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Resumo 

 

RICCI AR. FOXO3a em leiomioma e leiomiossarcoma uterinos: avaliação de 
seu potencial para terapia alvo in vitro [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2018.  
 
Os tumores de musculatura liso do útero se desenvolvem a partir do miométrio 

e podem apresentar carcterísticas clínicas malignas e benignas. Dentre eles, o 

leiomiossarcoma (LMS) é o tumor maligno mais comum, com altas taxas de 

metástase e recidiva, mesmo sendo diagnosticado em estágios iniciais. Já os 

leiomiomas (LM) são os tumores benignos mais frequentes em mulheres em 

idade reprodutiva. Ambos possuem mesma diferenciação celular, porém com 

comportamentos clínico e biológico bastante distintos, e até o momento não se 

dispõe de tratamento específico ou curativo. Nesse contexto, a busca por 

novos alvos moleculares pode contribuir não só para um melhor entendimento 

dessas neoplasias, como também para a descoberta de novas terapias. Em 

estudo prévio foi observada a expressão aumentada de FOXO3a nos sarcomas 

uterinos, em comparação aos LMs e ao miométrio adjacente (MM). Além disso, 

sua expressão foi crescente de acordo com o potencial de malignidade do 

tumor. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar in vitro o efeito de 

terapia alvo específica para FOXO3a em células de LM e LMS. Para isto, 

linhagens celulares de MM (ATCC PCS-460-011), LM (THESCs - CRL-4003) e 

LMS (SK-UT-1 - HTB-114) foram caracterizadas quanto à expressão basal de 

FOXO3a (gene e proteína) e submetidas a tratamento com Genisteína e 

Metformina ou inativação do gene por siRNA. Os efeitos dos tratamentos foram 

avaliados por PCR em tempo real, Western Blot, imunocitoquímica, ensaios de 

proliferação, migração e apoptose. Nossos resultados mostraram que todos os 

tratamentos realizados interferiram na capacidade de proliferação e migração 

das células, com maior inibição após as 48 horas nos LMS e 72h nos LM. O 

efeito obtido na transfecção com siRNA apresentou maior eficiência após 48 h 

da transfecção nos LMS e 72h nos LM. Os efeitos da inibição de FOXO3a 

foram maiores na proliferação e migração dos LM, porém os resultados não 

foram estatisticamente significativos. Dentre as substâncias testadas, a 

Metformina apresentou maior efeito sobre a proliferação, migração e viabilidade 

das linhagens celulares. A Genisteína também apresentou efeito inibitório nas 

células, porém o controle com veículo também apresentou o mesmo efeito 

citotóxico. De modo geral, os efeitos obtidos com os fármacos, foram tempo e 

concentração dependentes. Em conjunto, nossos resultados sugerem um 

relevante do FOXO3a nos tumores de musculatura lisa uterinos, além de 

apresentá-lo como potencial alvo para terapia específica. 

 
 
Descritores: leiomiossarcoma uterino; FOXO3a; Metformina; Genisteína. 



xvi 

Abstract  

 

Ricci AR. FOXO3a in uterine leiomyoma and leiomyosarcoma: evaluation of its 
potential for targeted therapy in vitro [dissertation]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2018.  
 
Smooth muscle tumors of the uterus develop from the myometrium and may 

present benign and malignant clinical features. Among them, leiomyosarcoma 

(LMS) is the most frequent malignant tumor, with high rates of metastasis and 

relapse, even when diagnosed in early stages. On the other hand, leiomyomas 

(LM) are the most frequent benign tumors in women of reproductive age. Both 

have the same cellular differentiation, but with very different clinical and 

biological behaviors, and so far no specific or curative treatment is available. In 

this context, the search for new molecular targets can contribute not only for a 

better understanding of these neoplasms, but also for the discovery of new 

therapies. In a previous study, increased expression of FOXO3a in uterine 

sarcomas was observed, compared to LMs and adjacent myometrium (MM). In 

addition, its expression was increasing according to the malignancy potential of 

the tumor. Thus, the aim of the present study was to evaluate in vitro, the effect 

of specific targeted therapy for FOXO3a on LM and LMS cells. For this, MM 

(ATCC PCS-460-011), LM (THESCs-CRL-4003) and LMS (SK-UT-1-HTB-114) 

cell lines were characterized for basal expression of FOXO3a (gene and 

protein) and subsequently submitted to treatment with metformin and genistein, 

or silencing of FOXO3a by siRNA. The effects of the treatments were evaluated 

by real-time PCR, Western Blot, immunocytochemistry, proliferation, migration 

and apoptosis assays. Our results showed that all treatments interfered in the 

proliferation and migration capacity of the cells, with greater inhibition after 48 

hours for LMS and 72 hours LM. The effect obtained in the transfection with 

siRNA showed higher efficiency after 48 hours of transfection in LMS and 72 

hours in LM. The effects of inhibition of FOXO3a were greater in the 

proliferation and migration of the LM, but the results were not statistically 

significant. Among the substances tested, Metformin had a greater effect on 

proliferation, migration and viability of the cell lines. Genistein also had an 

inhibitory effect on the cells, but the control with the vehicle also presented the 

same cytotoxic effect. In general, the effects obtained with the drugs were time 

and concentration dependent. Together, our results suggest a relevant role of 

FOXO3a in uterine smooth muscle tumors, in addition to presenting it as a 

potential target for specific therapy. 

 

 
Descriptors: uterine leiomyosarcoma; FOXO3a; metformin; genistein. 
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1.1 Tumores de musculatura lisa do útero: Leiomiomas e 

Leiomiossarcomas 

 

Os tumores de músculo liso são tumores que se desenvolvem à partir do 

miométrio uterino, sendo considerados um grupo essencialmente dicotômico 

composto de tumores benignos e malignos (Miettinen, 2014). 

Os tumores benignos que surgem das células de músculo liso do 

miométrio são chamados de leiomiomas (LMs), sendo o tipo de tumor mais 

comum do trato ginecológico. Os mecanismos que podem contribuir para o 

desenvolvimento de LMs ainda não são totalmente compreendidos. 

Estrogênios e possivelmente contraceptivos orais, estimulam o crescimento 

desses tumores que regridem em mulheres menopausadas (Kumar et al., 

2017). 

Os LMs são tipicamente massas brancas acinzentadas, firmes e 

circunscritas. São envoltos por uma fina pseudocápsula de tecido areolar e 

fibras musculares comprimidas. Os LMs são comumente descritos de acordo 

com sua localização (Figura 1). Os intramurais desenvolvem-se dentro da 

parede uterina e podem ser grandes o suficiente a ponto de distorcer esta 

cavidade e a superfície serosa. Os submucosos derivam de células miometriais 

localizadas imediatamente abaixo do endométrio, e frequentemente crescem 

para a cavidade uterina. Os subserosos originam-se na superfície serosa do 

útero e podem ter uma base ampla ou pedunculada e ser intraligamentares. Os 

cervicais estão localizados no cérvix uterino (ACOG Committee on Practice 

Bulletins-Gynecology, 2001). Estes tumores podem ocorrer isoladamente, mas 

frequentemente ocorrem como múltiplos tumores espalhados pelo útero, 

variando de pequenos nódulos a grandes tumores. No exame histológico, estes 

tumores são caracterizados por feixes de células musculares lisas imitando o 

aparecimento de miométrio normal. Focos de fibrose, calcificação e 

degeneração podem estar presentes (ACOG Committee on Practice Bulletins-

Gynecology, 2001). 
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Fonte: https://www.minhavida.com.br/saude/temas/mioma-uterino. 

Figura 1 – Classificação dos leiomiomas uterinos de acordo suas localizações neste 
órgão  

 

Supõe-se que esses tumores provenham de uma única célula 

mesenquimal geneticamente alterada, sob a influência de hormônios gonadais, 

como a progesterona e o 17β-estradiol (ACOG Committee on Practice 

Bulletins-Gynecology, 2001).  

Dados epidemiológicos relatam que os LMs são praticamente 

inexistentes antes da menarca, e tipicamente têm um curso indolente após a 

menopausa, reforçando que, os hormônios gonadais estão implicados 

fortemente na indução e manutenção do processo tumoral (McWilliams; 

Chennathukuzhi, 2017). 

Esses tumores são encontrados em 70% das mulheres de descendência 

européia, e em mais de 80% das mulheres de ascendência africana em idade 

reprodutiva (Cramer; Patel, 1990; Baird et al., 2003). Além disso, outros fatores 

de risco para o desenvolvimento dos LMs incluem aumento da idade, 

nuliparidade, obesidade, pré-menopausa, histórico pessoal de hipertensão, 

histórico familiar, tempo desde o último parto e consumo de aditivos 

alimentares (Baird et al., 2003; Stewart et al., 2017). 

https://www.minhavida.com.br/saude/temas/mioma-uterino
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Há sintomas característicos, dependendo da localização do tumor dentro 

do corpo uterino, ou seja, se o tumor é submucoso, intramural ou subseroso. 

Por exemplo, o leiomioma que distorce a cavidade uterina (submucoso e 

intramural), frequentemente produz sangramento uterino anormal, sangramento 

menstrual intenso e / ou sangramento intermenstrual na presença, ou, ausência 

de dismenorréia. Esses tumores que distorcem a cavidade uterina estão 

frequentemente implicados na anemia (decorrente de hemorragia) e na 

infertilidade. Se uma determinada paciente for capaz de engravidar com um 

leiomioma impactando a cavidade uterina, ela terá maior probabilidade de 

apresentar eventos adversos na gravidez, incluindo aborto recorrente, 

placentação anormal (ex: placenta prévia), má apresentação fetal, parto 

prematuro, cesariana e hemorragia pós-parto (Klatsky et al., 2008; Parazzini et 

al., 2016). 

Os subtipos intramurais e subserosos estão mais frequentemente 

associados à pressão e dor pélvica, dispareunia, constipação crônica e 

incontinência urinária (Klatsky et al., 2008).  

A cirurgia ainda é o tratamento padrão ouro e quase um terço de todas 

as histerectomias nos Estados Unidos é realizado para aliviar os sintomas 

causados por esses tumores (Myers et al., 2002). No Brasil, representam a 

maior causa de indicação de histerectomias, por sintomas que vão desde dor e 

sangramento à infertilidade. Alternativas não invasivas para o manejo clínico de 

LMs uterinos permanecem limitadas.  

As neoplasias malignas que surgem em tecidos mesenquimais ou seus 

derivados, são denominadas sarcomas. Os sarcomas são tumores bastante 

raros, e são designados com base em sua composição celular, que 

supostamente reflete sua célula de origem. Portanto, um sarcoma composto 

exclusivamente por células de músculo liso, é denominado leiomiossarcoma 

(Kumar et al., 2017). 

Ao contrário do LM que é uma neoplasia muito frequente, o 

leiomiossarcoma (LMS) é um tumor raro, e é reportado como sendo 0,1% dos 

tumores presumidos como LMs (Figura 2). É necessário ressaltar, que o 
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diagnóstico de certeza LMS é pós-cirúrgico, na grande maioria das vezes, após 

uma cirurgia de miomectomia ou histerectomia (Rodriguez et al., 2016). 

Ainda em relação aos tumores malignos do corpo do útero, sua 

incidência mundial anual é de 319.605 (4,8%), com mortalidade de 76.155, de 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (International Agency for 

Research on Cancer, 2018). Dentre estes tumores, o leiomiossarcoma (LMS) 

representa aproximadamente 1% de todas as malignidades do útero, sendo o 

subtipo histológico mais comum de sarcoma uterino. Corresponde a quase 

70% de todos os sarcomas de útero e contribui para uma proporção 

considerável de mortes por câncer neste órgão (Ricci et al., 2017). Apresenta 

comportamento agressivo, com etiologia e patogênese desconhecidas, com 

disseminação pela via hematogênica, atingindo principalmente os pulmões e 

fígado (Novetsky; Powell, 2013). 

