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RESUMO 

Iscaife A. O uso de microRNA para tratamento do câncer de próstata: estudos in 

vitro e in vivo [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2016.  

  

Introdução: O câncer de próstata (CaP) é o tumor mais comum do homem nos 

países ocidentais e a segunda causa de óbito por câncer em homens nos EUA, 

Europa e Brasil. O câncer localizado tem sobrevida câncer especifica elevada 

quando tratado adequadamente, porém a doença metastática ainda apresenta 

tratamentos pouco eficientes com sobrevida global de 28%. Os microRNAs 

(miRNAs) são um grupo de moléculas pequenas de RNA que contém entre 19 a 

25 nucleotídeos não codificantes de proteína, com ação fundamental na 

regulação da expressão gênica. Eles estão envolvidos em processos essenciais 

nas células normais e neoplásicas como ciclo celular, proliferação, apoptose, 

metabolismo energético, invasão e metastatização. Objetivos: Realizar estudos 

in vitro e in vivo usando miRNA em um modelo de câncer de próstata metastático 

inédito no nosso meio com intuito de analisar o seu potencial como agente 

terapêutico dessa neoplasia. Métodos: Nos estudos in vitro, três linhagens 

celulares foram utilizadas (PC3, DU145 e LNCaP). Essas linhagens foram 

transfectadas com os miRNAs 100, 145 e 373 e seus respectivos antiMiRs 

utilizando-se lipofectamina. Analisamos a expressão dos genes alvo mTOR, 

SMARCA5, KRAS, CMYC, MMP9, CD44 por PCR quantitativo em tempo real 

(qRT-PCR). Foram realizados também estudos de apoptose, ciclo celular e 

ploidia utilizando o citômetro de fluxo. Alterações no potencial de invasão foram 

avaliadas pela técnica do matrigel. O modelo in vivo pré-clínico foi desenvolvido 

pela injeção intra-cardíaca da linhagem PC-3M-Luc-C6 em camundongos NUDE 

com 9 semanas. O crescimento tumoral foi avaliado com o sistema de 

bioluminescência in vivo. Após o pleno estabelecimento das metástases no dia 

21, os animais foram tratados com três injeções na veia da cauda contendo o 

miRNA conjugado com o atelocolágeno. Os animais foram sacrificados e no dia 

48 para análise dos tecidos. Resultados: miR-100 aumenta a apoptose na 

LNCaP, e reduz a apoptose na DU145. Na linhagem DU145 o miR 100 inibiu a 

proliferação. Na análise da expressão gênica o miR-100 inibe SMARCA5 na 

DU145 e PC3 e mTOR na LNCaP, o anti-miR 100 estimula mTOR e SMARCA5 

na LNCaP. O miR-145 promoveu aumento da apoptose em 24% na DU145. Na 

linhagem PC3 o miR-145 age inibindo a proliferação, com uma diferença 

absoluta de 18% em relação ao seu controle. O miR-145 inibe KRAS e CMYC 

nas três linhagens e o anti-miR-145 estimula CMYC na DU145 e RAS nas três 

linhagens O miR-373 reduziu a apoptose em 29% na DU145 e diminui a 

proliferação com uma diferença absoluta de 13% em relação ao controle. O miR-

373 estimula a MMP9 na DU145 e na LNCaP e inibe o CD44 na PC3. O anti-

miR-373 inibe MMP9 na DU145 e LNCaP. Nos estudos in vivo de CaP 

metastático o miR-100 apresenta tendência a redução no crescimento tumoral 



(p=0,23) e o miR-145 reduz o crescimento de forma significativa no dia 34 

(p=0,02). Após esses dias o tumor volta a crescer de forma agressiva. Os 

animais tratados com anti-miR-373 não apresentaram alterações em relação aos 

controles. Conclusões:  O miR-100 é um miRNA contexto dependente, com 

papel supressor tumoral em linhagens de tumor de próstata agressivo e o miR-

373 age in vitro como oncomiR. O miR-145 age como supressor tumoral in vitro 

e em modelo animal de CaP metastático apresentando resposta terapêutica 

consistente, podendo ser utilizado no arsenal terapêutico contra essa neoplasia.  

Estudos futuros devem avaliar o uso dos miRNAs isoladamente ou de forma 

adjuvante no tratamento do CaP metastático. 

  

Descritores: neoplasia da próstata; metástase neoplásica; terapêutica; modelos 
animais; microRNAs; imagem molecular; transfecção; expressão gênica; apoptose; 
ciclo celular; biologia molecular  
     



SUMMARY 

Iscaife A. The use of microRNA for the treatment of prostate cancer: in vitro and 

in vivo studies [thesis]. São Paulo: ‘Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo’; 2016.  

Introduction: Prostate cancer (PCa) is the most common neoplasia of man in 

Western countries and the second cause of death by cancer in men in the US, 

Europe and Brazil. The localized cancer has high cancer-specific survival when 

treated properly, however metastatic disease still presents low effective 

treatments with 28% of global survival. microRNAs (miRNAs) are a group of small 

RNA molecules containing from 19 to 25 nucleotides of noncoding protein with 

fundamental action in the regulation of gene expression. They are involved in key 

processes in normal and neoplastic cells as cell cycle, proliferation, apoptosis, 

energy metabolism, invasion and metastasis. Objectives: To carry out studies in 

vitro and in vivo using miRNA in a novel model of metastatic prostate cancer in 

our country in order to evaluate its potential as a therapeutic agent of this 

neoplasia. Methods:  In the in vitro studies, three cell lines were used (PC3, 

DU145 and LNCaP). These cell lines were transfected with miRNAs 100, 145 and 

373 and their antiMiRs using lipofectamine. We analyzed the gene expression of 

mTOR, SMARCA5, KRAS, CMYC, MMP9, CD44 by real-time polymerase chain 

reaction (qRT-PCR). We also performed studies of apoptosis, cell cycle and 

ploidy using flow cytometer. Changes in the invasion potential were evaluated by 

the technique of matrigel. The pre-clinical model in vivo was developed by intra-

cardiac injection of PC-3MLuc-C6 cell line in NUDE mice with 9 weeks. Tumor 

growth was evaluated with an in vivo image system (IVIS). After the full 

establishment of metastases on day 21, the animals were treated with three 

injections into the tail vein containing the miRNA plus atelocollagen. The animals 

were sacrificed on day 48 for tissues analysis. Results: MiR-100 increases 

apoptosis in LNCaP and reduces apoptosis in DU145. The anti-miR-100 

increased apoptosis in 14% in PC3. In cell line DU145, miR-100 inhibited 

proliferation. In the analysis of gene expression, the miR-100 inhibits SMARCA5 

in DU145 and PC3 and mTOR in LNCaP, anti-miR-100 stimulates mTOR and 

SMARCA5 in LNCaP. The miR-145 promoted an increased in apoptosis by 24% 

in DU145. In PC3 cell line miR-145 acts by inhibiting the proliferation, with an 

absolute difference of 18% compared to control. MiR-145 inhibits KRAS and 

CMYC in the three cell lines and anti-miR-145 stimulates CMYC in DU145 and 

KRAS in the three cell lines. The miR-373 reduced apoptosis by 29% in DU145 

and reduces proliferation with an absolute difference of 13% relative to control. 

MiR-373 stimulates MMP9 in DU145 and LNCaP cells and inhibits CD44 in PC3. 

The anti -miR-373 inhibits MMP9 in DU145 and LNCaP. In the in vivo studies of 

metastatic PCa, miR-100 shows a tendency to decrease tumor growth (p=0.23) 

and miR-145 reduces tumor growth on day 34 (p=0.02). After those days, the 

tumor grows back aggressively. Animals treated with anti-miR-373 showed no 

changes relative to controls. Conclusion: The miR-100 is a context-dependent 



miRNA, with tumor suppressor role in aggressive tumor cell lines. The miR-373 

acts in vitro as oncomiR and miR-145 acts as a tumor suppressor in vitro and in 

an animal model with consistent therapeutic response and can be used in the 

therapeutic arsenal against this neoplasia. Future studies should evaluate the use 

of miRNAs alone or adjuvant in the treatment of metastatic prostate cancer.  

 

Descriptors: prostatic neoplasms; neoplasm metastasis; therapeutics; animal 

models; microRNAs; molecular imaging; transfection; gene expression; apoptosis; 

cell cycle; molecular biology 
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1. INTRODUÇÃO 



2 
 

1.1 Câncer de próstata - Generalidades 

 

O câncer de próstata (CaP) é o tumor mais comum do homem nos países 

ocidentais (excluindo os tumores de pele) e a segunda causa de óbito por câncer 

em homens nos EUA 1. Em 2015 foram estimados 220.800 casos novos e 27.540 

mortes por CaP nos EUA, no Brasil 13.772 homens morreram da doença em 2013 

sendo esperados 61.200 novos casos em 2016 2, 3. Aproximadamente 14% dos 

homens serão diagnosticados com CaP em algum momento durante a vida 

enquanto 1 em 33 ou aproximadamente 3% morrerão da doença. Embora a 

sobrevida global do câncer localizado atualmente seja de aproximadamente 100% 

em 5 anos, quando a doença é metastática essa taxa cai para 28% 3. 

Após o tratamento local considerado curativo cerca de 30% dos homens 

sofrerão recidiva bioquímica. Em um período médio de 8 anos espera-se o 

surgimento de metástases e após a disseminação metastática a sobrevida média 

até a morte é de 5 anos 4.  

O surgimento do CaP depende da interação de vários eventos que incluem 

fatores genético/familiares, hormonais, ambientais e alimentares. Os principais 

fatores não modificáveis são idade, raça negra e ter parente de primeiro grau (pai 

ou irmão) com CaP antes dos 60 anos 5. Dentre os fatores de risco modificáveis o 

único que apresenta evidências em estudos recentes é a síndrome metabólica, 

estando associada principalmente com tumores clinicamente significantes e de alto 

grau 6. 

A avaliação clínica do paciente com suspeita de câncer de próstata inclui 

basicamente o exame sérico do antígeno prostático especifico (PSA) e o toque retal. 

Atualmente ganha espaço a ressonância magnética multiparamétrica da próstata e 

o uso de outros marcadores, como o PCA3 e o 4Kscore. O PCA3 é um RNA tecido-

especifico da próstata e que está superexpresso no câncer. O 4Kscore utiliza uma 

combinação de parâmetros clínicos com frações do PSA e kalicreína humana tipo 

2 e informa a probabilidade de uma biópsia apresentar CaP de alto grau 7, 8 
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Na era pré PSA a sobrevida câncer especifíca em 5 anos de pacientes 

diagnosticados com CaP era de 70-75% e atualmente é de 98,6%, sendo que 

apenas 4% a 6% dos pacientes têm doença metastática ao diagnóstico, fato esse 

que se acredita dever-se a difusão da medida de PSA como rastreamento3, 4, 9. 

Apesar dessas estatísticas, o câncer de próstata localizado e de baixo risco 

apresenta mortalidade global semelhante à população sem doença, o que 

desencadeou recente debate sobre a real necessidade do rastreamento do câncer 

de próstata. Dois estudos, o PLCO - Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer 

Screening Trial dos Estados Unidos 10 e o ERSPC - European Randomized Study 

of Screening for Prostate Cancer 11 mostraram resultados controversos em relação 

a queda de mortalidade com o rastreamento com PSA. Baseada nesses estudos, a 

U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), recomendou que não fosse 

realizado rastreamento de câncer de próstata na população geral. Entretanto, a 

análise da força tarefa tem sido questionada pelas diversas sociedades urológicas 

e a American Urology Association (AUA) recomenda o rastreamento com restrições 

12, 13. 

O diagnóstico do CaP é feito por meio da realização de biópsia por agulha, 

via transretal ou perineal e também em produtos de ressecção transuretral (RTU) 

de próstata ou adenomectomias. O tipo histológico mais comum é o 

adenocarcinoma em 95% dos casos, sendo os outros 5% tumores mesenquimais 

ou uroteliais. 

