
 

¹Discente da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT – ITAPEVA/SP – BRASIL 
²Docente da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT – ITAPEVA/SP – BRASIL 

A biópsia liquida como monitoramento de rejeição do aloenxerto 

renal 

 

 

Miguel Delvente da CRUZ ¹ 
Profa. Dra. Paula Fernanda de LIMA ² 

Prof. Dr. Bruno Vilela MUNIZ ² 
 

 

RESUMO 

 

O Cell Free DNA (CF-DNA) é um fragmento de DNA, cuja liberação está relacionada a morte celular, e 
sua descoberta trouxe grandes avanços na biologia molecular, quando se tratar de exames menos 
invasivos e com alta eficiência. A biópsia liquida é um exame molecular que se utiliza do CF-DNA 
derivado do órgão doador, no qual se encontra na corrente sanguínea do paciente, e é comprovado ser 
um ótimo biomarcador para monitorar possíveis rejeições do aloenxerto renal, sem a necessidade de 
genotipagem prévia do doador ou receptor do órgão. A biópsia liquida é realizada através da coleta de 
sangue, por meio das técnicas de PCR e do sequenciamento de nova geração. O objetivo deste 
trabalho é demonstrar por meio de uma revisão bibliográfica um diagnostico eficaz da aplicação do CF-
DNA, para um monitoramento de pacientes transplantados renais, ao identificar em tempo apropriado 
rejeições do aloenxerto renal, resultando em uma durabilidade do órgão transplantado, além melhorar 
a qualidade de vida de diversos pacientes que realizaram o transplante. Diante disso, podemos dizer 
que a biópsia liquida pode ser utilizada para monitorar as rejeições do aloenxerto renal, devido aos 
seus inúmeros benefícios podendo ser estudado mais e aplicado na rotina laboratorial de pacientes 
transplantados renais. 
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ABSTRACT 

 
Cell Free DNA (CF-DNA) is a DNA fragment whose release is related to cell death, and its discovery 
has brought great advances in molecular biology when it comes to less invasive and high-efficiency 
tests. Liquid biopsy is a molecular test that uses CF-DNA derived from the donor organ, which is found 
in the patient's bloodstream, and is proven to be an excellent biomarker to monitor possible renal 
allograft rejections, without the need for prior genotyping. organ donor or recipient. Liquid biopsy is 
performed by collecting blood, using PCR techniques and next-generation sequencing. The objective of 
this work is to demonstrate, through a bibliographic review, an effective diagnosis of the application of 
CF-DNA, for a monitoring of renal transplant patients, by identifying in an appropriate time renal allograft 
rejections, resulting in a durability of the transplanted organ, in addition to improving the quality of life of 
several patients who underwent the transplant. In view of this, we can say that liquid biopsy can be used 
to monitor renal allograft rejections, due to its numerous benefits, which can be studied further and 
applied in the laboratory routine of renal transplant patients. 
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Introdução 

 

O presente trabalho tem como o tema central a aplicação do Cell Free DNA 

como um biomarcador de rejeição do aloenxerto renal em pacientes transplantados, 

de maneira segura e eficiente, assegurando ao paciente um exame rápido, seguro, 

indolor e menos invasivo (DE MIRANDA et al., 2021). 

O CF-DNA é um fragmento de DNA, que é o material genético utilizado para 

realização da biópsia liquida, cujo exame tem a finalidade de identificar precocemente 

possíveis rejeições do aloenxerto renal, esse exame pode ser realizado por 

farmacêuticos, biomédicos e biólogos especializados em biologia molecular, 

buscando quantificar os níveis de Cell Free DNA derivado do doador (DD-CFDNA), 

utilizando técnicas de PCR, sequenciamento de nova geração e com a utilização de 

266 polimorfismos de nucleotídeos únicos capazes de distinguir o CF-DNA do receptor 

com o do órgão doado, sem a necessidade de realizar a genotipagem previa (BLOOM 

et al., 2017; CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA, 2010; CONSELHO FEDERAL DE 

BIOMEDICINA, 2020; CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 1997). 

A biópsia liquida é um método eficiente e seguro para monitoramento de 

pacientes transplantados renais, sendo ela um identificador de possíveis rejeições do 

aloenxerto, pois através de uma única coleta de sangue do paciente ela é capaz de 

quantificar os níveis de DD-CFDNA, de uma maneira segura, indolor e não invasiva 

(BLOOM et al., 2017). 