 

 

Fonte: http://estudodeenfermagem.blogspot.com/2012/06/apoptose-e-neoplasia.html. 

Figura 2 – Aspectos macroscópicos, microscópicos e comportamentais dos leiomiomas 
e leiomiossarcomas no corpo do útero  

 

Geralmente acomete mulheres com idade superior a 50 anos, mas 

alguns estudos referem uma taxa crescente em mulheres em idade reprodutiva 

(Nishigaya et al., 2018).   

http://estudodeenfermagem.blogspot.com/2012/06/apoptose-e-neoplasia.html
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Os sintomas do LMS apresentam-se como intenso sangramento vaginal 

(56%), massa pélvica palpável (54%) e dor pélvica (22%) (D'Angelo; Prat, 

2010). São tumores de crescimento carnoso com áreas de hemorragia e 

necrose (DeVita et al., 2011). Outra característica do LMS é o aumento do 

volume uterino em mulheres na menopausa que não estão em terapia de 

reposição hormonal (D'Angelo; Prat, 2010).   

Com características biológicas ainda não elucidadas, a taxa de 

sobrevida global em 5 anos para o LMS é de apenas 20% (Park et al., 2017). O 

tratamento cirúrgico, ainda é a base da terapêutica padrão ouro para o LMS, no 

entanto, em torno de 50-75% das pacientes submetidas a cirurgia apresentam 

recidiva e/ou metástase (Zang et al., 2018). A quimioterapia e radioterapia 

adjuvantes têm efeito mínimo na melhora da sobrevida das mulheres 

acometidas por este tipo de tumor (Ducie; Leitao, 2016). Mesmo quando 

diagnosticado em fase inicial, os LMSs apresentam um prognóstico ruim, e o 

estadiamento cirúrgico parece não exercer um papel tão expressivo, devido à 

disseminação hematogênica frequente (Mayerhofer et al., 1999).  

Devido as suas características de agressividade e relativa 

quimiorresistência, terapias eficazes para aumentar a sobrevida, ou mesmo 

uma cura para as pacientes, ainda não foram encontradas. Além disso, há 

outro fator complicador no manejo do LMS uterino, uma vez que representa um 

desafio no diagnóstico pré-operatório por mimetizar na aparência e nos 

sintomas os LMs (Ricci et al., 2017). 

Apesar de ser um tumor raro, o LMS desperta grande interesse nos 

pesquisadores por vários motivos. Esses tumores possuem diversas 

características morfológicas e clínicas, são poucos os agentes quimioterápicos 

razoavelmente eficazes, e apresentam altas taxas de toxicidade. Outro ponto a 

ser lembrado, é que este tipo de neoplasia apresenta baixa resposta à 

radioterapia. Todos estes fatores levam às altas taxas de mortalidade e 

morbidade como mencionado previamente (Amant et al., 2009). 

O conhecimento da biologia do tumor constitui a base para delinear 

formas de tratamento específico/alvo, que atualmente estão sob investigação 

(Amant et al., 2009). Ainda há muito a ser pesquisado sobre o tema, uma vez 
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que até o momento, não há adjuvantes de terapia que possam 

verdadeiramente alterar o curso natural da doença (Ducie; Leitao, 2016). No 

entanto, poucos são os trabalhos encontrados quanto à etiologia dos sarcomas 

uterinos. Em relação às suas características moleculares, foram observadas 

algumas mutações e hiperexpressão de genes envolvidos no controle do ciclo 

celular. Os fatores genéticos parecem desempenhar papel importante, já que a 

incidência dos sarcomas, em geral, é duas vezes maior em mulheres negras 

(Toro et al., 2006). 

Diante deste cenário, há uma enorme necessidade, e urgência, de se 

estabelecer terapias direcionadas para melhores resultados clínicos e  

tolerabilidade no tratamento do leiomiossarcoma (Cassier et al., 2014). 

As terapias alvo tem se desenvolvido rapidamente nos últimos anos, e 

podem ser um campo promissor no tratamento do LMS, dentro da busca de um 

tratamento eficaz contra este sarcoma. Até o momento, não há um alvo 

molecular específico para o tratamento dos LMSs.  

Nesse sentido, sabe-se que o câncer é uma doença de base genética, 

isto é, é causada por alterações nos genes que controlam a maneira como as 

células funcionam, especialmente o modo como estas crescem e se dividem, 

ou seja, é uma doença iniciada e guiada por aberrações nos padrões de 

expressão gênica (Yeh et al., 2013). 

Os fatores de transcrição são moléculas que leem e interpretam o 

"plano" genético no DNA. Ligam-se ao DNA e ajudam a iniciar um programa de 

aumento ou diminuição da transcrição gênica. Dito isto, os fatores de 

transcrição como os reguladores finais da expressão gênica, são alvos lógicos 

para eliminação seletiva de células cancerígenas e/ou sensibilização das 

mesmas para terapias já existentes (Yeh et al., 2013). 

Em biologia molecular, um fator de transcrição, é uma proteína que 

controla a taxa de transcrição de informação genética do DNA para o RNA 

mensageiro, por ligação a uma sequência específica de DNA (Latchman, 

1997). Essas proteinas são polipeptídeos que se ligam a sequências de DNA 

específicas e regulam (negativamente e positivamente) a taxa de transcrição 

de informações genéticas. Os fatores de transcrição atuam em grandes 
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complexos, cada vez mais reconhecidos por sua heterogeneidade e excelente 

variabilidade funcional. A transcrição é o passo chave no uso da informação de 

um gene para fazer uma proteína, e os fatores de transcrição ajudam a garantir 

que esses genes sejam expressos (Latchman, 1997). 

Em função dos fatores de transcrição estarem envolvidos no 

desenvolvimento, sinalização, e ciclo celular, algumas patologias têm sido 

associadas a estes. Os papéis dessas moléculas estão comumente 

desregulados no câncer, e muitas neoplasias são causadas por essa 

desregulação (Lee; Young, 2013).  

Estas proteínas usam uma variedade de mecanismos para a regulação 

da expressão gênica (Gill, 2001), e a regulação da transcrição gênica é 

fundamental, tanto para a expressão de gene especifico, quanto para a 

regulação da atividade do gene em resposta a estímulos específicos 

(Latchman, 1996). Assim, embora existam alguns casos de regulação pós-

transcrição, na maioria dos casos a regulação ocorre ao nível da transcrição, 

decidindo quais genes serão transcritos. Uma vez que isso tenha ocorrido, os 

estágios remanescentes da expressão gênica, como o splicing de RNA, 

ocorrem automaticamente e resultam na produção da proteína correspondente 

(Davidson et al., 1983).  

Uma dessas classes de fatores de transcrição, que pode servir como um 

alvo para a modulação do câncer, é a família FOXO que será descrita a seguir. 

 

1.2 FOXO3a  

 

A família de fatores de transcrição FOXO regula a expressão de genes 

em eventos fisiológicos celulares, incluindo apoptose, controle do ciclo celular, 

metabolismo da glicose, resistência ao estresse oxidativo e longevidade (Figura 

3). Um mecanismo regulador central das proteínas FOXO é a fosforilação pela 

serina-treonina quinase Akt/proteína quinase B (Akt/PKB), downstream da 

fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K), em resposta à insulina ou a vários fatores de 

crescimento. A fosforilação em três resíduos conservados resulta na 

exportação de proteínas FOXO do núcleo para o citoplasma, diminuindo assim 
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a expressão de seus genes alvo. Em contraste, a proteína quinase ativada por 

AMP (AMPK), após estímulos de estresse oxidativo e nutricional, fosforilam e 

ativam o FOXO. Além de AKT/PKB e AMPK, os FOXOs são regulados por 

múltiplos mecanismos, incluindo a fosforilação, mas também acetilação, 

metilação e ubiquitinação (Gomes et al., 2008; Vurusaner et al., 2012).  

As proteínas FOXO (FOXO1, FOXO3a, FOXO4 e FOXO6) são uma 

subfamília de fatores de transcrição denominada Forkhead que estão 

envolvidas em vários processos celulares, incluindo a supressão de tumores, 

inativando a proliferação de células anormais, reparando danos no DNA e 

induzindo a apoptose (Maiese et al., 2008) (Figura 4). 

A expressão de membros específicos dessa família varia entre 

diferentes tecidos e é regulada de maneira espaço-temporal durante vários 

estágios de desenvolvimento (Yadav et al., 2018). 

 

 

Fonte: Adaptado de: Kim e Webb, 2017. 

Figura 3 – Mecanismo de ação do FoxO3a nos processos celulares 
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Embora todos os quatro fatores de transcrição FOXO compartilhem os 

mesmos motivos de ligação ao DNA (Obsil; Obsilova, 2011) e pareçam ter 

funções coincidentes, os animais nocautes para os diferentes membros desta 

família apresentaram efeitos díspares (Arden, 2008). Dentro da família FOXO, 

o FOXO3a é o fator de transcrição cuja regulação da expressão já foi 

associada ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Resultados 

mostram que camundongos nocautes para FOXO3 sofrem de inflamação nos 

órgãos, resultante do desenvolvimento comprometido de células T reguladoras 

(Harada et al., 2010; Kerdiles et al., 2010). 

 

 

Fonte: Modificado de: Calnan e Brunet, 2008. 

Figura 4 – Interação de FOXO com outros fatores transcricionais 

 

Em cultura de células de neuroblastoma, a ativação de FOXO3 

desencadeou a via de morte intrínseca e induziu a morte celular programada 

(Obexer et al., 2007). Além disso, o FOXO3 reprimiu a proteína survivina, 

inibidora da apoptose (Guha et al., 2009; Obexer et al., 2009). Também já 

foram realizados vários trabalhos sobre a inativação do FOXO3a, associando 

este evento à formação de tumores como o câncer de mama, câncer de 

próstata, glioblastoma, rabdomiossarcoma e leucemia (Yang; Hung, 2009).   
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De modo geral, evidências são contundentes quanto a relação entre 

perda de regulação da função das proteínas FOXO com a tumorigênese e 

progressão tumoral (Myatt; Lam, 2007; Ho et al., 2008).  

Em contrapartida, foi mostrado que além de sua função como supressor 

tumoral, o FOXO3 nuclear também pode promover a sobrevivência de células 

tumorais. Em leucemia mielóide crônica (LMC), a inibição ou bloqueio de 

TGFβ-FOXO3a levou a redução significativa da população de células 

iniciadoras da leucemia (Naka et al., 2010). Os autores mostraram que uma 

combinação de inibição de TGF-β, deficiência de FOXO3a e tratamento com 

Imatinib induz a depleção eficiente de LMC in vivo. Em outro trabalho, 

observou-se um novo mecanismo contribuindo para a resistência a múltiplas 

drogas, envolvendo a FOXO3a como sensor para o estresse citotóxico induzido 

pelas terapias anticâncer. Nele, foi observado que a ativação sustentada de 

FOXO3a promove resistência e sobrevida das células via ativação da 

expressão de ABCB1 (Hui et al., 2008). Em fibroblastos, bem como em células 

de câncer de mama, FOXO3a inibiu a apoptose induzida por HIF1 via CITED2, 

resultando na expressão reduzida de NAP1 e RTP801 (pró-apoptóticos). 

Assim, FOXO3a desempenha um papel importante na resposta de 

sobrevivência das células normais e do câncer em resposta ao estresse 

hipóxico (Bakker et al., 2007). Em glioblastomas, foi observado que a alta 

expressão de FOXO3a está associada à progressão tumoral e que FOXO3a 

indica pior prognóstico para os pacientes. Os autores propõem que FOXO3a 

pode ser um novo biomarcador para prognóstico ou potencial alvo terapêutico 

no glioblastoma (Qian et al., 2017). 