O CaP é graduando conforme o escore de Gleason, que valoriza o padrão 

glandular e a relação entre glândulas e o estroma prostático. Classifica-se em 5 

graus histológicos, sendo o grau 1 a lesão mais diferenciada e o grau 5 a mais 

indiferenciada. Nos produtos de prostatectomia radical e de RTU de próstata, o 

escore é obtido pela soma do padrão mais comum com o segundo mais comum. 

Nos produtos de biópsias, o escore resulta da soma do padrão mais comum com o 

padrão de mais alto grau. Os tumores com escore 6 são considerados de baixo 

grau, o escore 7 é considerado de grau intermediário e pode ser dividido em 7 (3+4) 

e 7 (4+3), esse último com comportamento mais agressivo. Os tumores de escore 

8,9 e 10 são considerados de alto grau 14, 15. A graduação de Gleason é até hoje a 
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mais utilizada e difundida, porém, a nota 6 de Gleason está associada geralmente 

a um tumor indolente, e opções alternativas ao tratamento imediato devem ser 

consideradas.  

D’Amico e colaboradores em 1998, propuseram uma estratificação em três 

grupos de risco com a finalidade de predizer a recidiva bioquímica após 

prostatectomia radical ou radioterapia. Esse sistema divide os pacientes com 

doença localizada em risco baixo, intermediário e alto. O paciente de baixo risco é 

definido como tendo estádio clínico T1/T2a, PSA ≤10 ng/ ml, e Gleason ≤6.  O CaP 

de risco intermediário é aquele com estadio T2b, PSA 10–20 ng/mL e/ou Gleason 

7. O grupo de alto risco é classificado como tendo tumores ≥T2c, PSA >20 ng/mL 

ou Gleason 8–10 16. 

Mais recentemente a International Society of Uropathology (ISUP) propôs 

uma nova classificação, variável de 1 a 5, sendo o grau 1 correspondente ao 

Gleason 3+3, o grau 2 ao Gleason 3+4, o 3 ao 4+3, o 4 ao 4+4 e o grau 5 aos 

Gleasons 4+5, 5+4 ou 5+5 17. 

Essa graduação parece ser mais realista com relação ao prognóstico dos 

pacientes 18, 19. O prognóstico depende do escore de Gleason e do estadiamento 

patológico TNM da AJCC (American Joint Committee on Cancer, 2010), conforme 

a tabela 1. 
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Tabela 1 - Classificação TNM/AJCC 2010 

 

T - Tumor Primário 

TX   O tumor primário não pode ser avaliado 

T0   Não há evidência de tumor primário 

T1   Tumor não diagnosticado clinicamente, não palpável ou visível por meio de exame de 
imagem 

  T1a  Achado histológico incidental em 5% ou menos de tecido ressecado 

  T1b  Achado histológico incidental em mais de 5% de tecido ressecado 

  T1c Tumor identificado por biópsia por agulha (p. ex., devido a PSA elevado) 

 T2  Tumor confinado à próstata 

  T2a Tumor que envolve uma metade de um dos lobos ou menos 

  T2b Tumor que envolve mais da metade de um dos lobos, mas não ambos os lobos 

  T2c Tumor que envolve ambos os lobos 

T3   Tumor que se estende através da cápsula prostática 

  T3a Extensão extracapsular (uni- ou bilateral) 

  T3b Tumor que invade vesícula(s) seminal(ais) 

T4   Tumor está fixo ou invade outras estruturas adjacentes, que não as vesículas seminais: 
colo vesical, esfíncter externo, reto, músculos elevadores do ânus ou parede pélvica 

N- Linfonodos Regionais 

NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N0 Ausência de metástase em linfonodo regional 

N1 Metástase em linfonodo regional 

M - Metástase à Distância 

MX A presença de metástase à distância não pode ser avaliada 

M0 Ausência de metástase à distância 

M1 Metástase à distância 

  M1a Linfonodo(s) não regional(ais) 

  M1b Osso(s) 

  M1c Outra(s) localização(ões) 

 

 

O tratamento do adenocarcinoma da próstata deve ser analisado 

individualmente, pois diversos fatores interferem na conduta terapêutica, como grau 

de Gleason, estadiamento, idade, comorbidadades, risco de complicações e 

anseios do paciente. Baseado na história natural do câncer da próstata, o 
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tratamento radical não deve ser considerado, em geral, para indivíduos que 

apresentam uma expectativa de vida inferior a 10 anos. 

Para os tumores localizados de risco baixo e intermediário, a American 

Urology Association (AUA) considera como opções a prostatectomia radical, a 

radioterapia, braquiterapia e a vigilância ativa (VA) ou “active surveillance”. Os 

pacientes devem ser informados sobre todas essas alternativas para discussão 

conjunta sobre riscos e benefícios de cada conduta. 

Para pacientes com tumores de baixo risco e expectativa de vida maior que 

10 anos e menor que 20 anos, a VA pode ser a primeira opção de conduta (Grau 

de recomendação 1C)20. Na realidade a prática da VA pode ser considerada como 

uma possibilidade de postergar o tratamento curativo para um melhor momento 

futuro sem acarretar um risco aumentado de progressão da doença 20-22. 

A vigilância ativa tem um conceito diferente do "watchful waiting" ou 

observação, na qual a decisão de intervir se faz a partir de sintomas (como 

obstrução urinária ou dor óssea), sendo essa intervenção apenas paliativa. O 

“watchful waiting” é uma alternativa a terapia local para pacientes com idade 

avançada e comorbidades que reduzem a expectativa de vida para menos de 10 

anos 23. 

Os critérios para indicar a entrada na VA são variados, porém o mais utilizado 

é o do grupo do professor Klotz de Toronto que considera estádio clínico T1c ou 

T2a, Gleason ≤6 e PSA ≤10 ng/mL. Os pacientes em VA são monitorados por PSA, 

toque retal e novas biópsias da próstata, porém ainda não existem dados 

apropriados para se definir os intervalos e quais alterações deveriam desencadear 

a intervenção. O aparecimento de tumor de alto grau na biópsia parece ser o 

parâmetro mais utilizado para intervenção atualmente 24. 

Para os pacientes não candidatos à VA ou que queiram um tratamento 

curativo imediato, a prostatectomia radical e a radioterapia apresentam taxas de 

cura de 95% e 75% em 10 anos 25.  As principais complicações da cirurgia radical 

são a incontinência urinária, a disfunção erétil e a estenose da uretra. A radioterapia 

externa promove cistites, colites, retites, incontinência urinária e disfunção erétil 

tardia, mas num percentual menor do que a prostatectomia radical. A braquiterapia, 

http://www.uptodate.com/contents/grade/3?title=Grade%201C&topicKey=ONC/6922
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com taxas de cura em torno de 66% em 12 anos, promove sintomas urinários 

irritativos e retenção urinária inicialmente, além de colites, cistites tardias e 

estenoses de uretra 26. 

Os pacientes com estádio clínico localmente avançados (T3-T4) têm 

aproximadamente 50% de possibilidade de apresentarem linfonodos pélvicos 

positivos. Por isso, as tentativas de tratamento localizado são, no mínimo, 

discutíveis e muitos acreditam que esses pacientes devam ser tratados como 

portadores de tumores metastáticos 27.  

Os locais mais comuns de metástases são os linfonodos e os ossos. 

Metástases pulmonares são extremamente comuns em autopsias e geralmente 

assintomáticas. Além de  linfonodos e ossos, podem ocorrer metástases para 

bexiga, fígado, adrenais e sistema nervoso central 28. 

O CaP metastático tem uma predileção por acometer os ossos e não existe 

uma explicação clara para esse acometimento, porém uma das teorias proposta por 

Paget em 1889 é que os ossos se apresentam como solo fértil (seed and soil theory), 

apresentando fatores locais propícios à proliferação tumoral. Células tumorais 

circulantes aderem à cortical e medula óssea por meio de integrinas, colágeno, 

lamininas e outras proteínas transmembrana. A expansão tumoral causa dor, 

compressão, fraturas patológicas e distúrbios hematológicos pela substituição da 

medula 29. 

A principal manifestação clínica é a dor, e as localizações mais comuns das 

metástases são pelve, coluna vertebral, costelas e região proximal dos ossos 

longos. Quando as metástases acometem o esqueleto apendicular estas 

apresentam pior prognóstico. A compressão medular é a principal complicação, 

considerada emergência médica; se não abordada precocemente pode levar a 

disfunções motoras permanentes e até a morte a depender do local de compressão 

30. 
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1.2 Estado da arte da terapia do câncer de próstata metastático 

1.2.1 Mecanismos de resistência ao andrógeno e bloqueio hormonal 

 

O receptor androgênico (RA) é um fator de transcrição membro de uma 

superfamília de proteínas receptoras celulares que incluem o estrógeno e a vitamina 

D. O receptor após sua ligação com o andrógeno se associa a cofatores e transpõe 

a membrana nuclear onde se liga ao DNA, ativando a transcrição de genes que 

possuem elementos de resposta ao RA responsáveis principalmente pela indução 

da proliferação celular 31.  

O conceito do tratamento hormonal do câncer de próstata foi descrito pela 

primeira vez em 1893 por W. H. White, mas não chamou a atenção da comunidade 

científica até 1940 quando Huggins e Hodges demonstraram a eficácia do estrógeno 

e da orquiectomia no tratamento do câncer de próstata 32. A partir desse momento 

este passou a ser o tratamento padrão para a doença até os anos de 1980 quando 

os agonistas do Luteinizing Hormone-Releasing Hormone (LHRH) foram 

introduzidos na prática clínica.  

Existem várias modalidades de bloqueio hormonal, como a orquiectomia 

bilateral, os agonistas LHRH como a goserelina, os antagonistas LHRH como o 

degarelix, outros antiandrogênios como os estrógenos orais, ciproterona e o 

ketoconazol. O bloqueio androgênico máximo (BAM) ocorre quando associamos um 

bloqueador central com um bloqueador periférico como um antiandrogênio, que 

bloqueia a ação da testosterona local e a produção nas adrenais. Aparentemente 

não há diferenças entre orquiectomia e BAM conforme estudos de eficácia 33. Os 

efeitos colaterais do bloqueio hormonal incluem prejuízo da libido e ereção, ondas 

de calor, ginecomastia, anemia, osteoporose, depressão, hepatotoxicidade e 

diarreia crônica 34, 35. 

No início da década de 1990 a quimioterapia foi introduzida como tratamento 

paliativo nos casos de resistência ao tratamento antiandrogênico, melhorando na 

década seguinte o tempo de sobrevida dos pacientes. Apesar dos esquemas 

terapêuticos amplamente aplicados atualmente, tais como bloqueio androgênico 
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completo, quimioterapia e manipulações hormonais sequenciais, os mecanismos de 

resistência resultam na progressão da doença metastática com índices de 

sobrevida em 5 anos próximos de 25% 36. 

Existem múltiplas vias de resistência ao bloqueio androgênico que são 

promovidas pelos múltiplos tratamentos que induzem a seleção de clones celulares 

com mutações ou amplificações do RA que, de um modo geral, facilitam a 

sinalização celular no ambiente com baixos níveis de testosterona. A expressão de 

variantes do RA, resultante de splicing, permite a manutenção da sinalização do 

receptor sem a necessidade da ligação receptor-hormônio 37, 38. Os esteroides 

sexuais produzidos pela adrenal assim como a sinalização autócrina se tornam 

importantes para a manutenção da neoplasia e são a marca da doença resistente a 

castração. Além disso, cofatores e adaptadores se ligam aos receptores 

androgênicos facilitando a ligação desses com os elementos de resposta no DNA, 

sinalizando a proliferação celular mesmo em condições de castração. Um desses 

mecanismos é a interação entre o receptor androgênico e a proteína adaptadora 

CRKL que resgata a atividade do RA usando vias de sinalização distintas durante o 

tratamento com bicalutamida 39.  

Embora essa situação seja denominada status hormônio-refratário ela, ainda 

é baseada na sinalização androgênica, sendo fundamental a atividade do receptor, 

recomendando-se a denominação de resistência à castração. Esse fato é relevante 

desde que o desenvolvimento de novas drogas deve considerar essa como a 

primeira via de manutenção da neoplasia.  