Dessa forma, o presente estudo é relevante, pois tem como proposito informar 

sobre a eficiência da aplicação do DD-CFDNA como um biomarcador para distinguir 

rejeição ou não do aloenxerto renal, através da biópsia liquida, de maneira segura, e 

não invasiva, trazendo assim, um conhecimento geral sobre o exame, buscando 

colaborar para o surgimento de novos trabalhos a respeito deste. 

 

Desenvolvimento 

 

 

2.1 Descoberta do Cell Free DNA (CF-DNA). 



 
As moléculas de CF-DNA foram descobertas no sistema circulatório por Mandel 

e Metais, em 1948. (Mandel P., Metais P, 1948. Apud. de Miranda et aI. 2021). Em 

1965, e dês de então vem sendo utilizada como um biomarcador para testes pré-

natais, câncer e transplantes de órgãos (ALIX-PANABIÈRES; PANTEL, 2016; BLOOM 

et al., 2017; WONG; LO, 2016). 

 

2.2 Morfologia do CF-DNA. 

 

O CF-DNA se concentra na corrente na sanguínea normalmente cerca de 3,5 

a 100 ng/ml, na sua maioria os fragmentos são de tamanho equivalentes a 150 – 180 

Pb associadas a proteína de ligação, originando de derivadas regiões intermediarias 

de genes, em composição a íntrons (sequencias de bases transcritas e não 

traduzidas) e éxons (sequencias de bases transcritas e traduzidas) (FILIPPONE; 

FARBER, 2021). 

A renovação hematopoiética é, em sua maioria, a responsável por liberar o CF-

DNA, em menor extensão origina-se de órgãos sólidos, como rins, fígado e coração 

(FILIPPONE; FARBER, 2021). 

A liberação de CF-DNA pode ocorrer como exercícios físicos, obesidade e em 

várias condições patológicas, incluindo câncer metastático, infarto do 

miocárdio, acidente vascular cerebral, trauma e condições inflamatórias como 

rejeição de transplantes de órgãos sólidos (FILIPPONE; FARBER, 2021). 

 

2.3 Mecanismo de Liberação do CF-DNA. 

 

CF-DNA encontra-se presente em diversos fluidos corporais, tais como, urina, 

soro e plasma sanguíneo, independentemente de condições fisiológicas ou 

patológicas. Os meios de liberação de DNA na corrente sanguínea se originam 

principalmente através da necrose, apoptose e NETose (DE MIRANDA et al., 2021). 



 
A necrose é a morte celular prematura, causada por uma lesão, devido a fatores 

externos, tais como, as infecções bacterianas, as virais, as parasitarias e as fúngicas, 

além de toxinas, hipóxia e condições ambientais extremas tais como: calor, radiação 

ou irradiação ultravioleta. Baseada em seus critérios morfológicos, trata se de uma 

ruptura precoce da membrana plasmática e da dilatação de organelas citoplasmáticas, 

em particular as mitocôndrias, expondo assim o seu material genético para fora da 

célula (GOLSTEIN; KROEMER, 2007). 

A apoptose é a morte celular programada, definida por alterações 

características na morfologia nuclear, incluindo a condensação de cromatina (picnose) 

e fragmentação, menor alterações nas organelas citoplasmáticas; e encolhimento total 

da célula, bolhas na membrana plasmática e formação de corpos apoptóticos que 

contêm material nuclear ou citoplasmático. Uma característica da apoptose é, a 

degradação do DNA na qual o DNA cromossômico é o primeiro clivado em grandes 

fragmentos (50 – 300 kb), e posteriormente em múltiplos de unidades nucleossômicas 

(180 – 200 bp). É frequentemente considerado evidência de que a apoptose pode ser 

a fonte dos fragmentos de DNA observados no plasma (VAN DER VAART; 

PRETORIUS, 2007). 

Armadilha extracelular de neutrófilo (NETs) é uma das formas de liberação ativa 

de DNA e utiliza de redes de DNA extracelular, associada a elastase, histonas, 

mieloperodoxidase, peptídeos antimicrobianos e proteínas granulares que estão 

diretamente ligadas a ataques e mortes de patógenos, de importante defesa contra 

bactérias, fungos, vírus e parasitas (BRANZK; PAPAYANNOPOULOS, 2013; 

PAPAYANNOPOULOS et al., 2010). 

NETose suicida, é a morte celular causada por um patógeno que ativa os 

neutrófilos, levando a descondensação da cromatina, lise das membranas celulares e 

nucleares e a liberação de NETs (BRANZK; PAPAYANNOPOULOS, 2013; 

PAPAYANNOPOULOS et al., 2010). 

NETose vital é a liberação de NETs através de bolas do núcleo, acumulando 

DNA na vesícula e assim ocorre a exocitose, deixando a membrana plasmática integra 

e sem causar a morte de neutrófilos (BRANZK; PAPAYANNOPOULOS, 2013; 

PAPAYANNOPOULOS et al., 2010). 