Devido a sua notável diversidade molecular, os fatores de transcrição, 

como impulsionadores da transformação celular, exercem um lugar de 

protagonismo como potenciais alvos terapêuticos para drogas voltadas para a 

modulação dos processos oncogênicos subjacentes aos cânceres (Yeh et al., 

2013). Aproximadamente 10% dos medicamentos prescritos atualmente, teem 

como alvo direto a classe de receptores nucleares de fatores de transcrição 

(Overington et al., 2006). No que diz respeito ao FOXO3a, tanto a Metformina 

quanto a Genisteína já foram avaliadas quanto aos seus efeitos indutores da 
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parada do ciclo celular e da apoptose mediadas por este fator de transcrição 

(Kikuno et al., 2008; Queiroz et al., 2014). Alguns aspectos relevantes sobre 

essas duas moléculas serão abordados no item a seguir.  

 

1.3 Metformina e Genisteína como reguladores do FOXO3a 

 

A Metformina é um derivado da guanidina, um medicamento 

amplamente empregado para o tratamento do diabetes do tipo 2. Esse 

composto reduz os níveis de insulina, inibindo a gliconeogênese hepática 

através da ativação da AMPK (AMP-activated protein kinase). Como efeito, a 

Metformina aumenta a sensibilidade à insulina e a utilização da glicose pelo 

músculo esquelético e tecido adiposo, resultando em níveis diminuídos de 

glicose no sangue e consequentemente a diminuição da glicogênese no 

organismo (Witters, 2001). 

Trabalhos sugerem que o mecanismo de ação da Metformina envolve a 

regulação negativa do eixo do fator insulina/fator de crescimento semelhante à 

insulina, mecanismo observado em diabéticos tipo 2 (Wysocki; Wierusz-

Wysocka, 2010). No entanto, evidências experimentais mais recentes se 

concentraram na capacidade desta biguanida de ativar AMPK através do 

supressor tumoral LKB1 (Shaw et al., 2005), uma quinase, cuja inativação leva 

à síndrome de Peutz-Jeghers, uma condição genética caracterizada por pólipos 

colorretais e predisposição a tumores malignos em vários tecidos (Huang; 

Erdman, 2009). A ativação da AMPK, o sensor de energia das células, resulta 

no aumento do metabolismo oxidativo e redução do anabolismo - redução da 

síntese de lipídios, síntese de proteínas, entre outros (Luo et al., 2010). Além 

dos efeitos diretos da fosforilação em alvos metabólicos chave, como acetil-

CoA carboxilase (ACC - envolvida na síntese de ácidos graxos) e 

fosfofructoquinase 2 (PKF2 - regulador principal da glicólise) (Cao et al., 2009), 

a ativação da AMPK também leva à inibição do alvo mTOR (mammalian target 

of rapamycin) (Kimura et al., 2003). Este por sua vez, pode diminuir a 

sinalização através de Akt e reduzir a eficiencia da síntese proteica por 
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fosforilação de alvos mTOR, essenciais no mecanismo de tradução (Han et al., 

2006; Zakikhani et al., 2010).  

A ação molecular anti-câncer da Metformina proposta atualmente está 

associada principalmente com a inibição do alvo da Rapamicina (mTOR) 

(Algire et al., 2008; Berstein et al., 2011). A via mTOR desempenha um papel 

essencial no metabolismo, crescimento e proliferação de células de câncer 

(Chiang; Abraham, 2007). 

Resultados de vários estudos indicam que indivíduos com diabetes 

(principalmente do tipo 2), apresentam risco substancialmente elevado de 

desenvolver câncer de pâncreas, fígado, endométrio, mama, cólon, reto e 

bexiga em comparação com indivíduos sem a doença. Em contrapartida, 

pacientes que fazem uso da Metformina na terapia contra o diabetes, 

apresentam uma menor incidência de câncer quando comparados aos que não 

fazem o uso deste medicamento (Smith; Gale, 2010). 

A primeira evidência da potencial utilidade antineoplásica das biguanidas 

foi relatado por Dilman e Anisimov em 1979, quando demonstraram que a 

fenformina potencializava a efeito antitumoral da Ciclofosfamida em pacientes. 

Os autores também observaram em um estudo paralelo que a Fenformina 

inibia a carcinogênese espontânea em camundongos (Dilman; Anisimov, 1980), 

sugerindo que além das propriedades quimiossensibilizantes, as biguanidas 

possuiriam atividades quimiopreventivas. Um suporte adicional para essa 

atividade quimiopreventiva foi relatado em 2001, quando foi demonstrado que a 

Metformina inibiu a formação de adenocarcinoma pancreático em hamsters 

(Schneider et al., 2001). Posteriormente, em 2005, Anisimov relatou que 

administração de Metformina a ratas, reduziu significativamente o número e 

tamanho de adenocarcinomas mamários HER-2-positivos, sugerindo que a 

Metformina também pode antagonizar a formação de tumor dirigida por 

oncogene. Neste mesmo ano, um grupo da Universidade de Dundee foi o 

primeiro a relatar em um estudo retrospectivo caso-controle de pacientes 

diabéticos do tipo 2, em que a terapia com Metformina foi associada com um 

risco significativamente reduzido de desenvolvimento de todos os tipos de 

cânceres (Evans et al., 2005).  
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Estudo in vitro realizado por Zakikhani et al. em 2006 observou que a 

Metformina poderia antagonizar o crescimento de células de câncer de mama 

através da sinalização por AMPK (proteína quinase ativada por adenosina 

monofosfato). Já em 2007, foi relatado que este agente induziu a parada do 

ciclo celular e apoptose dependente de mitocôndrias em células de glioma, 

ambos os eventos mediados em parte por AMPK (Isakovic et al., 2007). Na 

Figura 5 podem ser observadas as interações entre a Metformina e outras duas 

substâncias correlatas, a Naringenina e o Disulfiran, em vários tipos de tumores 

e os alvos relacionados (Fang et al., 2017). 

Diante destas evidências clínicas e experimentais, um editorial no 

Journal of Clinical Oncology publicado por Pamela Goodwin em 2009, propôs o 

uso de Metformina no tratamento adjuvante do câncer de mama (Goodwin et 

al., 2009). A autora cita, principalmente, a capacidade do fármaco em reduzir a 

hiperinsulinemia (Goodwin et al., 2008) que seria um fator de pior prognóstico 

para recorrência tumoral (Goodwin et al., 2002). 

 

 

Fonte: Fang et al., 2017. 

Figura 5 – Alvos preditos in silico para a Metformina e agentes correlatos na terapêutica 
contra diferentes tipos de câncer  
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A primeira evidência da segurança e eficácia da Metformina, como 

adjuvante no tratamento do câncer de mama, foi relatado pelo grupo de 

oncologia de mama do MD Anderson Cancer Center em um estudo 

retrospectivo. Foram incluídos: 68 pacientes diabéticos em uso de Metformina, 

87 pacientes diabéticos que não faziam uso de Metformina e 2.374 pacientes 

não diabéticos (Jiralerspong et al., 2009). Os resultados mostraram que 

pacientes diabéticos com câncer de mama recebendo Metformina e terapia 

neoadjuvante, apresentaram maior taxa de resposta que pacientes diabéticos 

sem o tratamento. Ressaltando que o uso de Metformina não foi associado 

com efeitos adversos em pacientes com câncer recebendo quimioterapia.  

Evidências in vitro mais recentes sugerem que a Metformina pode 

antagonizar o crescimento de células iniciadoras de câncer de mama 

resistentes à quimioterapia (Vazquez-Martin et al., 2011). Dado que indica o 

potencial uso do medicamento no tratamento de pacientes recidivantes e 

refratárias deste tumor.  

Outro estudo evidencia a importancia clinica da Metformina como 

tratamento do carcinoma endometrial de estágio I. Os autores relatam que o 

tratamento com esta droga, em combinação com agentes hormonais em 

mulheres jovens com perfil bem definido, resulta em remissão completa da 

doença, após tratamento de 6 meses e dois anos de acompanhamento 

(Stanosz, 2009). 

Em suma, os resultados citados sugerem que a Metformina pode 

antagonizar o aparecimento do cancer, melhorar os resultados das estratégias 

terapêuticas tradicionais e inibir diretamente o crescimento de células tumorais. 

Adicionalmente, sendo a Metformina um fármaco relativamente seguro, com 

índices de toxicidades toleráveis e com farmacocinética relativamente 

conhecida, cada vez mais, surge interesse em seu potencial anti-neoplásico.  

Vários trabalhos mostram a ação anti-neoplásica da Metformina 

associada ao FOXO3a. Dentre eles, Queiroz et al. (2014) mostraram que a 

Metformina teve efeito antiproliferativo associado à parada do ciclo celular e 

apoptose, mediada tanto pelo estresse oxidativo como pela ativação da AMPK 

e FOXO3a. Em células HeLa tratadas com agentes quimioterápicos, o acúmulo 
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de FOXO3A na mitocôndria promoveu a sobrevivência de maneira dependente 

de MEK/ERK, enquanto FOXO3A mitocondrial foi necessário para a indução de 

apoptose induzida pela Metformina (Celestini et al., 2018). Em associação com 

a Barberina, a Metformina potencializou a inibição de células de NSCLC (non 

small cell lung cancer), in vitro e in vivo, pelo aumento de FOXO3a mediado por 

MAPK (Zheng et al., 2018). No câncer de próstata, foi observado que o 

tratamento com Metformina induziu a expressão de FOXO3 pela inativação de 

ERK de modo dose dependente (Imada et al., 2017). Na Figura 6 é 

apresentado o mecanismo proposto de ação da Metformina na via de ativação 

do FOXO3a.   

 

 

Fonte: Modificado de: Zhang et al., 2018. 

Figura 6 – Mecanismo de ação proposto para a Metformina na ativação de FOXO3a 

 

Já a Genisteína, a 4’,5,7-tri-hidroxi-isoflavona (C15H10O5), pertence a 

uma classe de isoflavonóides naturais multifuncionais, com um esqueleto de 15 

carbonos. Semelhante a outros componentes vegetais que possuem efeito 

estrogênico, a Genisteína é um exemplo clássico de um composto 

fitoestrógeno. Ela foi isolada pela primeira vez da Genista tinctoria L. em 1899 
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e nomeada após o gênero desta planta ser caracaterizado. Desde então, 

verificou-se que a Genisteína apresenta-se como o principal metabólito 

secundário das espécies Trifolium e em Glycine max L. (sinonimo Soja hispida) 

(Polkowski; Mazurek, 2000).  

As isoflavonas são moléculas de baixo peso molecular com amplo 

espectro de atividades biológicas. São compostos bioativos e apresentam 

estrutura similar ao estradiol, o que justifica sua capacidade de comportar-se 

como o estrógeno. Como mostrado na (Figura 7), a estrutura química da 

Genisteína é semelhante ao estradiol, levando à sua capacidade de ligação 

com receptores de estrógeno. Possui uma alta solubilidade em solventes 

polares, embora sua solubilidade seja muito pequena em água. Embora a total 

síntese química da Genisteína tenha sido obtida em 1928, ela também pode 

ser obtida através de vários métodos biotecnológicos. No entanto, devido aos 

efeitos biológicos benéficos da Genisteína, muitos químicos tentam sintetizar 

vários novos derivados deste composto, buscando um melhor perfil 

farmacológico (Spagnuolo et al., 2015). 

As isoflavonas são compostos químicos fenólicos, que estão 

amplamente distribuídos no reino vegetal, sendo que suas concentrações são 

relativamente maiores nas leguminosas, e em particular na soja (Liggins et al., 

2000) O grão de soja contem vários tipos de isoflavonas que se apresentam 

geralmente de duas formas: conjugada, os glicosídeos diadzina, genistina e 

glicitina, e na forma não conjugada, as agliconas daidzeína, Genisteína, e 

gliciteína. As formas conjugadas de isoflavona estão predominantemente 

presentes em produtos não fermentados, e por isso apresentam uma taxa de 

absorção intestinal, muito inferior as agliconas (Izumi et al., 2000). 
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Fonte: Modificado de: Seo et al., 2006. 