Assim, o uso do ketoconazol como um inibidor não seletivo da síntese de 

andrógenos pela adrenal promove a diminuição dos níveis de testosterona e de 

deidroepiandrosterona (DHEA) através da inibição das enzimas P45014DM e 

CYP17. Seu uso induz uma queda do antígeno prostático específico (PSA) em 20 

a 60% dos pacientes com duração de 3 a 7 meses. As limitações do seu uso se 

devem à elevada toxicidade 40.  

Em 2009, Attard e colaboradores  demonstraram a superexpressão de 

CYP17 no carcinoma da próstata, o que levou a síntese da abiraterona, um inibidor 

seletivo da biossíntese de esteroides que promove queda da testosterona circulante 
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a níveis indetectáveis em pacientes que já sofreram castração 41. O estudo de fase 

II em pacientes com doença refratária não tratados com quimioterapia mostrou uma 

redução de mais de 50% do PSA em 85% dos pacientes 42. O mesmo efeito foi 

demonstrado em pacientes tratados previamente com docetaxel. O estudo de fase 

III pós-docetaxel mostrou um aumento de sobrevida considerável, com mediana de 

14,8 meses quando comparado ao grupo placebo 43.  

 

1.2.2 Quimioterapia citotóxica 

 

A quimioterapia para o tratamento do câncer de próstata atualmente se 

baseia na combinação docetaxel-predinisona que substituiu a mitroxantrona a partir 

de 2004, oferecendo um benefício de sobrevida de poucos meses e queda do PSA 

em metade dos pacientes44. Em 2010 um novo taxano, o carbazitaxel, foi 

apresentado como uma alternativa a pacientes que progrediram com o docetaxel. 

O estudo TROPIC randomizou 755 homens que receberam mitoxantrone (377) ou 

cabazitaxel (378) sendo a sobrevida mediana de 15,1 meses para o grupo tratado 

com o taxano versus 12,7 meses do grupo mitoxantrona (p<0,001)45.    

Uma terceira geração de quimioterápicos baseados em platina oral é 

representada pelo satraplatin, cujo ensaio clínico de fase III (SPARC) randomizou 

950 pacientes que receberam satraplatin, predinisona ou placebo, demonstrando 

um retardo na progressão e diminuição de dor, não havendo ganho na sobrevida 

global 46.   

Classicamente a quimioterapia estava restrita à pacientes com doença 

resistente à castração, porém, recentemente surgiu um novo conceito introduzindo 

a quimioterapia associada ao bloqueio hormonal para pacientes com doença 

sensível à castração. Sweeney e colaboradores compararam um grupo que recebeu 

docetaxel e bloqueio hormonal com um grupo que recebeu apenas bloqueio 

hormonal. Em um seguimento médio de 28,9 meses a sobrevida global foi de 13,6 

meses maior no grupo de terapia combinada, mostrando maior benefício nos 

pacientes com doença metastática de alto volume 47. 
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1.2.3 Imunoterapia 

 

A terapia imune tem sido aplicada tradicionalmente aos carcinomas de rim e 

melanomas, pois a implicação do sistema imunológico no controle e progressão 

dessas doenças é particularmente óbvio 48. O CaP não parece sofrer grande 

influência da atividade imune, entretanto o uso de vacinas pode ser utilizado em 

pacientes refratários aos tratamentos da doença avançada. A GVAX é uma vacina 

desenvolvida a partir da linhagem de CaP LNCaP que expressa GM-CSF com 

resultados animadores em ensaio clínico de fase II, mas que falhou em estudo de 

fase III, não afetando a sobrevida dos pacientes. A Sipuleucel T (PROVENGE) é 

uma vacina aprovada pelo U.S.Food and Drug Administration (FDA) para o 

tratamento do câncer de próstata baseado em um estudo de fase III que demonstrou 

um aumento de sobrevida de 4,1 meses sem grandes respostas tumorais 49.  

 

1.2.4 Terapias de alvos especifícos 

 

O conhecimento das vias biológicas das neoplasias abre um novo caminho 

para o desenvolvimento de drogas específicas tendo como alvo as alterações 

moleculares relacionadas à promoção e progressão do câncer. As alterações 

genéticas se acumulam e fazem com que sejam adquiridas novas capacidades 

como promoção da angiogênese, crescimento independente de fatores de 

crescimento, evasão da apoptose e da vigilância imune, infiltração e 

metastatização. Esses conhecimentos foram responsáveis pelo desenvolvimento 

do imatinib para o tratamento da leucemia mielóide crônica. A translocação BCR-

ABL promove a expressão de um receptor tirosina-quinase permanentemente 

ativado, responsável pelo desenvolvimento da doença.50 O desenho de uma 

molécula inibidora específica transformou a história natural da doença na última 

década, sendo posteriormente utilizada para o tratamento do tumor do estroma 

gastrointestinal (GIST) que apresenta um aumento de atividade do receptor C-KIT, 

também bloqueado pela molécula 51.  
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O receptor de fator de crescimento epidérmico (EGFR) está superexpresso 

pelo câncer de próstata entre 40 a 80% sem nenhuma mutação específica. O uso 

de gefitinib em um estudo clínico de fase II não demonstrou atividade da droga em 

pacientes com doença resistente a castração 52. O mesmo resultado desapontador 

foi descrito com o uso de inibidores do receptor do fator de crescimento derivado de 

plaquetas (PDGFR) 52. Atualmente existem numerosos ensaios clínicos em 

andamento com o uso de drogas-alvo, principalmente inibidores tirosina-quinase do 

tipo sorafenib, sunitinib e bevacizumab 53.  

A ativação da via hedgehog ocorre em tumores metastáticos e sua inibição, 

como pela ciclopamina, está em estudos pré-clínicos. A importante via 

PI3K/Akt/mTOR está envolvida na sinalização de diversos fatores de crescimento 

sendo de papel fundamental no desenvolvimento e progressão tumoral e o 

regulador negativo desta via é o PTEN, que está deletado em mais de 50% dos 

tumores metastáticos. Estudos em modelos experimentais de xenoenxerto de 

tumores com deleção do PTEN mostrou que a restauração da atividade funcional 

do PTEN e a inibição da via do mTOR pode reduzir o crescimento tumoral e 

aumentar a sensibilidade à quimioterapia 54, 55.  

A endotelina 1 está envolvida na interface óssea e seus receptores estão 

superexpressos no CaP, apresentando correlação com estádio e grau do tumor. O 

seu bloqueio pode impedir a interação tumor-estroma nas metástases 56, 57. Um 

estudo de fase II com o atrasentan, que bloqueia o receptor da endotelina A mostrou 

aumento no tempo para progressão tumoral em pacientes com CaP resistente a 

castração 58. 

Nos últimos anos ganhou força o uso de moléculas com alvos específicos 

nas vias de síntese e ação do andrógeno, bem como no seu receptor. A abiraterona 

é um inibidor do citocromo P17, responsável pela biossíntese de esteroides que 

promove queda de testosterona circulante a níveis indetectáveis em pacientes que 

já sofreram castração 41.  

A internalização do RA é passo fundamental para sua atuação no núcleo e 

essa translocação e ligação com o DNA pode ser bloqueada pela enzalutamida. 

Essa droga promove aumento médio na sobrevida para os pacientes em 5 meses 
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quando comparado ao placebo.  O grupo tratado também teve melhores respostas 

em relação a qualidade de vida, progressão de PSA, sobrevida livre de progressão 

e de eventos ósseos 36, 42, 59, 60.  

Estudos iniciais com uma abordagem aos eventos epigenéticos no CaP 

metastático não mostraram resultados satisfatórios. O vorinostat é um inibidor da 

acetilação das histonas e mostrou resultados promissores in vivo e em modelos 

animais 61. Trata-se de uma droga já aprovada para uso em linfoma de células T, 

que não apresentou resposta em um estudo como segunda linha de tratamento em  

pacientes com CaP resistentes a castração 62. Uma nova droga, o panobinostat, 

está em estudo para uso associado a docetaxel como primeira linha em pacientes 

resistentes à castração 63. 

Um estudo de fase II nos pacientes com doença metastática e resistente a 

castração com um inibidor de polimerase associada a aberrações no DNA, o 

Olaparib, mostrou resposta na regressão das lesões e queda do PSA em 88% dos 

pacientes, principalmente nos pacientes com mutação no BRCA2. A droga já havia 

sido aprovada para uso em câncer de ovário associado a mutações no BRCA1/2. 64 

Apesar desses avanços na terapia do câncer de próstata metastático, nesse 

estágio ele é incurável, e nos melhores cenários os ganhos em sobrevida e 

qualidade de vida ainda são discretos. Os estudos da biologia molecular no câncer 

permitiram compreender melhor a regulação dos genes envolvidos na oncogênese 

proporcionando novas perspectivas de ação nas vias responsáveis pelo surgimento 

e progressão tumoral.  

 

1.3 A biologia molecular do câncer de próstata 

 

A prevalência do CaP difere entre grupos étnicos, sendo os negros mais 

(137:100.000) e os asiáticos menos (<10:100.000) acometidos pela doença 65, 

sugerindo fortemente um papel de predisposição genética. Estudos com gêmeos 

mostram que o papel da hereditariedade no desenvolvimento do CaP é maior do 

que em outras neoplasias 66. Enquanto a hereditariedade corresponde a 56% do 
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risco, os fatores ambientais são os responsáveis pelos 44% restantes e as 

mudanças nos hábitos de vida e exposições ambientais têm promovido um aumento 

na incidência da doença nos países asiáticos incluindo o Japão 67.  

Os primeiros agregados familiares foram identificados por Morganti e 

colaboradores em 1956.  Porém apenas em 1996 Smith e colaboradores 

encontraram o primeiro gene localizado no cromossomo 1q24-25, denominado 

HPC1 (Hereditary Prostate Cancer 1) 68. O gene relacionado a esse loci foi 

posteriormente clonado e trata-se de RNASEL (RNAaseL 2’-5’-oligoadenilato (2-5A) 

-dependente), um candidato a gene supressor, inibidor de proliferação e indutor de 

apoptose através da via regulada pelo interferon 69. Outros dois loci importantes 

foram identificados neste cromossomo, o 1q42.2-43, denominado PCAP 

(Predisposing for ProstateCancer) 70, 71, e o 1p36 CAPB (Cancer, Prostate and 

Brain). Outras análises de ligação mostram anormalidades nos loci 16q23.2, 17p 

(HPC2 – Hereditary Prostate Cancer 2), 20q13 (HPC20), 8p22 (MSR1) e Xq27-28 

(HPCX). Mutações no gene BRCA2, relacionado ao desenvolvimento do câncer de 

mama, parecem ter papel importante no desenvolvimento do CaP, principalmente 

em indivíduos jovens 64, 72.  

Recentemente, pesquisadores mapearam mais de 200 genes na região 

17q21 em 94 homens não aparentados, mas pertencentes a famílias com mais 

homens afetados pela doença com uma idade média inferior a 65 anos. Neste 

estudo identificaram uma mutação rara, mas recorrente no gene HOXB13. Este 

gene faz parte de uma subfamília da superfamília homeobox de fatores de 

transcrição. A mutação G84E em HOXB13 (rs138213197) foi identificada em 

probandos de quatro famílias com história de CaP. Análises caso-controle 

adicionais revelaram que esta variante se mostrou associada ao aumento no risco 

do desenvolvimento do CaP hereditário 73.  

Apesar de se acreditar que a hereditariedade tenha um papel importante no 

câncer de próstata, todas as análises de associação têmse mostrado fracas e não 

reprodutíveis em diferentes populações. Especula-se que esta dificuldade na 

identificação de genes de susceptibilidade de alta penetrância se deva ao início 

tardio da neoplasia, que torna difícil a identificação do acometimento em mais de 
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duas gerações sucessivas, e a alta incidência do tumor, que pode considerar 

fenocópias como segregações familiares. Outra dificuldade é a ausência de 

diferenças fenotípicas entre os carcinomas hereditários e esporádicos.  