 



 
2.4 Biopsia Liquida para monitoramento de rejeição do aloenxerto renal., 

 

O CF-DNA é um fragmento de DNA, que é o material genético utilizado para 

realização da biópsia liquida, cujo exame tem a finalidade de identificar precocemente 

possíveis rejeições do aloenxerto renal, esse exame pode ser realizado por 

farmacêuticos, biomédicos e biólogos especializados em biologia molecular, 

buscando quantificar os níveis de Cell Free DNA derivado do doador (DD-CFDNA), 

utilizando técnicas de Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (qPCR), 

sequenciamento de nova geração (NGS) e com a utilização de 266 polimorfismos de 

nucleotídeos únicos capazes de distinguir o Cf-DNA do receptor com o do órgão 

doado, sem a necessidade de realizar a genotipagem previa (BLOOM et al., 2017; 

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA, 2010; CONSELHO FEDERAL DE 

BIOMEDICINA, 2020; CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 1997). 

O CF-DNA que se origina de um órgão transplantado é chamado de DD-

CFDNA, que na presença de rejeição de aloenxerto renal, a lesão da célula do órgão 

transplantado resulta em sua liberação na corrente sanguínea. A apoptose é na 

maioria das vezes o mecanismo de liberação desse CF-DNA (KUSTANOVICH et al., 

2019). 

Em 2017, A pesquisa com 245 pacientes transplantados renais foi o primeiro 

estudo multicêntrico dessa categoria, com o intuito de validar do uso da biópsia líquida 

como um valioso biomarcador de rejeição ativa de aloenxerto renal, trazendo consigo 

resultados satisfatórios, provando sua eficiência, obtendo o resultado da área sob a 

curva (AUC) 0,74 para  distinguir rejeição ativa de nenhuma rejeição e AUC de 0,87 

para discriminar rejeição mediada por anticorpos (BLOOM et al., 2017). 

 

2.5 Procedimento para realizar a biópsia liquida 

 

2.5.1 Coleta e preparação do material  

 



 
Para efetuar a biópsia líquida, deve ser realizado a coleta de sangue periférico 

do paciente transplantado renal, com o método a vácuo em tubos CELL-FREE DNA 

BCT® STRECK de 10 ml, no qual estabiliza o CF-DNA por até 14 dias em temperatura 

ambiente. Deste material o plasma tem que ser separado por centrifugação a 1.600 x 

g / 20 minutos, seguido por uma segunda centrifugação a 16.000 x g / 10 minutos, e 

o plasma armazenado a -80°C ou cfDNA deve ser extraído imediatamente usando o 

kit Circulating Nucleic Acid (GRSKOVIC et al., 2016). 

 

2.5.2 Análise do CF-DNA 

 

Assim, o CF-DNA é extraído e é realizado uma biblioteca de sequenciamento 

de nova geração, onde é gerada por amplificação por qPCR de um painel selecionado 

de 266 polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs). As bibliotecas são sequenciadas, 

e os dados são analisados por um pipeline de bioinformática personalizado, 

hospedado em uma plataforma de gerenciamento de dados de genoma baseada em 

nuvem (GRSKOVIC et al., 2016). 

A fração relativa de DD-CFDNA é calculada, os resultados são verificados pelo 

software de controle de qualidade e um relatório resumido é gerado 

automaticamente. Todas as etapas são executadas usando um fluxo de trabalho de 

laboratório documentado, e estabelecido em algoritmos bloqueados para a análise de 

sequência, com cálculo de % DD-CFDNA e controle de qualidade, sabendo que 

elevações de % DD-CFDNA igual ou superior a 1% já é classificado rejeição do 

aloenxerto (GRSKOVIC et al., 2016). 

Figura 1 - Fluxograma da biópsia liquida 



 

 

FONTE: Adaptado de GRSKOVIC et al., 2016. 

 

2.5.2.1 qPCR 

 

A Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (qPCR), utiliza o conceito 

da PCR convencional de desnaturação da dupla fita de DNA, o anelamento que é a 

fase que utiliza-se os Primers, que se ligam a fita de DNA que se deseja ampliar e a 

extensão com a taq polimerase, formando novamente uma dupla fita de DNA, dessa 

maneira repetindo esse ciclo diversas vezes, porém com a adição de sondas 

fluorescentes nas reações da PCR, pois o equipamento permite acompanhar a reação 

em tempo real, podendo assim quantificar com precisão o DNA alvo presente na 

amostra (GOODWIN; MCPHERSON; MCCOMBIE, 2016). 