Figura 7 – Estruturas químicas do 17β-estradiol (A) e da Genisteína (B) 

 

As agliconas podem ser absorvidas e/ou metabolizadas por bactérias 

intestinais e produzir metabolitos específicos, como o p-etinilfenol a partir da 

Genisteína. Inúmeras modificações ocorrem durante o curso de absorção dos 

flavonoides, por conjugação no intestino e mais tarde no fígado, por metilação, 

sulfatação e glucuronidação (Scalbert; Williamson, 2000). Por consequência, as 

principais formas de isoflavonas encontradas no sangue e nos tecidos, são 

diferentes daqueles presentes na dieta e podem apresentar considerável 

variação individual, uma vez que as reações do metabolismo são catalisadas 

por enzimas que apresentam polimorfismos genéticos e também são induzíveis 

pela dieta (Frankenfeld et al., 2004). As concentrações plasmáticas podem ter 

menor relevância do que níveis teciduais. Alguns estudos com humanos e 

animais mostraram que as concentrações de Genisteína em tecidos como 

mama, próstata, ovário, entre outros, pode exceder em varias vezes a 

concentração plasmática (Gardner et al., 2009).  

O conceito de quimioprevenção pelo qual compostos naturais ou 

sintéticos podem prevenir, retardar ou reverter o desenvolvimento de cânceres, 

tem grande relevância clinica. É estimado pela American Cancer Society que 

20% de todos os cânceres podem ser prevenidos pela modificação da dieta, 

manutenção de massa corporal e atividade física regular (American Cancer 

Society, 2018). 
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Os agentes candidatos a quimioprotetores podem ser classificados em 

dois grupos principais: agentes protetores e agentes supressores. Os agentes 

bloqueadores são inibidores da fase inicial da carcinogênese e incluem 

mecanismos como alterações transcricionais de enzimas metabolizadoras da 

fase I e fase II, atividade antioxidante, inibição da replicação celular e indução 

de reparo no DNA. Os agentes supressores são descritos especialmente como 

inibidores de promoção e progressão tumoral, e incluem mecanismos de 

supressão de crescimento celular e apoptose (De Flora; Ferguson, 2005).  

A soja aparece neste contexto com elevado interesse dietético, 

apresentando propriedades biológicas suficientes para atrair a atenção de 

muitos pesquisadores para seus efeitos benéficos, dentre os quais destaca-se 

a prevencao de doenças crônicas. Em adição, ela é a única entre os alimentos 

comumente consumidos que contém entre 1-3mg/g de isoflavonas (Boersma et 

al., 2001), incluindo a Genisteína. Além de não ter efeitos colaterais, apresenta 

baixa toxicidade, tornando-a uma excelente candidata a agente 

quimiopreventivo. Os efeitos anti-cancerigenos dos flavonóides tem sido 

atribuídos a vários mecanismos, incluindo atividade estrogênica e 

antiestrogênica, inibição de crescimento celular, regulação do ciclo celular e 

apoptose, atividade antioxidante, inibição de angiogenese, regulação de vias 

de sinaliazação e modulação de atividade enzimática, que resulta no 

decréscimo de toxicidade (Moon et al., 2006). A Figura 9 apresenta as 

interações entre a Genisteína, o Resveratrol e o Canferol com diferentes alvos 

em vários tipos de tumores. 

A extensa pesquisa sobre isoflavonas da soja, ao longo das ultimas 

décadas concentrou-se em dois conjuntos de observação: investigações sobre 

os fatores responsáveis pela menor incidência de doenças crônicas, e a busca 

de agentes farmacológicos com potencial quimiopreventivo e 

quimioterapeutico. Em vários modelos experimentais, as isoflavonas exibem 

propriedades que sugerem a prevenção de doenças, tal como o câncer (Klein; 

King, 2007).  
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A Genisteína, como uma das agliconas da soja, foi identificada como um 

componente que possui um papel importante na redução da incidência de 

neoplasias em países asiáticos (Kurahashi et al., 2007; Lampe et al., 2007). 

A baixa incidência de câncer de mama nas mulheres desta região foi 

atribuída ao consumo de produtos a base de soja (Park; Surh, 2004). Outros 

tipos de cânceres, como próstata, endométrio e colon também apresentam 

relação inversa entre a ingestão deste grão e incidência de tumores (Birt et al., 

2001). Estudos em animais corroboram tais evidencias, mostrando que ratas 

mantidas com dieta a base de soja foram protegidas contra tumor mamário 

(Simmen et al., 2005). 

 

 

Fonte: Fang et al., 2017. 

Figura 8 – Alvos preditos in silico para a Genisteína e agentes correlatos na terapêutica 
contra diferentes tipos de câncer  
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Os efeitos da Genisteína sobre o crescimento e proliferação, podem ser 

explicados em parte pela habilidade desta molécula em induzir apoptose e 

interromper o ciclo celular (Chodon et al., 2007). 

Além disso, a Genisteína antagoniza as vias de sinalização mediadas 

por estrogênio e androgênio nos processos de carcinogênese (Russo et al., 

2006). Esta substância apresenta efeitos agonista e antagonista estrogênicos 

dependendo de sua concentraçao. Em baixas concentrações e na ausência de 

estrógenos, a Genisteína promove proliferação celular agindo como um 

agonista em células intestinais positivas para receptor de estrógeno, enquanto 

que em concentrações mais altas inibe a proliferação celular (Chen; Donovan, 

2004). 

Há também evidencias que mostram o efeito inibitório das isoflavonas 

sobre a carcinogênese mediado por regulação de varias vias de sinalização, 

incluindo a via PI3K/AKT (Wang et al., 2014). Foi demonstrado que a 

Genisteína inibe a ativação das vias de sinalização de NF-kB e de Akt, ambas 

conhecidas por manter um equilíbrio homeostático entre a sobrevivência celular 

e apoptose (Davis et al., 2001).  

Liang et al. (2012) demonstraram que a Genisteína, conjugada com 

Gencitabina, foi capaz de uma inibição significativa do crescimento e indução 

da apoptose em células de osteossarcoma. Os autores comprovaram que o 

efeito se deu por meio da regulação negativa da atividade de NF-kB e ativação 

de Akt.  

Em um estudo recente, foi demonstrado a capacidade da Genisteína de 

inibir significativamente a auto-renovação de células-tronco de câncer ovariano 

através de um mecanismo, em parte, dependente da ativação do FOXO3a 

(Ning et al., 2014). Em roedores, foi demonstrado que a exposição gestacional 

à Genisteína contribui para a hipospádia, alterando as vias de morfogênese 

tecidual, proliferação e sobrevivência celular. Em particular, genes nas vias de 

sinalização MAPK e TGF-β e aqueles controlados por fatores de transcrição 

FOXO, HOX e ER são interrompidos (Ross et al., 2011). Em hepatocomas, a 

Genisteína em concentrações que não afetam IR/IGF1R, atenuou a fosforilação 

de Akt induzida por Cooper íons, modulando FOXO3a (Hamann et al., 2014). 



I n t r o d u ç ã o  | 22 

 

Na Figura 6 pode ser observado o mecanismo de ação proposto para ativação 

de FOXO3a via Genisteína. 

 

 

Fonte: Modificado de: Qi et al., 2011. 

Figura 9 – Mecanismo de ação proposto para a Genisteína na ativação de FOXO3a 

 

Por todos os motivos supracitados, e em razão da falta de agentes 

terapêuticos realmente eficazes contra os LMSs, faz-se necessário o estudo de 

novas substâncias visando uma terapia menos invasiva e que diminua o risco 

de recidivas, metástase e morte das pacientes. Desse modo, e com base nos 

resultados obtidos que obtivemos em estudo anterior (de Almeida TG, 2015), 

em que os tumores mesenquimais malignos do útero apresentaram maior 

expressão do FOXO3a, surgiu a idéia de avaliar melhor seu papel in vitro. 

Assim, propusemos-nos a avaliar os efeitos dos tratamentos com Metformina e 

Genisteína em células de leiomioma e leiomiossarcoma. Além disso, também 

foi analisado o efeito da inibição transiente dessa molécula nessas células. A 

Figura 10 descreve o fluxograma que resume as etapas e hipóteses que nos 

levaram à concepção do presente estudo. 
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Figura 10 – Fluxograma apresentando as dúvidas e hipóteses que levaram ao desenho 
do presente estudo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  O B J E T I V O S  
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2.1 Geral 

 

Caracterizar o perfil de expressão do fator de transcrição FOXO3a em 

linhagens celulares de miométrio, leiomioma e leiomiossarcoma uterinos. 

Analisar os efeitos in vitro de sua inibição e indução in vitro. 

 

2.2 Específicos 

 

 Caracterizar as células de leiomiossarcoma, leiomioma e miométrio, 

quanto à expressão de FOXO3a, por qRT-PCR e Western Blot; 

 Avaliar os efeitos do tratamento com Metformina e Genisteína, como 

agentes restauradores de função do FOXO3a, no comportamento 

celular; 

 Aquilatar os efeitos do silenciamento do gene FOXO3a por RNAi nas 

células em cultura. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  M É T O D O S  
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3.1 Linhagens Celulares Condições de Cultivo 

 

Para os ensaios in vitro foram utilizadas três linhagens celulares 

distintas: Primary Uterine Smooth Muscle Cells (ATCC® PCS-460-011™), 

oriunda de miométrio normal; T HESCs (ATCC® CRL-4003™), proveniente de 

leiomioma; e SK-UT-1 (ATCC® HTB-114™), derivada de leiomiossarcoma 

uterino grau III. As células permaneceram em nitrogênio líquido até o momento 

do uso. Todas as linhagens apresentam característica aderente de 

crescimento. As células foram cultivadas utilizando meios de cultura 

específicos. As células foram incubadas em estufa a 37°C com atmosfera de 

5% CO2. Os repiques das células eram feitos sempre que a confluência 

ultrapassava os 80%.  

Para congelamento e armazenamento das células, foi utilizado SFB 

(Soro Fetal Bovino) + 20% DMSO (dimetilsulfóxido), contendo concentração 

~1x106 células/mL. O congelamento foi feito de modo gradual, assim, as 

células foram mantidas, primeiramente, em temperatura aproximada -20°C por 

3 dias. Posteriormente, eram transferidas para -80°C, por mais 3 dias, e por fim 

para nitrogênio líquido por tempo indeterminado.  

 

3.2 Autenticação das Linhagens Utilizadas nos Ensaios 

 

Antes de iniciar os experimentos, foi feito um ensaio específico para 

autenticação das linhagens celulares. O ensaio consiste em comparar o perfil 

genético das células em uso com o perfil genético disponibilizado pelo banco 

de dados (ATCC – American Type Culture Collection). Para tanto, foi utilizado o 

kit GenePrint 10 System (Promega), que é capaz de caracterizar linhagens 

celulares com base em seu perfil de STR (Short Tandem Repeat). As reações 

seguiram as instruções do fabricante. A PCR foi realizada com o auxilio do 

equipamento Veriti Thermal Cycler (Thermo Fisher) e a análise de fragmentos 

no aparelho sequenciador ABI 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems), 

calibrado previamente com a matriz padrão PowerPlex® 4C Matrix Standard 

(Promega).  
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Os resultados das análises de fragmentos foram comparados com o 

banco de dados do site da ATCC (www.atcc.org – Cell Authentication Service). 

 

3.3 Extração de RNA e Síntese de DNA complementar (cDNA) 

 

O RNA total das células foi extraído pelo método de Trizol® (Life 

Technologies), seguindo as especificações do fabricante. A quantificação e 

pureza das amostras obtidas foram avaliadas em espectrofotômetro 

(NanoDrop, Thermoscientific) e a integridade dos RNAs foi avaliada por 

eletroforese em gel de agarose (1%). Os RNAs foram mantidos a -80°C até o 

momento do uso.  