O uso recente das plataformas de análise de genes em larga escala (GWAS) 

identificou polimorfismos de nucleotídeos únicos (SNP) em várias regiões 

cromossômicas relacionados a susceptibilidade ao desenvolvimento do CaP. 

Alterações nos genes envolvidos no metabolismo da testosterona e na via do 

andrógeno são as mais provavelmente envolvidas na predisposição à doença 74. 

Estudos caso-controle têm associado polimorfismos na 5α-esteroide 

redutase 2, citocromo p-450 17α e 3-β-hidroxiesteroidedesidrogenase com o risco 

de desenvolvimento da neoplasia, assim como polimorfismos em genes 

relacionados ao metabolismo de carcinógenos ambientais como a gluatationa S-

transferase Τ1 (GSTT1) e a n-acetiltransferase 2 (NAT2). Mais recentemente, Liu e 

colaboradores  realizaram uma meta-análise combinando dados de estudos GWAS 

e estudos caso-controle que foram realizados na grande maioria na América do 

Norte e Europa, e encontraram 31 SNPs em 14 loci de risco independentes, que 

foram classificados como sendo impactantes na susceptibilidade do CaP e 

considerados relevantes para a saúde pública mundial 75.  

 

1.3.1 Alterações genéticas somáticas no câncer de próstata 

O câncer de próstata apresenta uma série de anormalidades, como 

mutações, deleções, amplificações gênicas, translocações cromossômicas e 

alterações de metilação, que se acumulam e podem estar presentes em um fenótipo 

normal. A metilação do gene GSTP1 é observada desde a neoplasia intraepitelial 

prostática e ocorre em mais de 90% dos carcinomas76. Um evento precoce no 

desenvolvimento da neoplasia é a reativação da telomerase, fundamental para que 

ocorra a imortalização das células tumorais 77.  

A fusão do gene TMPRSS2 regulado pelo andrógeno e genes da família de 

fatores de transcrição ETS é uma das alterações genéticas mais frequentes no CaP, 
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detectada entre 50 a 80% dos casos, contribui na evolução de PIN para o carcinoma 

invasivo através da desregulação de expressão de genes envolvidos na invasão78. 

Anormalidades de outros oncogenes, embora frequentemente presentes, ocorrem 

tardiamente na progressão da doença, em geral já no estádio de resistência a 

castração. O CMYC é um gene localizado no braço longo do cromossomo 8 (8q24) 

e codifica uma proteína envolvida no crescimento, diferenciação e apoptose. 

Encontra-se amplificado no CaP, principalmente nos tumores metastáticos e 

resistentes a castração. A amplificação do gene BCL2 com ação antiapoptótica está 

relacionada a doença metastática e hormônio-independente 79. A mutação do gene 

KRAS é um evento raro e tardio no CaP 80. Outros oncogenes também têm sido 

descritos, porém com papel limitado na progressão do tumor como MDM2 81 e 

HER2/neu 82. Do mesmo modo, genes supressores de tumor estão alterados nas 

fases avançadas da doença como P53 81, 83, 84, PTEN 85 e RB 86. O gene homeobox 

NKX3.1 localizado no braço curto do cromossomo 8 (8p21) é específico da próstata 

e regulado pelo andrógeno, sua expressão é essencial para o desenvolvimento da 

próstata normal. Tem sido descrito como um gene supressor de tumor e a 

diminuição da sua expressão já foi detectada na PIN e no câncer invasivo 87.   

 

1.3.2 Biologia molecular nas metástases ósseas por câncer de próstata 

 

A adesão de uma célula tumoral circulante ao sítio ósseo depende de sua 

interação entre moléculas transmembrana, sendo a principal a classe das 

integrinas. Nas células tumorais as integrinas ανβ3 e ανβ5 apresentam maior 

afinidade pela matriz óssea. Essa matriz por sua vez pode liberar substâncias 

quimiotáticas como a citocina CXCL12, que quando interage com o receptor na 

célula tumoral propicia adesão e invasão por meio da MMP9. Após a adesão e 

invasão, as células tumorais estimulam a diferenciação de osteoclastos via 

interação entre o receptor e ligante RANK-RANKL.  A ativação dos osteoclastos 

induz a reabsorção óssea, o que gera liberação de diversos fatores de crescimento 

como TGF-β, endotelina-1, FGF, PDGF, IGF e as BMPs que promovem a ativação 
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de osteoblastos levando a formação de lesões osteoblásticas. Esse é o tipo de lesão 

mais comum nas metástases ósseas e apesar de ser causada por neoformação 

óssea, esse osso neoformado não possui estrutura lamelar normal, e associado a 

um aumento da atividade osteoclástica, predispõe aos eventos ósseos 88, 89. 

O excelente e elegante estudo sobre a história natural do câncer de próstata 

metastático, conduzido recentemente por Gundem e colaboradores apresentou 

novos aspectos do comportamento das metástases. Realizando “whole-genome 

sequencing” (WGS) de tumores primários, metastáticos sensíveis e resistentes à 

castração, a primeira e mais importante descoberta foi que as metástases, embora 

originadas de uma única célula com esse potencial na próstata, são policlonais, 

heterogêneas e podem ser provenientes, além do tumor primário, de outros sítios 

de metástases. Outro achado interessante foi que as mutações mais precoces, até 

mesmo antes da disseminação, ocorrem em genes supressores tumorais como o 

P53 e o RB1. Demonstraram, ainda, que a primeira alteração no receptor de 

andrógeno, em resposta à terapia anti-androgênica, foi o aumento de expressão de 

seu receptor e não alteração de sua sensibilidade 90. 

 

1.4 Os microRNAs 

 

Os miRNAs formam um grupo de moléculas pequenas de RNA sintetizados 

pela RNA polimerase II, que contém entre 19 a 25 nucleotídeos não codificantes de 

proteína, com ação fundamental na regulação da expressão dos genes 91.  

Até setembro de 2015, 1881 precursores e 2588 miRNAs maduros haviam 

sido identificados (http://www.mirbase.org). Os miRNAs são responsáveis pela 

regulação de processos fundamentais da célula, como a proliferação, diferenciação, 

resposta ao estresse e apoptose. Estão localizados nas regiões intergênicas, assim 

como em íntrons, e podem fazer parte da fita codificante ou não codificante do DNA. 

Metade dos miRNAs situam-se nos chamados sítios frágeis do genoma, cujas 

anormalidades estão associadas ao câncer. As alterações da biogênese e 

expressão dos miRNAs são similares àquelas descritas nos processos 
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carcinogenéticos e resultam em irregularidades nos níveis de expressão tanto de 

genes supressores de tumor como de oncogenes 92. 

  

1.4.1 Os microRNAs no câncer 

 

A primeira descrição da participação do miRNA no câncer foi publicada por 

Calin e colaboradores no laboratório de Carlo Croce, onde se observou uma relação 

entre a perda do braço longo do cromossomo 13, onde se localizam os miR-15a e 

miR-16, com o desenvolvimento da leucemia de células B 93. Esses dois miRNAs 

tem como alvo o RNA mensageiro (mRNA) do BCL2, um importante inibidor da 

apoptose relacionado com o desenvolvimento do linfoma e leucemia de células B.  

Posteriormente demonstrou-se que o perfil de expressão de miRNAs tem 

maior acurácia na classificação dos tumores do que o mRNA devido ao seu 

envolvimento com os processos de diferenciação celular 94. 

De um modo geral os miRNAs podem ser classificados como supressores 

tumorais (tsmiRs) ou como oncogênicos (oncomiRs), havendo, no entanto, muitos 

que têm ações diferentes em diferentes tecidos ou durante diferentes estágios de 

determinada neoplasia. Esses miRNAs são denominados de “contexto-

dependentes”.  

Alguns estudos usando miRNAs para tratamento de tumores têm sido 

realizados em modelos animais. A aplicação local ou endovenosa de miRNAs 

supressores tumorais promove a apoptose, reduz o crescimento celular e a invasão 

além de sensibilizar o tumor às drogas citotóxicas e ao sistema imune 95. 

Após a identificação da superexpressão de diferentes miRNAs no câncer de 

pâncreas, Pramanik e colaboradores  injetaram miR-143/145 e miR-34a na veia 

caudal de camundongos, observando redução significativa do crescimento tumoral 

e áreas de necrose confluente nos grupos tratados quando comparados com os 

controles96. 
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Alguns ensaios clínicos utilizando miRNA no tratamento de doenças em 

humanos já foram publicados ou estão em andamento como o anti-miR-122 

(Miravirsen) utilizado para o tratamento da hepatite C 97.  

Um estudo de fase 1 de uma companhia denominada MiRNA Therapeutics 

está em andamento utilizando o miR-34 (MRX34) para o tratamento de carcinoma 

hepatocelular, carcinoma de pequenas células do pulmão, melanoma, linfomas e 

leucemias (NCT01829971). Essa mesma empresa está estudando também os 

miRNA 101, 215, let7 e 16 em fase pré-clínica, sem dados disponíveis no momento 

(www.clinicaltrials.gov).  

 

1.4.2 Os miRNAs no câncer de próstata 

 

Os primeiros estudos de miRNA em câncer de próstata tiveram início com 

Porá a e colaboradores em 2007. Esses autores publicaram os resultados de um 

estudo de expressão de miRNA por técnica de microarray utilizando um pequeno 

número de espécimes clínicos demonstrando subexpressão de 37 miRNAs e 

superexpressão de 14, correlacionando este perfil de expressão ao fenótipo 

resistente a castração 98. Posteriormente, o miR-125b e 32 foram descritos como 

oncogênicos e o papel supressor do miR-15a e 16-1 também foi confirmado na 

próstata 99-101. Os miR-221 e 222 mostraram-se superexpressos em linhagens de 

câncer de próstata resistente a castração em estudo publicado por Sun e 

colaboradores, sendo que a inibição dos mesmos com anti-miR restaurou a 

sensibilidade das células tumorais ao bloqueio hormonal, vislumbrando uma nova 

possibilidade terapêutica 102.  

Nosso grupo estudou a expressão de miRNAs relacionados ao câncer em 

vários estádios do desenvolvimento da neoplasia desde o PIN até o câncer 

metastático e demonstrou uma perda da expressão de miRNAs 16, 25, 146 e 191 

entre o PIN e o câncer localizado e de miR-let7c, miR-100, e miR-218 na transição 

entre o CaP localizado e o carcinoma metastático 103, 104.  
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Confirmou-se em estudo experimental in vitro utilizando as linhagem DU145 

e PC3 que THAP2, SMARCA5 e BAZ2A são alvos do miR-100 com diminuição 

significativa da expressão dos mesmos após a adição do miRNA 105. 

Dado interessante e contraditório é o fato de que a apesar da perda da 

expressão do miR-100 durante o processo de progressão do CaP, observamos uma 

relação independente entre recidiva bioquímica pós prostatectomia e altos valores 

de miR-100 106.  

Posteriormente, utilizou-se a técnica de microarray e genome-wide 

association (GWA) para estudo de espécimes de prostatectomia radical e 

identificamos expressão diferenciada de miRNAs relacionada a recidiva bioquímica. 

Observamos uma subexpressão de miR-129, 145, 340 e 16 e superexpressão de 

miR 21, 373, 1238, 370, 181c em pacientes com recidiva bioquímica pós 

prostatectomia, sendo que alguns desses miRNAs associam-se com fatores 

prognósticos desfavoráveis e recidiva bioquímica. Validamos, utilizando PCR em 

tempo real (RT-PCR), a superexpressão de miR-21 como marcador de 

agressividade, demonstrando em estudos in vitro o seu controle sobre RECK, 

alterando a capacidade de invasão das células tumorais107.  

Também em nosso laboratório, Reis e colaboradores demonstraram que o 

miR 21 tem como alvo RECK, um inibidor da metaloproteinase 9 (MMP9), envolvida 

no processo de invasão sugerindo que a superexpressão de miR 21 estaria 

relacionada a um pior prognóstico no CaP 108.  