 

2.5.2.2 Sequenciamento de Nova Geração 

 

O NGS é uma ferramenta utilizada para sequenciar o DNA com extrema 

precisão e em larga escala. A amostra processada com intenção de extrair o material 

e amplificar o DNA contidas nas células (YIN; BUTLER; ZHANG, 2021). 



 
Após amplificação do DNA, é realizado o sequenciamento do mesmo, onde o 

equipamento gera milhões de fragmento desse DNA, nos quais são analisados, e 

utilizando um painel de bioinformáticas, que compara os genes com o banco de dados 

do Genoma Humano, obtendo as informações de interesse (YIN; BUTLER; ZHANG, 

2021). 

 

2.5.2.3 Polimorfismo de nucleotídeos únicos 

 

Os Polimorfismos de nucleotídeos únicos são os marcadores muito utilizados 

para a construção de mapeamentos genéticos, na biópsia liquida ele é capaz de 

diferenciar o DNA do receptor e do órgão transplantado, através do DNA de vários 

indivíduos e de fragmentos genômicos, comparando suas sequências e procurando 

variações, sendo disponíveis em bancos de dados (GUIMARÃES; COSTA, 2002). 

 

2.6 Orientações para realizar o exame  

 

O uso da biópsia líquida para o monitoramento de lesões do aloenxerto renal, 

podem ser imprecisos nas duas primeiras semanas após o transplante, na gestação, 

dentro de 24 horas pós biópsia renal, em pacientes que realizaram transfusão de 

sangue e transplantado renal de gêmeos monozigóticos (CHOPRA; SURESHKUMAR, 

2021). 

 

2.7 Uso da biópsia liquida no Brasil  

 

Com o objetivo de diagnosticar precocemente a rejeição de transplante renal e 

melhorar a qualidade de vida do transplantado, o laboratório DASA, maior rede de 

saúde integrada do Brasil, e o hospital do Rim e Hipertensão, conveniado com a 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), realizam uma pesquisa com 150 

pacientes com doença renal crônica, com o intuito de validar o uso da biópsia líquida 

na rotina clínica de avaliação de risco de rejeição do aloenxerto renal (FEDERAÇÃO 

DE SANTA CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(FEHOSP), 2021). 



 
A biópsia liquida já está implantada na rotina laboratorial de pacientes 

transplantados renais nos Estados Unidos como padrão-ouro, se implantado nos 

centros de transplante brasileiros trará inúmeros benefícios aos pacientes, sabendo 

que cada 9 de 10 transplantes renais ocorrem no sistema público de saúde, essa nova 

rotina terá grandes impactos positivos na capacidade de diagnosticar de maneira 

rápida, segura e indolor rejeições do aloenxerto renal, podendo intervir com o ajustes 

de imunossupressores em tempo apropriado para reverter o quadro de rejeição e 

prolongar a vida do órgão transplantado (FEHOSP 2021). 

Quando identificado precocemente a rejeição, é possível aplicar o melhor 

tratamento ao paciente, indicando se há necessidade de realizar um aumento de 

imunossupressão com o propósito de diminuir e até reverter a rejeição e a perda do 

órgão (FEHOSP 2021). 

 

 

Considerações Finais 

 

 

Em pauta, a biópsia liquida utilizando o DD-CFDNA para fins de diagnosticar 

rejeições do aloenxerto renal, nos faz pensar em que. Nas evoluções e nos 

surgimentos de novas técnicas de biologia molecular, que vem trazendo consigo 

grandes avanços no que diz respeito ao diagnóstico mais sensível e preciso, além de 

menos invasivo do que as técnicas atuais utilizadas. 

É evidente que a biópsia liquida tem suas limitações, sendo impreciso nas duas 

primeiras semanas após o transplante, na gestação, dentro de 24 horas pós biópsia 

renal, em pacientes que realizaram transfusão de sangue e transplantado renal de 

gêmeos monozigóticos, porem como indicador de rejeições, ele se mostra mais 

eficiente, além de identificar de maneira precoce esse evento, do que a creatinina 

sérica, podendo indicar se há necessidade ou não de realizar a biópsia renal. 

Pode se dizer que, com base nos estudos apresentados neste trabalho que o 

DD-CFDNA utilizado na biópsia liquida é eficaz para distinguir se o paciente está ou 

não tendo um quadro de rejeição do aloenxerto renal, de uma maneira precoce, 

precisa e indolor. Esse exame se incluso na rotina laboratorial, trará uma qualidade 



 
de vida e segurança aos pacientes, aumentando assim as chances de sobre vida do 

órgão transplantado. 