A síntese do DNA complementar (cDNA), para análise da expressão 

gênica foi feita a partir de 2 μg do RNA total, utilizando o High-Capacity cDNA 

Reverse Transcription Kits (Life Technologies), segundo especificações do 

fabricante. A eficiência da síntese do cDNA e presença de contaminação por 

DNA genômico foram avaliadas através de PCR convencional, seguida por 

eletroforese em gel de agarose (2%). Os cDNAs foram mantidos em freezer a   

-20ºC. As células de miométrio foram utilizadas somente como referência de 

expressão normal do FOXO3a, nos demais ensaios forma utilizadas somente 

as células de LM e LMS. 

 

3.4 PCR Quantitativo em Tempo Real (qRT-PCR) 

 

As reações de qRT-PCR foram realizadas no aparelho 7500HT Real-

Time PCR System (Life Technologies), utilizando o sistema de detecção por 

sondas fluorescentes TaqMan Universal PCR Master Mix (Life Technologies), 

seguindo as especificações do fabricante. Como iniciador da reação de 

polimerização foi utilizado o assay (conjunto de iniciadores e sondas) 

inventoriado pela Life Technologies do Brasil, para o gene alvo do presente 

estudo (FOXO3 Hs00818121_m1). Como controles endógenos foram testados 

β-actina (Hs99999903_m1), B2M (β-2-microglobulina, Hs99999907_m1), 

GAPDH (gliceroaldeído 3-fosfato desidrogenase, Hs99999905_m1) e HPRT 
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(hipoxantina – guanina fosforibosil transferase, Hs99999909_m1). O melhor 

endógeno normalizador para os ensaios de qRT-PCR foi escolhido com auxílio 

do software algoritmo NormFinder (Department of Molecular Medicine, Aarhus 

University Hospital, Aarhus, Dinamarca: http://moma.dk/normfinder-software). A 

quantificação dos transcritos foi realizada pelo método do DDCT, utilizando os 

softwares SDS 3.0 e RQ manager LV2.0.6.  

Os perfis de expressão de FOXO3a foram avaliados antes e depois da 

dos tratamentos e da manipulação genética. 

 

3.5 Extração de Proteínas e Reações de Western Blot 

 

As proteínas foram extraídas com tampão RIPA (50mM Tris Hcl; 150mM 

NaCl; 1% NP-40; 0,5% desoxicolato de sódio; 0,1% SDS; 5M EDTA, 1% 

Glicerol). Em seguida o SDS-PAGE (eletroforese em gel de poliacrilamida), ou 

eletroforese com agente desnaturante (SDS – Dodecil sulfato de sódio), foi 

realizado segundo a técnica descrita por Laemmli (1970). Para tanto foi 

utilizado gel de empilhamento contendo 4% de bisacrilamida/acrilamida em Tris 

1M (pH 6,8) e 20% SDS, e gel de separação contendo 12% de 

bisacrilamida/acrilamida em Tris 1,5M (pH 8,8) e 20% SDS. As amostras, 30 

μg, foram aquecidas a 97°C por 3 minutos, centrifugadas brevemente e 

aplicadas aos poços do gel. Em tampão de corrida 10X (144g Glicina, 30.3g 

Tris, 10g SDS, para 1 Litro de água destilada) a eletroforese foi realizada em 

média à 110 volts, por aproximadamente 2 horas. Ao final do processo, o gel foi 

imerso em solução corante (50mg Comassie blue R-250, 50mL metanol, 10mL 

ácido acético, 40mL água destilada) para análise do perfil protéico.  

Para a técnica de Western blot, as proteínas presentes no gel foram 

transferidas para uma membrana de nitrocelulose. Para tal procedimento, foi 

utilizado o sistema para transferência mini Protein Trans Blot (Bio-Rad). Antes 

de ser montado o sistema para a transferência, os filtros, a membrana, o gel e 

a esponja do sistema foram imersos em tampão de transferência 1X (14.4g 

Glicina, 3g Tris, 200mL Metanol, para volume final de 1 Litro em água 

destilada) por aproximadamente 3 minutos para que todos estivessem em 
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equilibrio para a reação. A transferência ocorreu a 0,25 A (ou 100 V) por 1 

hora. Ao final, a membrana foi corada com Ponceau s (0.1% Ponceau Red e 

10% ácido acético) para verificar a eficiência da transferência. O bloqueio de 

sítios inespecíficos foi feito com leite desnatado a 5% diluído em PBS 1X + 

Tween 20%, por 1 hora, sob agitação constante em temperatura ambiente. Os 

anticorpos primários FOXO3a (anticorpo policlonal de coelho, ThermoFischer 

Scientific), e FOXO3a Fosforilado (anticorpo policlonal de coelho, LifeSpan 

BioSciences), foram ambos diluídos a 1:250 em PBS 1X. As membranas 

permaneceram incubadas com os anticorpos primários durante toda uma noite 

(~16 horas), a 4°C, sob agitação constante. No dia seguinte, as membranas 

foram lavadas 3 vezes com PBS + Tween por 10 minutos. O anticorpo 

secundário anti-IgG de coelho conjugado com peroxidase foi utilizado, na 

diluição de 1:750. Seguiu-se nova incubação, por 1 hora, sob agitação, em 

temperatura ambiente. Para revelação, foi utilizado o kit Pierce™ ECL Western 

Blotting Substrate (Thermo Fisher Scientific), segundo especificações do 

fabricante. 

 

3.6 Silenciamento Gênico por RNA de Interferência (RNAi) 

 

No primeiro dia de experimento (pré-transfecção) as células foram 

plaqueadas, a partir de cultura mãe cultivadas em seus respectivos meios 

específicos. As quantidades de células necessárias para realização do ensaio 

estão indicadas na Tabela 1. Isso porque, dependendo do ensaio em questão, 

a quantidade de células varia, dependendo do tamanho da placa utilizada, e 

por consequência dnos volumes de reagentes e densidade de células (placas 

de 96, 24 ou 6 poços). Lembrando que as células da cultura mãe estavam em 

fase de crescimento exponencial. 

Ainda no segundo dia de experimento (dia da transfecção), foram 

preparados os mixes de diluição conforme indicado na Tabela 1, sempre de 

acordo com o tamanho do poço escolhido para o ensaio em questão. Foram 

adicionados os componentes do Mix 1 (meio de cultura Opti-MEM® + 

Lipofectamina) em tubo estéril, homogeneizado e reservado. A outro tubo, 
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foram adicionados os componentes do Mix 2 (meio de cultura Opti-MEM® + 

esiRNA), homogeneizado e reservado. O Mix 3 foi composto pela mistura dos 

mixes 1 e 2 na proporção de 1:1. Após homogeneização vigorosa, a mistura 

permaneceu à temperatura ambiente, por 10 minutos para que houvesse a 

formação das micelas lipídicas. Em seguida, a mistura foi adicionada aos poços 

das placas como apresentado na Tabela 1.  Todas as placas foram incubadas 

a 37°C em atmosfera de 5% CO2 até o dia seguinte (3o dia de experimento).  

No 3o dia (~16 horas após a transfecção), com o auxílio de um 

microscópio invertido, as células foram analisadas em relação à quantidade 

(crescimento), aderência e morte (células sobrenadantes). Foi adicionado um 

novo meio de cultivo padrão (suplementado com SFB), sem adição de 

antibióticos. As placas retornaram a estufa a 37°C em atmosfera de 5% CO2. 

Nas horas seguintes do experimento (72 horas) não foi realizada a troca dos 

meios de cultura.  

Após 24, 48 e 72 horas de transfecção, as células foram coletadas para 

avaliar a eficiência da transfecção.  

 

Tabela 1 – Preparação das misturas para reação de siRNA, quantidade de células e tipo 
de placas utilizados 

Item COMPONENTE 96 poços 24 poços 6 poços 

 Células Aderentes 
(por poço) 

2 x 10
4
 1 x 10

5
 7 x 10

5
 

  VOLUMES PARA TRIPLICATA VOLUME POR POÇO 

MIX 1 Opti-MEM® 25 μL 75 μL  150 μL  

Lipofectamina® 
RNAiMAX 

1,5 μL 4,5 μL 9 μL 

MIX 2 Opti-MEM® 25 μL 75 μL  150 μL  

esiRNA (10 μM) 0,5 μL (5 pmol) 1,5 μL (15 pmol)  1,5 μL (15 pmol)  

MIX 3 Mix 1 Todo o volume Todo o volume Todo o volume 

Mix 2 Todo o volume Todo o volume Todo o volume 

 Incubação Incubação Incubação Incubação 

 MIX 3 na placa 
(gota à gota) 

10 μL/poço 50 μL/poço 250 μL/poço 

 esiRNA final 1 pmol/poço 5 pmol/poço 15 pmol/poço 
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3.7 Índice de Citotoxicidade (IC50) e Tratamento das Células com 

Genisteína e Metformina 

 

As células de LM e LMS foram cultivadas em garrafas de cultura até 

uma confluência de 80-90%, sem antibióticos. Por seguinte, foi feito o 

plaqueamento das células (após contagem em câmara de Neubauer e/ou em 

aparelho Countess da Invitrogen) em placas de 96 poços, a uma densidade de 

104 células por poço e 100 µL de meio específico de cultivo.  

Foram preparadas 5 placas, uma para cada horário a ser avaliado (0h, 

24hs, 48hs, 72hs e 96 hs). As células foram incubadas a 37°C, em atmosfera 

de 5% CO2 por 24 horas, para adesão completa e então tratadas com 

diferentes concentrações de Metformina (1, 10, 20, 50, 100, 200 mM) e 

Genisteína (1, 10, 20, 50, 100, 200 µM). Decorridos os tempos de incubação 

com as drogas, as placas eram retiradas da estufa e eram adicionados 10% do 

reagente Prestoblue (Thermo Fisher) em meio de cultura. As placas 

permaneciam então por 3 horas em estufa a 37oC e em seguida eram lidas no 

equipamento Glomax Promega (535nm de excitação e 560nm de emissão). Os 

valores de fluorescência obtidos são diretamente proporcionais à quantidade 

de células viáveis que proliferam em cada poço.  

Com execeção da placa de tempo 0 (zero), todas receberam reposição 

da droga a cada 24 h por 72 horas. Terminado o tempo de tratamento, as 

células voltaram a receber somente o meio de cultura.  

Utilizando as medidas da absorbância (tempo zero (Tz), controle de 

crescimento (C) e os testes de crescimento com as diferentes concentrações 

de drogas (Ti), a porcentagem de crescimento foi calculada: 

[(Ti-Tz)]/(C-Tz)] x 100 para concentrações nas quais Ti>/=Tz 

[(Ti-Tz)]/Tz] x 100 para concentrações nas quais Ti<Tz 

O software GraphPad 5.0 foi utilizado para os cálculos, pelo método 

estatístico da curva de dose-resposta sigmoidal. 
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3.8 Imunocitoquímica 

 

Para avaliar os efeitos do siRNA na expressão de FOXO3, foi realizado 

o ensaio de imunocitoquímica. Após o tratamento, as células foram transferidas 

para placas de 4 poços para adesão completa por 24hs em lamínula de vidro 

(104 células). Decorrido esse período o meio era retirado e o tapete de células 

era lavado com PBS 1X por 2 vezes (1 mL). Para fixação do tapete às laminas 

foram testados Metacan (500 uL) e Formaldeído tamponado (500 uL), com 

incubação a 8ºC por até 30 min. Em seguida as lamínulas foram lavadas 3 

vezes com água MilliQ (1mL) por 5 min. Procedeu-se então o bloqueio da 

peroxidase (com incubação por 2 vezes de 5 min. com H2O2) e novas 

lavagens. Para diminuir uma possível ligação inespecífica do anticorpo 

primário, foi feito o bloqueio de proteínas por 20 min. em PBS contendo 5% de 

BSA (albumina sérica bovina, MERCK). Imediatamente, sem lavar (só escorrer 

as lamínulas ou retirar o tampão com a pipeta), foi adicionado 1mL de PBS 

contendo 0,1% Triton X100 para permeabilizar as células (por 20 min. à 

temperatura ambiente). Novamente sem lavagens, foi retirado o excesso do 

tampão e adicionado o anticorpo primário (Tabela 2), com incubação por 1h a 

temperatura ambiente. Após essa incubação e entre todas as seguintes foram 

realizadas 3 lavagens com PBS, sem incubar. Após novas lavagens com 

PBS1X, foi adicionada a HRP-peroxidase (Polímero), com incubação por 20 

minutos e novas lavagens. 