Um passo fundamental na oncogênese é a transição epitélio-mesênquimal 

(TEM), onde as células adquirem características mesênquimais para o processo de 

invasão tecidual e metastatização. Esse processo é regulado de forma complexa 

pelos miRNAs, principalmente pela família do mir 200, como verificamos no estudo 

publicado por Katz e colaboradores 109. 

Estudos usando miRNAs como estratégia de tratamento do CaP são 

escassos e se iniciaram recentemente. Estudos in vitro utilizando miR 34a 

demonstraram parada no ciclo celular, indução da apoptose e redução a resistência 

a droga camptotecina 110, 111.  Mercatelli e colaboradores, em 2008, utilizando 

modelo de camundongo com xenoenxerto de câncer de próstata agressivo 
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demonstraram redução da dimensão da neoplasia após injeção subcutânea de anti-

miR-221/222112.  

 

1.5 Modelos experimentais em CaP 

 

Os modelos experimentais em CaP envolvem atualmente animais mutados 

com algum grau de deficiência do sistema imune, podendo ser completamente 

desprovidos de imunidade ou parcialmente como os NUDE, que não possuem timo 

e, portanto, não apresentam células T. Os animais NUDE foram descobertos em 

1962, no laboratório de virologia de Glasgow e apresentam uma deleção 

espontânea no gene FOXN1, humanos com essa mutação também são atímicos e 

imunodeficientes. Animais knockout para esse gene também apresentam esse 

fenótipo. Nesses animais, a resposta imunológica adaptativa não desenvolve 

resposta mediada por células T, CD4 e CD8 e por isso não exibem reação de 

hipersensibilidade, resposta a infecção viral e produção de anticorpos mediados por 

células T CD4. Assim, não apresentam rejeição aos enxertos, a chamada resposta 

enxerto versus hospedeiro. Embora essas deficiências sejam ideais ao modelo de 

metástases, isso leva a uma grande suscetibilidade desses animais a infecção e 

óbito 113, 114. 

Esses animais podem receber um xenoenxerto proveniente de tecido tumoral 

ou células. Quando células ou tecido tumoral são inoculados no sítio primário do 

tumor temos o chamado modelo ortotópico; quando em outro local, heterotópico e 

metastático quando difuso. 

A incidência de CaP é muito baixa em animais comparado com humanos, 

ocorrendo mais comumente em cães, sendo raro em roedores e primatas. Os cães 

castrados e não castrados desenvolvem CaP, sendo a maioria deles resistente à 

castração. Além disso não expressam PSA, diferente de modelos de xenoenxerto 

que podem apresentar PSA circulante devido a origem humana dos tumores 115.  

Algumas linhagens de ratos têm uma incidência aumentada como o Lobund 

Wistar 115. O uso da methilnitrosureia (MNU) e testosterona aumenta a incidência 
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de câncer para 90% aos 12 meses de idade nesses animais. Esses tumores 

raramente metastatizam para linfonodos e pulmões e nunca para os ossos116.  

As metástases ósseas espontâneas em animais são incomuns, sendo 

necessário injeção de xenoenxerto celular ou tecidual no ventrículo cardíaco 

esquerdo ou diretamente na tíbia e fêmur. 

O modelo de injeção cardíaca intraventricular esquerda é muito vantajoso e é 

baseado no conceito de “semente e solo” de Paget no qual o microambiente ósseo 

é altamente propício ao desenvolvimento de metástases a partir de células com 

esse potencial. As desvantagens desse modelo são a dificuldade em se realizar a 

injeção intraventricular, prever se as metástases se estabelecerão, quando e como. 

Geralmente elas se desenvolvem nas metáfises dos ossos longos que são 

altamente perfundidos, com vasos sinusoidais e fenestrados com alta taxa de 

remodelação óssea. Além disso, nas metáfises, os vasos apresentaram curvaturas 

de 180° permitindo a embolização de células tumorais que ali se desenvolverão 117. 

A radiografia simples detecta grandes lesões osteolíticas, mas não lesões 

pequenas e muito menos as micrometástases, que são o foco de estudos de 

intervenção. 

Para solucionar o problema da identificação de micrometástases, surgiu a 

possibilidade de injetar no animal células tumorais geneticamente modificadas 

contendo genes que codificam proteínas emissoras de fluorescência ou 

bioluminescência (BLI), e a utilização dos chamados sistemas de imagem in vivo 

(SIIV). O surgimento dessa técnica permitiu estudos do desenvolvimento tumoral 

abrindo possibilidades para a avaliação continua da resposta tumoral à diversas 

intervenções. 

Os estudos utilizando modelos experimentais para tratamento com miRNAs são 

recentes e variam conforme o modelo empregado e o tratamento aplicado. Em 

2008, Mercatelli e colaboradores utilizando modelo de camundongo com 

xenoenxerto de câncer de próstata agressivo demonstraram redução da dimensão 

da neoplasia após injeção subcutânea de anti-miR-221/222112.  

Um modelo de CaP metastático para osso foi utilizado por Takeshita e 

colaboradores em 2005 sendo utilizada injeção intra-ventricular esquerda e o 
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sistema de imagem IVIS. Nesse modelo foi utilizado tratamento com siRNA 

obtendo-se resposta satisfatória com regressão tumoral significativa. O veículo 

utilizado para transportar o siRNA foi o atélocolágeno, um colágeno manipulado por 

uma empresa do Japão (Koken®, Tokyo, Japan). Esse colágeno modificado 

apresenta menor reação imunogênica e protege o miRNA da degradação no 

plasma118. Esse mesmo grupo repetiu o modelo em 2010 utilizando o miR-16 

também com regressão tumoral, em ambos os estudos o miRNA foi injetado na veia 

da cauda utilizando-se atelocolágeno como veículo iniciando o tratamento no 

mesmo dia da injeção de células 110, 119.  

Os miRNAs utilizados para intervenção devem ter papel supressor tumoral, 

como o miR-16, entretanto também podem ser utilizados os antagonistas dos 

oncomiRs. Dentre os supressores tumorais ainda em investigação destaca-se o 

miR-145. Dentre os oncomiRs, o miR-373, que pode ser bloqueado pelo seu anti-

miR. O miR-100 ainda sem papel bem definido no CaP, com resutados 

controversos, pode apresentar papel supressor no CaP 106, 120, 121. 
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1.6 Justificativa  

Embora tenha havido uma melhora significativa no tratamento do câncer de 

próstata metastático nas últimas décadas, os resultados ainda são precários com 

aumento de poucos meses na sobrevida, o que abre uma janela de oportunidade 

para o desenvolvimento de novas drogas. Com a melhor comprrensão da 

fisiopatologia da doença, incluindo-se recentemente os miRNAs, essa é uma grande 

oportunidade de inovação.  Com base em resultados do nosso laboratório e na 

necessidade de progredir na investigação, nosso objetivo é realizar estudos in vitro 

e in vivo usando miRNA em um modelo de câncer de próstata metastático inédito 

no nosso meio, com intuito de analisar o seu potencial como agente terapêutico 

nessa neoplasia.  
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Objetivo primário 

Estudo da ação dos miRNAs 100, 145 e anti-miR-373 no tratamento do 

câncer de próstata metastático em modelo animal. 

 

Objetivos secundários 

1. Reproduzir um modelo de câncer de próstata metastático em 

camundongos atímicos. 

2. Estudar in vitro a capacidade de controle da expressão dos genes mTOR, 

SMARCA5, KRAS, CMYC, MMP9 e CD44, pelos miRNAs 100, 145 e 373 

em linhagens de câncer de próstata. 

3. Estudar in vitro a ação dos miRNAs 100, 145 e 373 sobre a apoptose, 

proliferação, ploidia e alterações do potencial de invasão em linhagens de 

câncer de próstata. 
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3.1 Estudos in vitro 

3.1.1 Linhagens celulares 

 

As linhagens de CaP DU145 (metástase cerebral) e PC3 (metástase óssea) 

foram obtidas do ATCC (American Type Culture Collection, Rockville, MD, EUA) e 

cultivadas em DMEM e MEM respectivamente. A linhagem LNCaP (metástase 

linfonodal) foi gentilmente cedida pelo prof. Hernandes Faustino de Carvalho 

(Departamento de Biologia Celular – Unicamp) e cultivada em meio RPMI. A 

linhagem PC-3M-luc-C6, originada de uma linhagem do MD Anderson Cancer 

Center (University of Texas/Novartis Institute for Biomedical Research) foi adquirida 

da Caliper Life Sciences (Hopkinton, MA, EUA) e cultivada em meio MEM 

suplementada com glutamina. Todas as culturas foram complementadas com 10% 

de soro fetal bovino e solução antibiótica e antimicótica (Sigma Co, St. Louis, MO, 

EUA) a 1% em frascos apropriados em estufa de cultura de células a 37ºC com 5% 

de CO2. O meio foi trocado a cada dois dias e no estado de subconfluência as 

células foram ressuspendidas e subcultivadas em frascos adicionais (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Linhages celulares de CaP e suas características.  

Linhagem LNCaP DU145 PC3 e PC3M-luc-C6 

Origem (metástase)  linfonodal cerebral óssea 

Receptor androgênico + – – 

Sensibilidade ao andrógeno + – – 

PSA + – – 

P53 Mutação silenciosa Mutação Deleção 

Meio de cultura RPMI DMEM MEM 
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3.1.2 Estudos de transfecção 

 

A técnica usada para transfectar às células com o Pre-miR™ e o Anti-miR™ 

foi realizada de acordo com o ensaio Pre-miR™ miRNA Precursor (Ambion, 

Austin,TX, EUA). Os reagentes usados para este experimento estão expostos na 

tabela 3. 

Tabela 3 - Reagentes utilizados para transfecção do pré-miRNA e anti-miRNA 

Reagentes  Identificação do Ensaio 

Pré-miR-100  AM 17100 (Ambion) 

Anti-miR-100  AM 17000 (Ambion) 

Pré-miR-145 MC 11480 (Ambion) 

Anti-miR-145 MH 11480 (Ambion) 

Pré-miR-373 MC 10083 (Ambion) 

Anti-miR-373 MH 10083 (Ambion) 

Pré-miR controle negativo  AM 17110(Ambion) 

Anti-miR controle negativo  AM 17010 (Ambion) 

Lipofectamine 2000 11668-027 (Invitrogen) 

OPTI-MEM I  11058 (Invitrogen) 

 

Os Pre-miR™ miR-100, 145 e 373 (5nmol), Anti-miR™ miRNA anti-miR-100, 

145 e 373 (5nmol) e seus respectivos controles negativos (Ambion, EUA) foram 

suspensos em 100μL de água livre de nuclease para obtenção de uma solução de 

50µM, e posteriormente diluídos para uma concentração de 10µM. Os Pré-miR, anti-

miR e seus respectivos controles foram diluídos em 50µL de meio OPTI-MEM I em 

diferentes tubos em uma concentração final de 50nM. A seguir 2,5µL do agente de 

transfecção Lipofectamine 2000 (Invitrogen, Grand Island, NY, EUA) foi diluído em 

50µL de meio OPTI-MEM I em um tubo falcon. As diluições do pré-miR-100, 145 e 

373, respectivos anti-miRs e do agente de transfecção foram combinadas e 

misturadas, e posteriormente incubadas por 20 minutos em temperatura ambiente 

para formação do complexo de transfecção. A seguir foram dispensados 100μL do 

complexo de transfecção em cada poço de uma placa de cultura de 12 poços. As 

células em suspensão foram transferidas e semeadas na cavidade dos poços da 
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placa de cultura para sobreposição dos complexos de transfecção em um volume 

de 900µL de meio de cultura DMEM contendo 5 x 104 células/poço para realização 

do RT-PCR, 105células/poço para ensaios de apoptose, 2x105células/poço para 

ensaios de proliferação e ploidia e 3 x 104células/poço para ensaios de invasão. 

Após 48hs o meio foi trocado para evitar toxicidade do agente de transfecção. Os 

experimentos foram sempre realizados em triplicata. 