 

 

Referências 

 

 

ALIX-PANABIÈRES, C.; PANTEL, K. Clinical Applications of Circulating Tumor Cells 
and Circulating Tumor DNA as Liquid Biopsy. Cancer Discovery, v. 6, n. 5, p. 479–
491, 1 maio 2016.  
 

BLOOM, R. D. et al. Cell-Free DNA and Active Rejection in Kidney Allografts. 
Journal of the American Society of Nephrology, v. 28, n. 7, p. 2221–2232, jul. 
2017.  
 

BRANZK, N.; PAPAYANNOPOULOS, V. Molecular mechanisms regulating NETosis 
in infection and disease. Seminars in Immunopathology, v. 35, n. 4, p. 513–530, 
jul. 2013.  
 

CHOPRA, B.; SURESHKUMAR, K. K. Emerging role of cell-free DNA in kidney 
transplantation. World Journal of Experimental Medicine, v. 11, n. 5, p. 55–65, 20 
nov. 2021.  
 

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA. RESOLUÇÃO No 227, DE 18 DE AGOSTO 
DE 2010 – CFBio. , 2010. Disponível em: <https://cfbio.gov.br/2010/08/18/resolucao-
no-227-de-18-de-agosto-de-2010/>. Acesso em: 8 set. 2022 
 

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA. Habilitações – Conselho Federal de 
Biomedicina. Disponível em: <https://cfbm.gov.br/profissionais/habilitacao/>. Acesso 
em: 7 set. 2022.  
 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. RESOLUÇÃO No 306, DE 1o DE MAIO DE 
1997 - CFF. Disponível em: <https://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/306.pdf>. 
Acesso em: 8 set. 2022.  
 

DE MIRANDA, F. S. et al. Properties and Application of Cell-Free DNA as a Clinical 
Biomarker. International Journal of Molecular Sciences, v. 22, n. 17, p. 9110, 24 
ago. 2021.  
 



 
FEDERAÇÃO DE SANTA CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE 
SÃO PAULO (FEHOSP). Fehosp - Noticias. Disponível em: 
<https://www.fehosp.com.br/noticias/detalhes/4688>. Acesso em: 9 set. 2022.  
 

FILIPPONE, E. J.; FARBER, J. L. The Monitoring of Donor-derived Cell-free DNA in 
Kidney Transplantation. Transplantation, v. 105, n. 3, p. 509–516, mar. 2021.  
 

GOLSTEIN, P.; KROEMER, G. Cell death by necrosis: towards a molecular 
definition. Trends in Biochemical Sciences, v. 32, n. 1, p. 37–43, jan. 2007.  
 

GOODWIN, S.; MCPHERSON, J. D.; MCCOMBIE, W. R. Coming of age: ten years 
of next-generation sequencing technologies. Nature Reviews Genetics, v. 17, n. 6, 
p. 333–351, jun. 2016.  
 

GRSKOVIC, M. et al. Validation of a Clinical-Grade Assay to Measure Donor-Derived 
Cell-Free DNA in Solid Organ Transplant Recipients. The Journal of Molecular 
Diagnostics, v. 18, n. 6, p. 890–902, nov. 2016.  
 

GUIMARÃES, P.; COSTA, M. SNPs: Sutis diferenças de um codigo - 
Biotecnologia. Disponível em: 
<https://www.yumpu.com/pt/document/read/24321509/sutis-diferenaas-de-um-
cadigo-biotecnologia>. Acesso em: 30 set. 2022.  
 

KUSTANOVICH, A. et al. Life and death of circulating cell-free DNA. Cancer Biology 
& Therapy, v. 20, n. 8, p. 1057–1067, 3 ago. 2019.  
 

PAPAYANNOPOULOS, V. et al. Neutrophil elastase and myeloperoxidase regulate 
the formation of neutrophil extracellular traps. Journal of Cell Biology, v. 191, n. 3, 
p. 677–691, 1 nov. 2010.  
 

VAN DER VAART, M.; PRETORIUS, P. J. The Origin of Circulating Free DNA. 
Clinical Chemistry, v. 53, n. 12, p. 2215–2215, 1 dez. 2007.  
 

WONG, F. C. K.; LO, Y. M. D. Prenatal Diagnosis Innovation: Genome Sequencing 
of Maternal Plasma. Annual Review of Medicine, v. 67, n. 1, p. 419–432, 14 jan. 
2016.  
 

YIN, Y.; BUTLER, C.; ZHANG, Q. Challenges in the application of NGS in the clinical 
laboratory. Human Immunology, v. 82, n. 11, p. 812–819, nov. 2021.  

 