A etapa de revelação, seguiu da seguinte maneira: As lamínulas foram 

cobertas por DAB (3,3 diaminobenzidina, Dako) 1:50, e então lavadas com 

água após incubação por no máximo 5 minutos. Na sequência as lamínulas 

foram contra-coradas com hematoxilina de Harris por 10 minutos. Após 

lavagem para retirada do excesso de corante, foi realizada a diferenciação, 

desidratação, diafanização e montagem das lâminas com Entelan (Merck). 

Para padronização das reações, e como controle positivo das reações, 

foram utilizadas células de câncer de mama (MCF7). Como controle negativo 

foi utilizada IgG inespecífica para bloqueio e/ou omissão do anticorpo primário, 
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ambos mostraram mesmo perfil de reatividade. As reações com os marcadores 

de interesse foram realizadas duas vezes e em duplicata. 

 

Tabela 2 – Caracteristicas dos anticorpos e diluições utilizadas nas reações de 
imunocitoquímica (IIQ) 

Alvo Marca Fonte Diluição 

FOXO3a ThermoFisher Policlonal de Coelho 1:50 

FOXO3a Fosforilado Arigobio Policlonal de Coelho 1:50 

 

A expressão citoplasmática e nuclear de FOXO3a e FOXO3a fosforilado, 

foi interpretada por meio da coloração imunorreativa e caracterizada 

semiquantitativamente de acordo com a porcentagem de células positivas e 

sua intensidade de coloração.  

 

3.9 Ensaio de Proliferação Celular 

 

Para avaliar os efeitos dos tratamentos com as drogas e transfecção 

com siRNA no crescimento e viabilidade celular, foram semeadas 104 células 

por poço em placas de 96 poços e após a adesão total das células, por 24 

horas, foram adicionadas as drogas nas concentrações pré-definidas nos 

ensaios de IC50 ou o siRNA. O tratamento com as drogas e RNAi foi realizado 

por até 72h e 24h, respectivamente, e as leituras efetuadas após 0, 24, 48, 72 

e 96 h. Decorridos os tempos estabelecidos, eram adicionados 100 uL do 

reagente Presto Blue (Thermo Fisher Scientific), na concentração 1:10 por 2 

horas em estufa à 37°C. As leituras foram feitas com auxílio do aparelho 

GloMax (Promega). As reações foram realizadas duas vezes, em 

quadruplicata. 

 

3.10 Ensaio de Migração Celular (Scratch Assay) 

 

Foram semeadas 105 células por poço em placas de 24 poços, após sua 

confluência total, foi feito um risco vertical (ensaio de scratch), utilizando uma 
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ponteira de 200ul. Nessa etapa, as células foram cultivadas sem soro fetal 

bovino para descartar o efeito da proliferação celular. 

O tratamento com as drogas e RNAi foi realizado por 24 e 72 h, 

respectivamente. Depois disso foram feitas as “feridas” (método de scratch) 

nas placas nos tempos 0, 24, 48, 72, 96h. A cultura em todos os tempos foi 

mantida até o fechamento da “ferida”. Posteriormente, as áreas 

correspondentes foram avaliadas com o auxílio do Software Image J. A seleção 

das áreas foi manual e os dados foram apresentados em gráficos realizados no 

programa Graph Pad Prism 5.   

Os ensaios foram realizados duas vezes e em triplicata para cada célula 

e condição testada. 

 

3.11 Ensaio para Avaliação das Células Apoptóticas 

 

Para avaliar se os tratamentos com Genisteína e Metformina induziram 

as células a entrarem em apoptose ou não, foi realizado o ensaio de 

incorporação da Anexina % (Millipore). Após os tempos determinados de 

incubação com as drogas as células foram coletadas das placas de 24 poços, 

contadas para a concentração de até 1x106 células/mL e ressupendidas de 200 

uL de meio + solução de Anexina V (1:1). As células eram incubadas à 

temperatura ambiente, por até 30 minutos, e então procedia-se a leitura em 

aparelho Muse (Millipore). No ponto de 72 horas a leitura também foi realizada 

no aparelho Countess para avaliação da proporção de células vivas e mortas. 

 

3.12 Análises Estatísticas 

 

As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do software Prisma 

GraphPad 5.0. Foram utilizados os testes de análise de variância (ANOVA) e o 

pós-teste de Dunn. Para as análises com duas variáveis foi utilizado o Mann-

Withney.  
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4  R E S U L T A D O S   
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4.1 Cultivo e autenticação das linhagens célulares utilizadas no 

presente estudo 

 

 A Figura 11 apresenta os perfis de crescimento e fenótipo das células 

nas condições de cultivo utilizadas. É necessário ressaltar que o material 

genético (DNA e RNA) e as proteínas, bem como todos os ensaios, utilizaram 

células que estavam em condições de crescimento exponencial e com 

viabilidade ≥ 95%. 

 

   

Figura 11 – Fotomicrografias das linhagens celulares de miométrio (MM), leiomioma (LM) 
e leiomiossarcoma (LMS).  As resoluções das imagens estão indicadas.      

     

Para garantir a autenticidade das linhagens, antes de iniciarmos os 

ensaios, foram feitos testes para confirmar o perfil genético de cada uma delas. 

Por meio do banco de dados da ATCC (American Type Culture Collection), foi 

possível identificar a linhagem celular e a ausência de contaminação cruzada, 

bem como mutações decorrentes de repiques sucessivos. Os marcadores 

STR’s específicos e seus alelos estão apresentados nas Figuras 12 e 13, bem 

como a compatibilidade (% match) das linhagens CRL-4003 e HTB-114 com o 

banco de dados da ATCC. 

 

 

 

 

MM – 100X LM – 40X LMS – 40X 
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Figura 12 – Perfil genético obtido para a linhagem celular e CRL-4003 (leiomioma) por 
Short Tandem Repeat (STR). No painel A, resultados obtidos em nosso laboratório e em 
B, os dados disponibilizados pela ATCC (www.atcc.org – Cell Authentication Service), 
mostrando 100% de similaridade nas análises 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Perfil genético obtido para a linhagem celular e CRL-4003 (leiomioma) por 
Short Tandem Repeat (STR). No painel A, resultados obtidos em nosso laboratório e em 
B, os dados disponibilizados pela ATCC (www.atcc.org – Cell Authentication Service), 
mostrando 100% de similaridade nas análises 
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4.2 Reações de qRT-PCR e Western Blot para detecção da 

expressão basal de FOXO3a nas linhagens celulares 

 

Para avaliar o perfil de expressão do FOXO3a nas linhagens de 

miométrio (MM), leiomioma (LM) e leiomiossarcoma (LMS) foi necessária a 

síntese do DNA complementar (cDNA) a partir de 2µg RNA total. Para a 

avaliação dos transcritos, inicialmente foi avaliado o melhor gene endógeno a 

ser utilizado como normalizador das reações. Foram testados os genes da β-

actina, β2M, GAPDH e HPRT. Os valores de CT (cycle threshold) foram 

avaliados pelo programa algoritimo NormFinder para identificar o gene 

constitutivo ideal com base em modelos matemáticos. Os resultados 

mostraram que o endógeno mais estável, com o qual os ensaios em tempo real 

foram normalizados foi o β2M humano. 

Dando continuidade às análises de expressão dos genes de interesse, 

foram realizados ensaios (sempre em duplicata) de PCR em tempo real 

utilizando os assays (mistura de iniciadores e sondas) para o FOXO3a. As 

reações foram realizadas duas vezes, com lotes diferentes de cultura. Os 

resultados nos mostraram que, em relação ao miométrio, tanto as células de 

LM, quanto as de LMS apresentaram expressão aumentada de FOXO3a 

(Figura 14A). Porém, as células de LMS apresentaram expressão gênica 3 

vezes maior que a observada para tumores benignos.   

Para avaliação proteica de FOXO3a e FOXO3a Fosforilado, foram 

realizadas eletroforeses em géis de acrilamida/bisacrilamida 12% (SDS-PAGE). 

Após a avaliação do perfil de migração dos extratos proteicos das linhagens, 

foram realizados ensaios de western blot para a pesquisa individual com 

anticorpos específicos. Os resultados obtidos para FOXO3a e FOXO3a 

Fosforilado (Figura 14B), mostraram marcação de bandas com diferentes 

tamanhos. 
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Figura 14 – Expressão gênica e proteica de FOXO3a nas linhagens celulares. Em A, 
expressão gênica em LM (leiomiomas) e LMS (leiomiossarcomas), em relação a B2M e 
utilizando as células de MM (miométrio como referência).  Em B, perfil de detecção da 
proteína normal e fosforilada (FOXO3aP) nas três linhagens. 

 

4.3 Inibição transiente de FOXO3 por siRNA e seus efeitos nas 

linhagens celulares  

 

Após a realização das reações de transfecção das células, foram 

realizadas análises por PCR em tempo real (qRT-PCR) e imunocitoquímica 

(ICQ) para checar a eficiência da inativação do FOXO3a. As reações de PCR 

mostraram que após 48 e 72 horas da transfecção houve menor quantidade de 

transcrito detectada nas duas linhagens avaliadas (Figuras 14 e 15). Porém, a 

eficiência parece ter sido maior nas células de LMS (Figura 15). Após 96 horas 

a expressão do gene volta a aumentar. 
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Figura 15 – Expressão relativa em porcentagem de FOXO3a em LM com diferentes 
tratamentos após 24, 48 e 72 horas da transfecção. As amostras referência foram as 
células não tratadas. Os resultados foram plotados no gráfico como valores de média 

 

 

Figura 16 – Expressão relativa em porcentagem de FOXO3a em LMS com diferentes 
tratamentos após 24, 48 e 72 horas da transfecção. As amostras referência foram as 
células não tratadas. Os resultados foram plotados no gráfico como valores de média 

 

Como observado nos gráficos, todos os tratamentos afetaram a 

expressão gênica nas células, tanto a lipofectamina (LIPO) quanto o controle 

negativo (EGFP). Desse modo, para evitarmos a interferência desses 

resultados, somente as células não tratadas (cultivadas em meio e condições 

iguais às transfectadas) foram utilizadas para comparação.  

Outra tentativa de verificar a eficiência das transfecções foi avaliar a 

expressão do FOXO3a por imunocitoquímica. Para isso o protocolo foi 
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padronizado em células sabidamente expressoras da proteína e os controles 

negativos foram células na ausência do anticorpo primário. As reações para 

Foxo3a normal e fosforilado nos leiomiomas (LM) podem ser visualizadas na 

Figura 17.  

 

 

Figura 17 – Fotomicrografias representativas das reações de imunocitoquímica (ICQ) 
para avaliação qualitativa da presença de FOXO3a nas células de LM nos grupos: 
Controle (sem tratamento - Meio), Controle Negativo (tratado com o EGFP) e tratado com 
siRNA (FOXO-N e –P). Barra equivalente à 100 px de resolução 

 

O perfil de reatividade observado para as células de leiomiossarcoma 

LMS após a transfecção pode ser viasualizado na Figura 18.  