 

3.1.3 Análise de expressão dos genes pós-transfecção  

 

Isolamento do RNA  

 

Para extração do RNA total, utilizamos o pellet de células obtido após 

tripsinização das células. O RNA foi isolado com o kit mirVana (Ambion, Austin, TX, 

EUA) de acordo com as recomendações do fabricante. Esse kit permite o 

isolamento de todos os tipos de RNA. Ao tubo foram adicionados 250μl do tampão 

de lise e 25μl do aditivo de homogeneizar e a solução foi deixada 4 min no gelo, 

posteriormente foi adicionado 250 μl de fenol-clorofórmio e as amostras foram 

vortexadas e centrifugadas na velocidade máxima (14.000 RPM) por 5 min em 

temperatura ambiente. A fase aquosa foi removida para um novo tubo onde foi 

adicionado um terço do volume de etanol 100%. Então a solução foi transferida para 

uma coluna e centrifugada a 10.000 g por 15 seg. No filtro continha o RNA total que 

foi armazenado até o procedimento de lavagens. A solução foi transferida para uma 

nova coluna e centrifugada a 10.000 g por 15 seg. Foram então feitas as lavagens 

com 700μl de wash solution 1/3, e duas com 500μl de wash solution 2/3, e nos 

intervalos as amostras foram centrifugadas por 10 seg a 10.000 g. O filtrado foi 

descartado e foram adicionados 50 μl de água livre de RNAse a 95°C no filtro para 

eluição do RNA. Ambos foram armazenados em freezer -20°C até serem utilizados. 

A concentração e pureza foram estimadas em espectrofotômetro (Nanodrop ND-

1000, Wilmington, EUA) (260/280 nM). 
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Síntese do DNA complementar  

 

A síntese do DNA complementar (cDNA) foi realizada utilizando-se a enzima 

MultiscribeTM transcriptase reversa e iniciadores randômicos (Applied Biosystems, 

Fostercity, CA, EUA), para o RNA.  

O RNA total foi diluído em água livre de nuclease em volume final de 20μL. 

A este volume foram acrescentados 4μL de oligonucleotídeos randômicos (10X), 

1,6μL do mix de dNTPs (100 mM), 4μL do tampão da enzima (10X), 2,0μl da enzima 

transcriptase reversa e 8,4μl de água livre de nuclease. As soluções foram então 

submetidas a ciclos de temperaturas: 10 min a 25°C, 120 min a 37°C e 5 min a 

85°C. Após o término dos ciclos o cDNA foi armazenado a –20°C até o uso. 

 

Expressão gênica pela técnica de PCR em tempo real quantitativo 

 

Os oligonucleotídeos utilizados para amplificação dos genes foram 

desenhados com o auxílio do programa primer Express (Applied Biosystems, CA, 

EUA) (Tabela 4), e para as reações utilizamos o termociclador ABI 7500 fast 

(Applied Biosystems, CA, EUA) no modo standard. Para quantificação das amostras 

foi utilizado o reagente TaqMan® (Applied Biosystems, CA, EUA). 

 

Tabela 4 - Primers utilizados para quantificação da expressão dos genes alvo 

Gene Identificação do ensaio 

SMARCA5 HS00186149_m1 

mTOR HS01042424_m1 

CMYC Hs00153408_m1 

KRAS Hs00364284_g1 

MMP9 Hs00234579_m1 

CD44 Hs01075862_m1 

B2M (controle) Hs99999907_m1 
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As reações ocorreram nas seguintes concentrações: 0,5µL do primer 

específico, 5µL de TaqMan® Universal PCR master mix (Applied Biosystems, CA, 

EUA), 2,5 µL de água livre de nuclease e 2,0 µL de cDNA (concentrado em 15 ng 

de RNA e 10ng de miRNA). 

O nível de expressão dos genes foi obtido pela quantificação relativa e dos 

níveis de expressão em vezes determinado pelo método 2-ΔΔCT 122. 

Todas as reações foram realizadas em duplicata e o gene da β2- 

microglobulina (B2M) (Applied Biosystems, CA, USA) foi usado como controle 

endógeno da reação. 

 

3.1.4 Análise de apoptose por citometria de fluxo 

A detecção da apoptose foi realizada através da marcação da célula com a 

proteína anexina V através de suas propriedades de ligação aos fosfolipídios de 

membrana como a fosfatidilserina. Em células normais a fosfatidilserina está 

localizada na região interna da membrana plasmática. Com a morte celular a 

fosfatidilserina é translocada para a região externa, ficando exposta a marcadores 

celulares como a anexina V. Como a translocação da fosfatidilserina também ocorre 

em processos de necrose, utilizou-se o iodeto de propídeo (PI), que cora as células 

necrosadas, permitindo a diferenciação dos dois processos. Para análise de 

apoptose as linhagens celulares foram transfectados com pré-miR-100, 145, 373 e 

anti-miR-100, 145, 373 e os controles negativos por 96 horas. Após o termino do 

tratamento as células foram ressuspendidas em solução de tripsina a 37ºC e em 

seguida a tripsina foi bloqueada com a adição de meio de cultivo completo com 10% 

SFB. As células foram centrifugadas por 6 minutos a 2000 rpm e lavadas com 

tampão PBS por duas vezes. Posteriormente as células foram ressuspendidas em 

uma concentração de 1x105 células em 100μl de tampão de ligação (0.1M HEPES, 

140mM NaCl, 25mM CaCl2, pH 7,4). Em seguida, foi adicionado 5μl de anexina V 

(FITC Anexina, B Pharmingen™ - 556547) e 5μl (50μg/ml) de PI. As amostras foram 

incubadas por 15 minutos em temperatura ambiente. Após este período foi 

adicionado 400μl da solução tampão de ligação e posteriormente foi feito a análise 
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pelo citômetro de fluxo. O experimento foi feito em triplicata para cada condição de 

exposição 

Os resultados obtidos mostram a porcentagem da população de células 

viáveis, em necrose e apoptose. Durante a leitura, as células viáveis apresentavam-

se sem nenhuma marcação. Células em apoptose apresentavam marcação positiva 

para anexina V e negativa para PI. Células em necrose apresentavam-se positivas 

para anexina V e PI, ou negativas para anexina V e positivas para PI. 

 

3.1.5 Análise da ploidia e proliferação em citometria de fluxo  

 

A utilização do corante fluorescente e intercalante de DNA, o iodeto de 

propídeo (PI), permite marcar o DNA de uma forma estequiométrica, ou seja, a 

quantidade de DNA é diretamente proporcional à quantidade do corante que é 

medida pela fluorescência emitida em um equipamento de citometria de fluxo (31). 

A análise de ploidia do DNA e proliferação celular nas linhagens celulares de  CaP 

foram realizadas após o período de 96 horas de exposição destas ao miR-100, 145, 

373 e anti-miR-100,145, 373 e seus controles negativos em uma concentração de 

70 nM, usando 2,5 x 105 de células por poço em uma placa de 12 poços. O 

experimento foi feito em triplicata para cada condição de exposição. Utilizamos 

como controle interno, células não tumorais diploides (linfócitos humanos). Os 

linfócitos foram separados do sangue humano, fornecidos por voluntário saudável 

usando Ficoll-Plaque seguindo as recomendações do fabricante, posteriormente 

lavados com tampão PBS e contados. Os linfócitos e as células tumorais foram 

centrifugadas por 5 min, a 2000 rpm e ressuspendidas em 1 ml de etanol 70% por 

2 horas para fixação das mesmas. Após a fixação das células o etanol foi 

descartado e as mesmas foram lavadas por duas vezes em tampão PBS e 

preparadas para marcação com PI. Em seguida foi misturado 2,5 x 105 das células 

tumorais a 5 x 105 de linfócitos que foram ressuspendidas em 200 l de solução de 

PI (200μg/ml, RNAse A 20 mg/ml, triton X-100 em PBS pH 7,4) e incubadas por 15 

min a 37oC. Após esse período as amostras foram filtradas com filtro de nylon 50 
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μm em tubo de citometria e acrescentado a este 200 l de tampão PBS para análise 

em citômetro de fluxo. 

A ploidia do DNA é expressa como índice de DNA (ID), isto é, a razão entre 

a fluorescência média do pico GO/GI tumoral e a do pico G0/Gl da população de 

referência diploide (2n). Como padrão interno diploide, utilizam-se geralmente as 

células não malignas, linfocitárias ou fibroblásticas, misturadas na amostra tumoral 

analisada. O cálculo da ploidia de DNA foi realizado da seguinte maneira: média da 

fluorescência do canal do pico G1 células tumorais / média da fluorescência do 

canal do pico G1 células controle/linfócitos. Os resultados obtidos, ainda 

demonstram em qual período do ciclo celular as células se encontram G0/G1, S ou 

G2/M e os dados são apresentados em porcentagem. 

A leitura e análise dos ensaios de ploidia do DNA, proliferação celular (Fase 

S+G2/M do ciclo celular) e apoptose foram realizadas pela Professora Dra. Cristina 

O Massoco Salles Gomes, utilizando o citômetro de fluxo FACSCalibur (Becton 

Dickinson, Bedford, MA), no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo e por Rodrigo Tamura no 

laboratório de vetores virais do ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo) 

- FMUSP, utilizando o citômetro Attune Flow Citometer (Thermo Scientific). A 

aquisição dos dado’s foi realizada por meio do programa CellQuestPro e o Attune 

cytometric software. A análise dos dados de fluorescência e das porcentagens de 

células em cada fase do ciclo celular, ploidia celular e apoptose foi realizada através 

do programa Flowjo (TreeStar) versão 10 e Flowjo versão 7.6.1 (TreeStar).  

 

3.1.6 Ensaios de invasão 

 

Os ensaios de invasão foram realizados em câmaras BioCoat Matrigel 

Invasion Chamber (Becton Dickinson, Bedford, MA) que contém poros de 8um, 

revestidas por Matrigel (BD Biosciences, San Jose, CA, EUA). O método de 

transfecção foi o mesmo descrito acima. As células DU145 e PC-3M-luc-C6 pós 

transfecção foram tripsinizadas e plaqueadas (12 x 104 células /câmara) com meio 
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livre de soro no compartimento superior da câmara, contendo ou não os miRNAs 

100, 145 e 373 e seus anti-miRNA. O compartimento inferior foi preenchido com 

meio que continha 10% de soro fetal bovino, que é usado como quimioatrativo. As 

células foram incubadas durante 48h a 37ºC em atmosfera com 5% de CO2. Após a 

incubação, as células que não invadiram foram removidas a partir da superfície 

superior da membrana usando um cotonete. As câmaras contendo as células foram 

então fixadas utilizando paraformaldeído e coradas com cristal violeta 0,2%. As 

células que migraram foram então quantificadas em 9 campos sob microscopia, com 

uma ampliação de 200x para determinar o número de células e colônias. Os 

experimentos foram realizados em triplicata.  

 

3.2 Análise estatística 

 

Para calcular a diferença de expressão dos genes-alvo, da apoptose, ploidia, 

proliferação e invasão nas linhagens celulares após exposição aos miRNAs, seus 

anti-miRNAs comparando com os controles negativos, utilizamos o Teste t de 

Student para os dados paramétricos e o teste de Mann-Whitney para os dados não 

paramétricos. O teste de Kolmogorov - Smirnov foi utilizado para definir os dados 

paramétricos e os não-paramétricos. Nos animais, o cresimento tumoral foi 

analizado pelo Teste t de Student comparando tratados e controles em cada dia do 

estudo. As análises foram realizadas separadamente para os valores absolutos da 

bioluminescência e para os valores normalizados pelo dia pré-tratamento segundo 

a formula BLI D(X)/BLI D21 (Onde BLI é bioluminescência, X representa qualquer 

dia do experimento e o D21 como base sendo o dia da primeira dose do tratamento). 

Utilizamos o software SPSS versão 19.0 (IBM Corp. Armonk, NY) com um nível de 

significância de 5% (p< 0.05). 
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3.3 Estudos in vivo 

 

A célula PC-3M-luc-C6 é uma linhagem celular derivada de metástase óssea 

humana obtida de um paciente no MD Anderson Cancer Center, transfectada com 

o gene Luciferase do vaga-lume (Firefly) espécie Photinus pyralis da América do 

Norte utilizando um plasmídeo, no caso o pGL3. Essa linhagem serve para modelos 

in vivo de tumores subcutâneos, intravenosos e intra-cardíacos. Os tumores se 

desenvolvem em modelos atímicos em praticamente 100% em 21 dias e a emissão 

de luz ocorre em 150-250 fótons/seg/célula. As células foram testadas in vitro 

previamente ao uso in vivo (Figura 1). 

 

Figura 1 - Demonstração da eficiência da emissão de bioluminescência pela 
linhagem PC-3M-luc-C6 in vitro (A) teste in vitro, em triplicata, realizado antes da 
injeção de luciferina para verificação da atividade da luciferase (B) Injeção correta 
intraventricular esquerda demonstrando a circulação sistêmica das células tumorais 
(C). Injeção incorreta, perfurando septo e alcançando ventrículo direito 
demonstrando a permanência das células tumorais na circulação pulmonar.  
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3.3.1 Estabelecimento do modelo animal de câncer de próstata 

metastático 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa Animal da FMUSP 

sob o número 0053/13. Camundongos machos Balb/c atímicos de 9 a 11 semanas 

foram obtidos no Biotério Central da Faculdade de Medicina da USP e 3 dias antes 

do início do experimento foram ambientados na área de experimentação e exame 

de imagem.  

As técnicas descritas na literatura referentes a esse modelo de doença 

metastática foram iniciadas nos animais pilotos, demonstrando-se ineficientes. 

Desenvolvemos então uma nova técnica esquematizada na Figura 2 e descrita em 

detalhes. 

 

 

Figura 2 - Técnica de injeção intra-cardíaca. (A) Utilizando agulha 30G injetamos 
2.106células abaixo do terceiro espaço intercostal esquerdo angulado em 45º 
apontando para o ombro direito. (B) Imagem axial da localização do VE para 
punção. (C) Angulação de 15º da agulha com o plano horizontal. 
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Para a injeção das células tumorais no ventrículo esquerdo (VE), os animais 

foram anestesiados com ketamina 50-70µl e lidocaína intra-peritoneal. Após 

sedação profunda, porém com respiração espontânea, os animais foram testados 

para qualquer sensibilidade à dor e quando ela estava abolida os animais foram 

posicionados em decúbito dorsal com as patas imobilizadas. Utilizamos 

paramentação estéril e anti-sepsia do tórax do animal com álcool 70%. 

A injeção foi feita com seringa de 1ml com agulha 30G, 6mm (BD®) com 100µl 

de uma solução de Dulbecco's PBS estéril contendo 2 x 106 células da linhagem 

PC-3M-luc-C6. Após aspiração das células uma bolha de ar foi aspirada para 

manter uma pressão levemente negativa dentro da seringa. 

A punção foi realizada no 3º/4º espaço intercostal esquerdo, 3 mm lateral ao 

esterno, com uma inclinação de 15 graus em relação ao plano horizontal com a 

agulha, apontando para o ombro direito do animal. Pode-se utilizar a prega inferior 

da pata anterior esquerda como referência, o nível da punção deve ser 2mm abaixo 

dessa prega. 

Após a punção, a agulha foi avançada lentamente até a perfuração do VE e 

o acesso a sua cavidade, porém sem ultrapassá-la. O sucesso da punção foi 

alcançado quando um jato contínuo de sangue arterial foi visualizado no interior da 

seringa (devido à pressão arterial positiva e a pressão negativa dentro da seringa 

devido aspiração da bolha de ar). Isso ocorre com a progressão de 

aproximadamente 5mm da agulha. Nesse momento injeta-se lentamente 50µl do 

volume e após 3 segundos mais 50µl com o cuidado de nunca injetar a bolha de ar. 

Retiramos a agulha e realizamos uma leve compressão no tórax observando a 

frequência cardíaca, respiratória e estado geral do animal. 

Imediatamente após a aplicação das células, injetamos por via intra-

peritoneal o substrato da luciferase, a D-luciferina (Promega) na dose de 5 mg/Kg 

para primeira imagem in vivo IVIS (Xenogen - IVIS® Spectrum) 5-10 minutos após 

a injeção ventricular. As imagens analisadas servem para confirmar a eficiência da 

injeção, sendo considerados válidos apenas os animais que apresentam 

bioluminescência em todo o corpo (> 90% de superfície corpórea) (Figura 1). Os 

animais validados são então examinados pelo sistema IVIS semanalmente, sendo 
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considerado D0 o dia da injeção ventricular. O aparecimento de metástases ocorre 

por volta da terceira semana (D21) e quando confirmada a presença de metástases 

o animal é submetido ao tratamento. 

Para preparação do complexo miRNA e atelocolágeno, um volume igual de 

atelocolágeno (0,1% em PBS, pH 7,4) e solução de miRNA foram combinados e 

mantidos em rotação por 1 h a 4ºC, sendo a concentração final de atelocolágeno de 

0,05% 123. Nos dias 21, 24 e 27 após a injeção das células tumorais 200µl de volume 

constituído por 56µg de miRNA complexado com atelocolágeno foram injetados na 

veia caudal dos animais, conforme protocolo abaixo. 

3.3.2 Tratamento sistêmico dos animais com a solução   

miRNA/atelocolágeno 

 

Micro RNA – Solução estoque 

 

 Água estéril livre de nuclease 

 250nM de miRNA + 100µl de água = Solução de 2,5mM (Estoque 1) 

 40µl de solução de Estoque 1 + 160 µl de água = Solução de 200µl a 500µM 

(Estoque 2 – de trabalho) 

 

MicroRNA com atelocolágeno 

 

Utilizamos uma solução de 20µM de miRNA para um volume final de 200µl 

(100µl de atelocolágeno + 100µl de miRNA em tampão 1x) – Corresponde a dose 

de 3mg/Kg para animal de 20g (conforme bula Ambion), ou 56µg de miR ou 4nmol 

por dose 110. O preparo foi realizado com 8 µl de miR (estoque 2) + 92µl de tampão 

1x (tampão 10x + água em relação 1/9) =100µl. O produto final é constituído por 

100µl de miRNA (20nM) mais tampão e 100µl de atelocolágeno que são mantidos 

em rotação de 4 rpm por 20 min a 4ºC (Figura 3). 
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Figura 3 - Protocolo de preparo do complexo miRNA/atelocolágeno para injeção na 
veia da cauda. 
 

A solução é injetada lentamente na veia da cauda que é previamente 

aquecida com água a 39ºC. Realizamos 3 doses do tratamento com intervalo de 3 

dias, ou seja, no D21, D24 e D27. Antes de cada injeção de miRNA e nos dias 34, 

42 e 48 os animais foram novamente examinados pelo sistema de imagem.  

Os fótons provenientes da firefly luciferase foram contados como descrito 

anteriormente pelo sistema IVIS 119. Essa variável foi comparada entre os grupos 

para cada dia analisado usando o teste estastico descrito acima. No dia 48, após o 

último exame em sistema de imagem os animais foram eutanasiados e tiveram seus 

órgãos examinados macroscopicamente. Cortes representativos dos tecidos foram 

fixados em formol 10%, processados rotineiramente, incluídos em parafina e 

corados pela hematoxilina e eosina para exame microscópico conforme esquema 

abaixo (Figura 4). Os grupos foram formados conforme a tabela 5, com proposta 

mínima de 6 animais em cada grupo. 
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Figura 4 - Esquematização do tratamento dos animais com miRNAs e seu 
acompanhamento durante o estudo. 

 

Tabela 5 - Grupos de animais. 

Grupo Intervenção Número 

Controle Negativo Injeção de atelocolageno + scrambled miRNA 6 

Tratamento miR-145 Injeção de atelocolágeno + miR-145 6 

Tratamento anti-miR-373 Injeção de atelocolágeno + anti-miR- 373 6 

Tratamento miR-100 Injeção de atelocolágeno + miR-100 6 

Tratamento anti-miR-100 Injeção de atelocolágeno + anti-miR-100 6 
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4. RESULTADOS 
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4.1 Estudos in vitro 

4.1.1 Apoptose 

 

A cisplatina foi utilizada para indução de apoptose nas células do grupo 

controle na concentração de 25µM por poço por 48hs como previamente descrito 

124. Após 96hs da transfecção, realizamos citometria de e analisamos a apoptose 

total, que é a soma da porcentagem da apoptose precoce com apoptose tardia. Os 

dados estão expostos na tabela 6 e figura 5. 

O miR-100 reduziu a apoptose em 65% (p=0,04) na linhagem DU145 quando 

comparado com o controle, porém na LNCaP, o miR-100 apresentou um 

comportamento oposto, aumentando apoptose em 20% em relação ao controle 

(p=0,02). Na PC3 não houve alteração nos índices de apoptose pós transfecção de 

miR-100.  

O anti-miR-100 foi transfectado nas três linhagens apresentando resultados 

significativos apenas na PC3, onde aumentou a apoptose em 14% (p=0,02). O miR-

145 promoveu aumento da apoptose em 24% na DU145 (p=0,01), sem alterar os 

índices de apoptose na LNCAP e PC3. O anti-miR-145 não apresentou alterações 

nas três linhagens. O miR-373 reduziu a apoptose em 29% (p=0,04) na DU145 e na 

PC3 em 4,4% com diferença marginal (p=0,06) sem altera a LNCaP. O anti-miR-

373 não alterou a apoptose nas três linhagens.  

 

Tabela 6 - Porcentagem de células em apoptose total nas linhagens transfectadas. 
Comparação entre os miRNAs e anti-miRNAs com os controles miR negativo e anti-
miR negativo respectivamente 
 
 
 

LNCaP  p PC3  p DU145  p 

miR-100 85,1% (+20%) 0,02 64,72% (0%) 0,90 11,68%(-65%) 0,04 

Anti-miR-100 76,35% (+3%) 0,77 70,71(+14%) 0,02 16,43% (-13%) 0,44 

miR-145 74,9% (+5%) 0,65 63,16% (0%) 0,87 41,52%(+24%) 0,01 

Anti-miR-145 86,5% (+17%) 0,21 66,04% (+6%) 0,24 21,16%(+12%) 0,45 

miR-373 83% (+16,9%) 0,20 54,82%(-4,4%) 0,06 23,75% (-29%) 0,04 

Anti-miR-373 76,3% (+3%) 0,69 67,64% (+9%) 0,30 20,20% (+7%) 0,08 

miR negativo 71%  64%  33,50%  

Anti-miR negativo 73,90%  62,10%  18,86%  
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Figura 5 - Índice de apoptose nas três linhagens após transfecção de miR-100, anti-
miR-100, miR-145, anti-miR-145m miR-373, anti-miR-373 e controles. 
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4.1.2 Índice de proliferação celular 

 

Realizamos citometria de fluxo para avaliar a proliferação celular e a ploidia nas 

linhagens DU145 e PC3-luc-C6 quando transfectadas com os miR-100, miR-145, 

miR-373, anti-miR-100, anti-miR-145 e anti-miR-373 bem como os seus respectivos 

controles. Analisamos as fases G1, S e G2/M e consideramos em proliferação as 

células em fase S + G2/M. Os dados apresentados mostram as porcentagens de 

eventos em relação ao total de eventos registrados no citômetro quando as células 

são passadas no aparelho.  

Na linhagem DU145 o miR-100 inibiu a proliferação quando comparado ao 

controle, com 39% de células em proliferação versus 48% no controle negativo, com 

diferença absoluta de 9% e p<0,01. Não houve diferenças com relação ao anti-miR-

100.  Nessa linhagem celular o miR-145, o miR-373 e seus anti-miRs não 

apresentaram mudanças significativas no ciclo celular (Tabela 7). 

Na linhagem PC3-luc-C6 o miR-100 e seu anti-miR não modificaram 

significativamente o ciclo celular. Nessa linhagem, o miR-145 age como supressor 

tumoral inibindo as fases S e G2/M de proliferação, com uma diferença absoluta de 

18% em relação ao seu controle com p=0,01. O anti-miR-145 não modificou os 

parâmetros do ciclo celular de forma significativa. O miR-373 diminui a proliferação 

celular com uma diferença absoluta de 12% em relação ao controle com p < 0,01. 