 

Meio EGFP 

FOXO - N FOXO - P 
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Figura 18 – Fotomicrografias representativas das reações de imunocitoquímica (ICQ) 
para avaliação qualitativa da presença de FOXO3a nas células de LMS nos grupos: 
Controle (sem tratamento - Meio), Controle Negativo (tratado com o EGFP) e tratado com 
siRNA (FOXO-N e –P). Barra equivalente à 100 px de resolução 

 

Considerando a frequência de células marcadas e a intensidade de 

marcação, novamente as células de LMS apresentaram diminuição de 

expressão superior ao observado para as células de LM.  

Após as transfecções, as células foram imediatamente avaliadas quanto 

a sua viabilidade e capacidade de proliferaração (Figura 19), já que nosso 

objetivo era avaliar se a perda de FOXO3a levaria a alguma alteração no 

fenótipo das células. Aparentemente, a inibição do crescimento foi maior nas 

células de LM, uma vez que nos LMS não foi observada diferença marcante 

entre os controles e as células transfectadas em nenhum dos tempos testados. 

Não foi observada diferença estatisticamente significativa para nenhuma das 

comparações realizadas entre os testes e controles. 

 

Meio EGFP 

FOXO - N FOXO - P 
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Figura 19 – Gráfico apresentando o perfil proliferativo das células de leiomioma (LM) e 
leiomiossarcoma (LMS) com e sem tratamento. As colunas mostram os valores obtidos 
nas células dos grupos tratados com siRNA FOXO3 e não tratado (Controle (Meio). Os 
resultados foram plotados no gráfico como valores de média ± desvio padrão (DP), 
considerando três réplicas experimentais 

 

Em seguida, foi realizado o ensaio de migração por ferida (scratch) que 

consiste em arranhar a monocamada celular e acompanhar, por meio de 

fotografias, a capacidade da célula de se locomover (migrar) ou não em 

diferentes tempos (horas). Novamente o efeito pareceu ter sido superior nas 

células de LM que começaram a apresentar maior capacidade de migração 

após 48h da transfecção, em comparação aos LMS (Figuras 20 e 21). Os 

resultados dos gráficos apresentam a relação entre o tempo (horas) e a área 

migrada (mm²) com tendência crescente.  
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Figura 20 – Perfil migratório das células de Leiomioma após transfecção. Os gráficos 
apresentam os resultados da análise quantitativa dos registros fotográficos do ensaio de 
wound healing. Meio - Controle, Lipo - Lipofectamina, siRNA – inibido para Foxo3a e 
EGFP – controle negativo (scramble). 
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Figura 21 – Perfil migratório das células de Leiomiossarcoma após transfecção. Os 
gráficos apresentam os resultados da análise quantitativa dos registros fotográficos do 
ensaio de wound healing. Meio - Controle, Lipo - Lipofectamina, siRNA – inibido para 
Foxo3a e EGFP – controle negativo (scramble). 
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4.4 Tratamento das células com Metformina e Genisteína e seus 

efeitos nas linhagens celulares 

 

Outro objetivo era avaliar o efeito do tratamento com drogas que 

restauram a função de FOXO3a, por inibir sua fosforilação por AKT. As drogas 

incluídas (Genisteína e Metformina) foram testadas em diversas concentrações 

para selecionarmos as melhores doses para continuidade dos experimentos. 

Os resultados dos testes de IC50 podem ser visualizados na Figura 22. 

 

Figura 22 – Gráfico apresentando o perfil de inibição do crescimento das células de 
leiomioma (LM) e leiomiossarcoma (LMS) durante o teste de IC50. As concentrações 
utilizadas de Genisteína e Metformina estão indicadas, bem como o tempo de 
tratamento. Os resultados foram plotados no gráfico como valores de média, 
considerando três réplicas experimentais 

 

Como é possível observar nos ensaios de IC50, as drogas apresentaram 

maior eficiência nas concentrações superiores a 20μM e 20mM, para 

Genisteína e Metformina, respectivamente. Com base nesses resultados, para 
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continuidade dos experimentos foram selecionadas as doses de 50 e 100μM 

para Genisteína e 50 e 100mM para a Metformina.  

Assim, o próximo passo foi avaliar os efeitos das drogas na proliferação 

das células (Figura 23). Os resultados dos ensaios mostraram significativa 

redução da proliferação após os tratamentos. Porém, para Genisteína o efeito 

tóxico do veículo (DMSO) foi significativo, o que só foi observado para a 

Metformina nos 50 mM.  

    

 

Figura 23 – Gráfico apresentando o perfil de proliferação das células de leiomioma (LM) e 
leiomiossarcoma (LMS) após tratamento. Os resultados foram plotados no gráfico como 
valores de média, considerando três réplicas experimentais. Negativo – meio, V – veículo 
(DMSO e água para Genisteína e Metformina, respectivamente). 

 

Em seguida foram realizados os ensaios de migração. As células foram 

tratadas com as drogas por até 72h, depois disso foram feitos os riscos nas 

monocamadas celulares (Figuras 24 e 25).  
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Figura 24 – Fotomicrografias representativas do perfil de migração das células de 
leiomioma (LM) com Genisteína e Metformina, com as doses pré-estabelecidas no IC50, e 
seus veículos, respectivamente DMSO e água. 
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Figura 25 – Fotomicrografias representativas do perfil de migração das células de 
leiomiossarcoma (LMS) com Genisteína e Metformina, com as doses pré-estabelecidas 
no IC50, e seus veículos, respectivamente DMSO e água. 

 

Os valores obtidos nas mensurações das áreas migradas estão 

apresentados nas Tabelas 3 e 4. Os resultados mostram claramente o 

potencial inibitório das duas concentrações de ambas as drogas testadas. 
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Tabela 3 – Porcentagem de área migrada pelas células de leiomioma após tratamento 
com as drogas em diferentes tempos (h) 

Tratamento 
(tempo) 

    Dose* 
Tempo 
(horas) 

Genisteína             
Área Migrada (%) 

Metformina                  
Área Migrada (%) 

24h  

50 

24 0 0 

48 30,43 2,7 

72 32,60 14,86 

96 34,78 16.21 

100 

24 0 0 

48 21,27 19,56 

72 21,27 19,56 

96 23,4 19,56 

Veículo (100) 

24 0 0 

48 96,61 100 

72 100 100 

96 100 100 

48h 

50 

48 0 0 

72 8,33 34,14 

96 10,41 34,14 

100 

24 0 34,14 

48 45,78 0 

72 46,98 14,70 

96 46,98 14,70 

Veículo (100) 

24 0 14,70 

48 80,82 0 

72 91,78 95,52 

96 100 100 

72h 

50 
48 0 100 

72 1,47 0 

100 
48 0 0 

72 0 0 

Veículo (100) 
48 0 0 

72 100 0 

96h 

50 
24 0 100 

48 13,43 0 

100 
24 0 0 

48 0 0 

Veículo (100) 
24 0 0 

48 100 100 

*Para a Genisteína = µM; e para Metformina = mM. 
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Tabela 4 – Porcentagem de área migrada pelas células de leiomiossarcoma após 
tratamento com as drogas em diferentes tempos (h) 

Tratamento 
(tempo) 

    Dose** 
Tempo 
(horas) 

Genisteína             
Área Migrada (%) 

Metformina                   
Área Migrada (%) 

24 

50 

24 †* 0 

48 † 10,41 

72 † 10,41 

96 † 0 

100 

24 †* † 

48 † † 

72 † † 

96 † 0 

Veículo (100) 

24 0 76,92 

48 100 100 

72 100 100 

96 100 0 

48 

50 

24 †* 24 

48 † 26 

72 † 0 

96 † 17,94 

100 

24 †* †* 

48 † † 

72 † 0 

96 † 88 

Veículo (100) 24 0 100 

 

48 100 100 

72 100 0 

96 100 1,58 

72 

50 

24 † 1,58 

48 † †* 

72 † †* 

100 

24 † † 

48 † 0 

72 † 18,18 

Veículo (100) 

24 0 100 

48 26,83 0 

72 100 14,45 

96 

50 
24 † † 

48 † † 

100 
24 † 0 

48 † 100 

Veículo (100) 
24 0 0 

48 100 0 

**Para a Genisteína = µM; e para Metformina = mM. †* = inicio de morte celular. †= morte. 
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Ao contrário do observado para a proliferação, na migração os veículos 

parecem não ter exercido influência na capacidade migratória das células. Não 

foi observada diferença significativa nos valores obtidos para as duas drogas, 

considerando as linhagens isoladamente. Porém, quando comparamos os 

efeitos das duas drogas nas células de LM e LMS, esta última apresentou 

maior numero de mortes após os tratamentos, tanto com Genisteína como com 

Metformina (vide Tabela 3 e 4). Dessa forma, o próximo passo foi avaliar se a 

morte das células se devia a indução de apoptose pelos tratamentos 

realizados. Como controle positivo foram utilizadas células expostas à radiação 

ultravioleta e como controle negativo as células crescidas em meio 

convencional (Figuras 26 - 31).  

 

 

Figura 26 – Controles negativo e positivo para as reações de detecção de células 
apoptóticas. O painel superior mostra o perfil de viabilidade das células crescidas em 
meio, após 24 e 72 horas. No inferior, as células foram expostas a luz ultravioleta (45 
min). As fotomicrografias mostram o aspecto das células após 72 horas de crescimento 
nas condições de controle negativo e positivo.  
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Figura 27 – Perfil apoptótico das células de leiomiomas (LM) após 24, 48 e 72 horas de 
tratamento com Genisteína e veículo. As fotomicrografias mostram o aspecto das 
células ao final do ensaio (72h). As concentrações utilizadas da droga estão indicadas.  
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Figura 28 – Perfil apoptótico das células de leiomiomas (LM) após 24, 48 e 72 horas de 
tratamento com Metformina e veículo. As fotomicrografias mostram o aspecto das 
células ao final do ensaio (72h). As concentrações utilizadas da droga estão indicadas 
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Figura 29 – Controles negativo e positivo para as reações de detecção de células 
apoptóticas. O painel superior mostra o perfil de viabilidade das células crescidas em 
meio, após 24 e 72 horas. No painel inferior as células foram expostas a luz ultravioleta 
por 45 minutos para servirem como controle positivo do ensaio. As fotomicrografias 
mostram o aspecto das células após 72 horas de crescimento nas condições de controle 
negativo e positivo. 

 

Corroborando com as perdas sofridas nos ensaios de migração, as 

leituras das células após o tratamento e marcação com a Anexina V também 

mostram elevado numero de células mortas. Os valores são significativamente 

maiores após as 72 h de tratamento. Porém, como pode ser visto nos gráfico, 

as células não morreram só por indução da apoptose.  

 

 

 

 

 

 

                                 LMS Ctr Negativo (Meio) 

V
ia

b
il
id

a
d

e
 

M
ic

ro
s
c
o

p
ia

 

                               LMS Ctr Positivo  (UV)   

             24h                                     72h                                         72h  
M

ic
ro

s
c
o

p
ia

 



R e s u l t a d o s  | 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Perfil apoptótico das células de leiomiossarcomas (LMS) após 24, 48 e 72 
horas de tratamento com Genisteína e veículo. As fotomicrografias mostram o aspecto 
das células ao final do ensaio (72h). As concentrações utilizadas da droga estão 
indicadas.  
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Figura 31 – Perfil apoptótico das células de leiomiossarcomas (LMS) após 24, 48 e 72 
horas de tratamento com Metformina e veículo. As fotomicrografias mostram o aspecto 
das células ao final do ensaio (72h). As concentrações utilizadas da droga estão 
indicadas.  
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Uma vez algumas leituras do aparelho não corroboravam o que era 

visível ao microscópio, fizemos uma leitura paralela no espectofotometro 

(Countess) das mesmas células utilizadas no ensaio da Anexina. As células 

foram coradas com Triplan Blue (corante de exclusão, onde células vivas não 

são coradas). Os resultados estão apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Verificação da proporção de células vivas e mortas ao final do tratamento 
(72h) com as drogas, em espectofotometro (Countess, Invitrogen) 

Linhagem Tratamento 
Total de 

células/ml 
Células vivas 

(%) 
Células mortas 

(%) 

 

LM 

Ctr Meio 1.29x10
5
 14 86 

Veículo 1.47x10
5
 24 76 

50 uM Gen 6.92x10
5
 17 83 

100 uM Gen 3.28x10
5
 9 91 

 

LM 

Ctr Meio 2.46x10
5
 14 86 

Veículo 3.23x10
5
 16 84 

50 mM Met 8.27x10
5
 33 67 

100 mM Met 3.87x10
5
 17 83 

 

LMS 

Ctr Meio 1.81x10
6
 75 25 

Veículo 2.02x10
6
 68 32 

50 uM Gen 1.11x10
6
 12 88 

100 uM Gen 2.76x10
6
 3 97 

 

LMS 

Ctr Meio 3.99x10
6
 72 28 

Veículo 3.30x10
6
 69 31 

50 mM Met 1.38x10
6
 4 96 

100 mM Met 4.0x10
6
 11 89 

LM Ctr UV (+) 2.64x10
5
 11 89 

LMS Ctr UV (+) 2.25x10
6
 1 99 

 

  
De mesmo modo que o observado para as células marcadas com 

Anexina, com o Tripan Blue também encontramos elevado número de células 

mortas. Porém, esse número foi muito maior nas células de LM, inclusive nos 

controles. Esse fato pode ser devido a perda de células na hora de colhê-las 

dos poços das placas, já que essa células se alonga muito e se rompe 

facilmente. Outro aspecto a ser considerado é que por se expandir muito, as 

células ocupam rapidamente o espaço livre nos poços, impedindo que as 

células filhas tenham espaço para aderir e se alimentar.  
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Como explicitado anteriormente, nosso grupo de pesquisa encontrou 

FOXO3a com superexpressão em leiomiossarcomas uterinos (de Almeida, 

2015). Esse dado contrariava a literatura que até então apontava essa 

molécula como importante supressor tumoral. Porém, não era possível 

sabermos se a proteína estava ativa ou inativa nesses tumores, ou se nosso 

achado poderia ser ao acaso. Assim, para um melhor entendimento sobre o 

papel desse fator de transcrição nos tumores de musculatura lisa do útero, 

foram propostas duas abordagens: 1) o silenciamento gênico do FOXO3a por 

siRNA, seguindo a hipótese de que se tratasse de um oncogene e, 2) sua 

restauração funcional pelo tratamento com Metformina e Genisteína, uma vez 

que essas substâncias atuam na via de sinalização do FOXO3a inibindo sua 

fosforilação por AKT.  

Inicialmente, era importante avaliar se nas linhagens encontraríamos 

superexpressão do gene e de sua proteína como havia ocorrido nas pacientes. 

Na avaliação da expressão gênica basal do FOXO3a, as células de leiomioma 

(LM) e leiomiossarcoma (LMS) apresentaram expressão de FOXO3a 

aumentada em relação a miométrio (MM), sendo que as células de LMS 

apresentaram expressão 3 vezes maior que as células de LM. Na análise de 

expressão proteica do FOXO3a e FOXO3a fosforilado por Western blot 

também foi identificada a expressão das proteínas nas três linhagens, 

corroborando nossos achados anteriores (de Almeida, 2015). 

É de amplo conhecimento que a desregulação das funções do FOXO3a 

pode causar proliferação celular descontrolada e acúmulo de danos no DNA, o 

que pode levar à carcinogênese. De modo geral, as evidências são 

contundentes quanto a relação entre perda de regulação da função das 

proteínas FOXO com a tumorigênese e progressão tumoral (Myatt; Lam, 2007; 

Ho et al., 2008). Vários estudos mostram o FOXO3a como um supressor 

tumoral e correlacionam a perda deste com a progressão tumoral (Yang; Hung, 

2009). Por outro lado, alguns estudos tem demonstrado que o FOXO3a 

também pode agir como um promotor tumoral (Hui et al., 2008; Naka et al., 

2010).  
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No entanto, para seguirmos com essa hipótese do FOXO3a como 

promotor tumoral foi realizada sua inibição transiente por siRNA nas linhagens 

de LM e LMS. Embora tenha sido vista alguma alteração no comportamento 

das células considerando sua proliferação e migração, não houve diferença 

significativa entre as condições testadas. Esse fato se deu, principalmente, em 

função dos controles (com EGFP e Lipofectamina) terem alterado muito a 

expressão do gene, em relação às células crescidas somente em meio. Os 

mesmos resultados foram obtidos mais de uma vez, nos impedindo de concluir 

se a inibição de FOXO3a poderia ser considerada um futuro fator de melhor 

prognóstico para as pacientes com LMS. 

Embora nos últimos anos tenha ocorrido um aumento significativo nas 

pesquisas clínica e básica, pouco sucesso foi obtido no desenvolvimento de 

novas terapias alternativas contra os sarcomas ginecológicos. Uma abordagem 

para diminuir o custo e aumentar a eficiência do desenvolvimento de novas 

terapias é o uso de drogas já existentes, propondo novos usos para estas 

(Chong; Sullivan, 2007). 

Dentro deste perfil, encaixam-se a Metformina e a Genisteína. A primeira 

é uma das drogas mais utilizadas no mundo, estando disponível no mercado 

farmacêutico há muitos anos, com perfil de segurança e tolerabilidade bem 

estabelecidos. A segunda é proveniente, principalmente, da soja, um alimento 

que há algumas décadas atrás tinha seu consumo restrito a países asiáticos, 

mas que se tornou um constituinte quase que essencial na indústria alimentícia 

das sociedades ocidentais (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, c2017).  

A princípio, a Metformina pode parecer uma candidata improvável para a 

terapêutica contra o câncer. No entanto, esta droga altera o metabolismo, e 

está tornando-se cada vez mais claro que as células cancerígenas têm 

desequilíbrios metabólicos que podem torná-las vulneráveis a essas drogas 

(Hanahan; Weinberg, 2011).  

Já sobre a Genisteína, esta pode exercer os vários efeitos anti-

cancerígenos atribuídos aos flavonóides, incluindo atividade estrogênica e 

antiestrogênica, inibição de crescimento celular, regulação do ciclo celular e 
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apoptose, atividade antioxidante, inibição de angiogênese, regulação de vias 

de sinalização e modulação de atividade enzimática (Moon et al., 2006).  

Em razão das diversas possibilidades de ligações que a Metformina e a 

Genisteína podem desempenhar, essas moléculas são frequentemente objeto 

de estudo em diversas áreas das ciências médicas, incluindo a oncologia. O 

fator que nos chamou atenção nessas duas substâncias foi sua ação na via do 

AKT que atua na inibição do FOXO3a. A despeito de toda literatura envolvendo 

essas três moléculas, não foi possível encontrar, nos bancos de publicações 

científicas, qualquer estudo sobre FOXO3a em LMS uterino ou tratamentos 

com Genisteína e Metformina visando essa proteína. Assim, o passo seguinte 

do projeto foi avaliar a possível restauração funcional do FOXO3 por meio 

dessas substâncias e analisar seu efeito no comportamento das células de LM 

e LMS.  

Ambas mostraram significativa redução na proliferação das duas 

linhagens. No entanto, o efeito tóxico do veículo utilizado para a Genisteína, o 

dimetilsulfóxido (DMSO), foi bastante significativo na proliferação das células. 

No tocante a migração, tanto a Metformina (50 e 100mM), quanto a Genisteína 

(50 e 100µM), mostraram significativa indução da redução da área migrada 

pelas células. Ao contrário do observado para a proliferação, na migração os 

veículos parecem não ter exercido grande influência. Comparando os efeitos 

das duas substâncias nas células de LM e LMS, encontramos maior número de 

células mortas após ambos tratamentos, nos LMS. De modo que o próximo 

passo foi avaliar se a morte celular se devia à indução de apoptose.  

Os dados obtidos corroboraram as perdas sofridas nos ensaios de 

migração. As leituras das células após o tratamento e marcação com a Anexina 

V também mostraram elevado número de células mortas. Porém, essas mortes 

não eram devidas somente a indução da apoptose.  Sabemos que um fármaco 

pode induzir morte celular por outros mecanismos alheios à apoptose 

convencional (Brunton et al., 2017), assim, acreditamos que, principalmente as 

células de LMS, podem ter sofrido indução de morte por ação das substâncias. 

Em um estudo de 2015, Yeh et al. demonstraram em células SK-UT-1 efeitos 

apoptóticos e não apoptótico de morte celular induzidos pela ação da 
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Genisteína. A investigação da expressão de moléculas relacionadas à 

apoptose indicou que a caspase-3 não foi ativada nas células SK-UT-1. Esses 

dados podem explicar, em parte nosso achados.  

Em relação a metformina, a ação molecular anti-câncer desta droga 

proposta atualmente está associada principalmente com a inibição do alvo da 

Rapamicina (mTOR) (Algire et al., 2008; Berstein et al., 2011). A via mTOR 

desempenha um papel essencial no metabolismo, crescimento e proliferação 

de células de câncer (Chiang; Abraham, 2007). Como já citado anteriormente, 

a metformina age no metabolismo celular, especialmente em um dos distúrbios 

metabólicos mais bem descritos nas células cancerígenas, a utilização de 

glicose. Células não transformadas, na presença de oxigênio, processam 

glicose através da glicólise, o ciclo do ácido tricarboxílico e a cadeia de 

transporte respiratório mitocondrial para produzir 38 moléculas de adenosina 5'-

trifosfato (ATP) por molécula de glicose. Em contraste, as células cancerígenas 

preferencialmente geram energia apenas através da glicólise, mesmo quando o 

oxigênio está presente, o que gera ineficientemente o ácido lático e apenas 2 

moléculas de ATP por molécula de glicose. Esta dependência de células 

cancerígenas apenas na glicólise é referida como “glicólise aeróbica” e foi 

descrita pela primeira vez na década de 1920 pelo vencedor do Nobel Otto 

Warburg (Hanahan; Weinberg, 2011). Além disso, as células cancerosas 

metabolizam os lipídios de uma maneira única. Elas são capazes de síntese de 

ácidos graxos, enquanto células não transformadas são dependentes de ácidos 

graxos obtidos da ingestão dietética (Menendez; Lupu, 2007). No câncer de 

ovário, descobertas indicam que as células neoplásicas também obtêm lipídios 

de adipócitos normais adjacentes, usando estes para estimular um rápido 

crescimento (Nieman et al., 2011; Nieman et al., 2013). Analisando os 

propostos acima, podemos inferir que a morte celular mediada pela Metformina 

em nossos ensaios, possa ter sido, em parte, pela privação energética.  

Nossos resultados são pioneiros na busca de tratamentos alternativos 

com essas substâncias, já utilizadas na medicina para outras doenças, focando 

uma molécula específica – o FOXO3a – nos tumores de musculatura lisa do 

útero. Embora análises mais aprofundadas precisem ser realizadas, foi 
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possível verificar nos tumores avaliados que essa proteína certamente 

desenvolve um papel importante na oncogênese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  C O N C L U S Õ E S  
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 Os resultados de expressão de FOXO3a mostraram maior quantidade 

de transcrito e proteína nas células de LMS (leiomiossarcoma), em 

comparação aos LM (leiomiomas) e MM (miométrio). 

 

 

 Os tratamentos com Genisteína e Metformina foram muito eficazes na 

inibição do crescimento, migração e índice de morte celular, com efeitos 

mais proeminentes no LMS.  

 

 

 O silenciamento de FOXO3a com o siRNA foi de ≥70%. Em comparação 

aos tratamentos com os fármacos, seu efeito no comportamento das 

células foi menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  A N E X O S  
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Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da FMUSP 

(CEPFMUSP) 
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