Seu anti-miR, diminuiu em 3% a proliferação (p=0,04) (Tabela 8). 
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Tabela 7 - Porcentagem de células nas fases G1, S e G2/M na linhagem DU145 
transfectadas com o pré-miR-100, anti-miR-100, pré-mir-145, anti-miR-145, pré 
miR-373, anti-miR-373 e controles 
 
 

 %G1 %S %G2/M p 

Pré-miR-100  62 10 29  

<0,01 Pré-miR negativo  52 11 37 

Anti-miR-100  55 14 31  

0,46 Anti-miR negativo  55 16 29 

    
 

Pré-miR-145  58 32 10 
0,44 

Pré-miR negativo  64 26 10 

Anti-miR-145  68 24 8 
0,99 

Anti-miR negativo  68 24 8 

    
 

Pré-miR-373  67 23 9 
0,74 

Pré-miR negativo  64 26 10 

Anti-miR-373  68 26 6 
0,98 

Anti-miR negativo  68 24 8 
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Tabela 8 - Porcentagem de células nas fases G1, S e G2/M na linhagem PC-3M-
luc-C6 transfectadas com o pré-miR-100, anti-miR-100, pré-mir-145, anti-miR-145, 
pré miR-373, anti-miR-373 e controles 
 

 %G1 %S %G2/M p 

Pré-miR-100  67 11 22 
0,36 

Pré-miR negativo  74 8 18 

Anti-miR-100  73 13 14 
0,35 

Anti-miR negativo  76 8 15 

     Pré-miR-145 75 6 19 
0,01 

Pré-miR negativo  57 12 30 

Anti-miR-145  65 8 26 
0,06 

Anti-miR negativo  62 8 29 

     Pré-miR-373 69 10 20 
< 0,01 

Pré-miR negativo  57 12 30 

Anti-miR-373 65 7 28 
0,04 

Anti-miR negativo  62 8 29 

 

4.1.3 Ploidia do DNA 

  

A linhagem DU145 não apresentou nenhuma alteração na ploidia do DNA 

quando comparamos os grupos tratados com miR-100, miR-145, miR-373 e seus 

anti-miRs com os controles. Na linhagem PC-3M-luc-C6, o grupo tratado com miR-

100 apresentou 5,5% de células hipodiplóides e no grupo controle 3%, embora com 

diferença absoluta de 2,5%, a diferença relativa foi de 83% com p=0,04. O anti-miR-

100 não promoveu alterações.O miR-145 e seu anti-miR também não alteraram a 

ploidia nessa linhagem. O miR-373 promoveu um aumento absoluto de 5% e relativo 

de 100% de células hipodiplóides em relação ao controle com p=0,02, seu anti-miR 

não promoveu alterações.  
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4.1.4 Expressão Gênica 

 

miR-100 

 

mTOR - Na linhagem DU145 a transfecção do miR-100 reduziu a expressão 

de mTOR em 27%, entretanto essa diferença não foi estatisticamente significante 

(p=0,76). Na linhagem LNCaP exposta ao miR-100 houve uma redução na 

expressão em 40%. A mesma linhagem exposta ao anti-miR-100 teve um aumento 

na expressão do mTOR em 83%, e quando comparamos a expressão do mTOR 

entre as células expostas ao miR-100 e as expostas ao anti-miR-100 notamos uma 

diferença marginal (p=0,05) (Tabela 9 e Figura 6). Na linhagem PC3 houve redução 

da expressão do mTOR quando comparamos o miR-100 com o anti-miR-100, porém 

sem significância estatística. 

Tabela 9 - Expressão do gene mTOR nas três linhagens trasfectadas com miR-

100 e anti-miR-100. 

    mTOR 

    Expressão média p 

DU145 miR-100 0,73 0,76 

anti miR-100 0,77 

LNCAP miR-100 0,60 0,05 

anti miR-100 1,83 

PC3 miR-100 0,66 0,09 

anti miR-100 0,93 
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Figura 6 - Expressão relativa de mTOR nas 3 linhagens de câncer de próstata após 
transfecção de miR-100 e anti-miR-100 

 

SMARCA5 - Nas linhagens DU145, LNCaP e PC3 expostas ao miR-100 houve 

redução estatisticamente significante na expressão do SMARCA5 comparado com 

o anti-miR (46%, p=0,01), (40%, p=0,03) e (51%, p<0,01) respectivamente (Tabela 

10 e Figura 7).  

Tabela 10- Expressão do gene SMARCA5 nas três linhagens trasfectadas com miR-
100 e anti-miR-100. 

    SMARCA5 

    Expressão média p 

DU145 miR-100 0,54 0,01 

anti miR-100 0,80 

LNCaP miR-100 0,60 0,03 

anti miR-100 1,98 

PC3 miR-100 0,49 <0,01 

anti miR-100 0,97 
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Figura 7 - Expressão relativa de SMARCA5 nas 3 linhagens de câncer de próstata 
após transfecção de miR-100 e anti-miR-100 (*p<0,05). 

 

miR-145 

 

CMYC – A linhagem DU145 exposta ao miR-145 mostrou uma redução na 

expressão do CMYC (38%). A mesma linhagem exposta ao anti-miR-145 teve um 

aumento na expressão do CMYC (82%). Essa diferença, entretanto, não foi 

significativa (p=0,08). Na LNCAP o mesmo aconteceu, sendo que miR-145 reduziu 

a expressão do CMYC em 29%, enquanto que o anti-miR-145 aumentou a 

expressão em 15%, (p= 0,05). Na PC3, apesar da redução na expressão do CMYC 

com o miR-145, essa diferença não foi estatisticamente significante (Tabela 11 e 

Figura 8).  
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Tabela 11 -. Expressão do gene CMYC nas três linhagens transfectadas com miR-
145 

    CMYC 

    Expressão média p 

DU145 miR-145 0,62 0,08 

anti miR-145 1,82 

LNCaP miR-145 0,71 0,05 

anti miR-145 1,15 

PC3 miR-145 0,67 0,13 

anti miR-145 1,04 

 

 

Figura 8 - Expressão relativa de CMYC nas 3 linhagens de câncer de próstata após 
transfecção de miR-145 e anti-miR-145 
 

KRAS - As células DU145 expostas ao miR-145 mostraram uma redução na 

expressão do KRAS (49%), enquanto a transfecção de anti-miR-145 mostrou um 

aumento na expressão do KRAS (82%). Essa diferença não foi estatisticamente 

significante (p=0,10). Na LNCaP a redução da expressão de KRAS nas células 
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trasfectadas com miR-145 foi de 57% sendo que nas células tratadas com anti-miR-

145 houve aumento de 12%, a diferença entre os dois grupos foi significante 

(p=0,01). Na PC3 a transfecção de miR-145 resultou na redução de 32% e a de 

anti-miR-145 em aumento de 17%, sendo que a diferença entre esses dois 

experimentos foi estatisticamente significativa (p=0,01) (Tabela 12 e Figura 9).  

Tabela 12 - Expressão gênica de KRAS nas três linhagens transfectadas com o 
miR-145  

    KRAS 

    Expressão média p 

DU145 miR-145 0,51 0,10 

anti miR-145 1,82 

LNCaP miR-145 0,43 0,01 

anti miR-145 1,12 

PC3 miR-145 0,68 0,01 

anti miR-145 1,17 

 

 

Figura 9 - Expressão relativa de KRAS nas 3 linhagens de câncer de próstata após 
transfecção de miR-145 e anti-miR-145 (* p<0,05). 
 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

DU145 LNCAP PC3

KRAS

mir145 anti mir145

* *



53 
 

miR-373 

 

MMP9 - As células DU145 expostas ao miR-373 mostraram um aumento na 

expressão do MMP9 (474%). A mesma linhagem exposta ao anti-miR-373 teve uma 

redução na expressão do MMP9 em 33% (p=0,12). Na LNCaP houve a manutenção 

do mesmo padrão, porém em menor escala, com aumento de 214% na expressão 

quando transfectada com miR-373 e redução de 31% com o anti-miR-373. 

Comparando miR-373 com o anti-miR não encontramos significância estatística 

(p=0,41). Na PC3 o grupo miR-373 e o grupo anti-miR-373 apresentaram 

expressões semelhantes com aumentos discretos 24% e 11% respectivamente, 

sem diferença estatística (p=0,70) (Tabela 13 e Figura 10).  

Tabela 13 - Expressão gênica da MMP9 nas três linhagens expostas ao miR-373 e 
seu anti-mir 

    MMP9 

    Expressão média p 

DU145 miR-373 4,74 0,12 

anti miR-373 0,67 

LNCaP miR-373 2,14 0,41 

anti miR-373 0,69 

PC3 miR-373 1,24 0,70 

anti miR-373 1,11 
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Figura 10 - Expressão relativa de MMP9 nas 3 linhagens de câncer de próstata 
após transfecção de miR-373 e anti-miR-373 
 

CD44 - As células DU145 expostas tanto ao miR-373 quanto ao anti-miR-373 

mostraram uma redução na expressão do CD44 em 40% e 34% respectivamente 

(p=0,82). Na PC3, as células tratadas com miR-373 apresentaram redução de 43% 

(p= 0,02) na expressão do CD44, sendo que as células tratadas com anti-miR-373 

não apresentaram variações na expressão (Tabela 14 e Figura 11). A linhagem 

LNCaP não apresentou expressão desse gene por qRT-PCR. 
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Tabela 14 - Expressão gênica de CD44 nas linhagens DU145 e PC3 transfectadas 
com miR-373 e seu anti-miR-373.  

    CD44 

    Expressão média p 

DU145 miR-373 0,60 0,82 

anti miR-373 0,66 

PC3 miR-373 0,57 0,02 

anti miR-373 1,00 

LNCaP miR e antimiR-373 0  

 

 

Figura 11 - Expressão relativa de CD44 nas 2 linhagens de câncer de próstata após 
transfecção de miR-373 e anti-miR-373(* p<0,05) 
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4.1.5 Ensaio de invasão com uso de Matrigel 

 

Nos ensaios de invasão pelo matrigel, consideramos a contagem das células 

que atravessam a câmara para compararmos os grupos de células transfectadas 

com os controles negativos. 

Na linhagem DU145 o miR-100 não promoveu alteração significativa na 

migração de células (média de 61,7 vs 72,2 p= 0,29). O anti-miR-100 também não 

alterou significativamente as taxas de migração de células (55,2 vs 79,9 p=0,062)  

O miR-145 não promoveu alteração significativa na invasão de células 

(média de 85,2 vs 72,2 p= 0,12). O anti-miR-145 também não alterou 

significativamente as taxas de migração de células (73,2 vs 79,9 p= 0,49)  

O miR-373 não promoveu alteração significativa na migração de células 

(média de 73,3 vs 72,2 p= 0,92). O anti-miR-373 também não alterou 

significativamente as taxas de migração de células (66,2 vs 79,9 p= 0,10) (Figura 

12). 
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Figura 12 - Análise do matrigel na linhagem DU145 transfectada com o miR-100, 
anti-miR-100, miR-145 e anti-miR-145, miR-373, anti-miR-373 e controles. 
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Na linhagem PC-3M-luc-C6 o miR-100 não promoveu alteração significativa 

na migração de células (média de 27,2 vs 21,6 p= 0,06). O anti-miR-100, entretanto, 

agiu como oncomiR e aumentou a invasão celular (40,0 vs 20,2; p< 0,01). 

O miR-145 não promoveu alteração significativa na migração de células 

(média de 33 vs 21,6; p= 0,11). O anti-miR-145 agiu como oncomiR aumentando 

significativamente a migração celular (93,8 vs 20,2; p< 0,01). 

O miR-373 promoveu aumento significativo na migração de células (média 

de 48,1 vs 21,6; p< 0,01). O anti-miR-373 não alterou significativamente as taxas 

de migração de células (20,9 vs 20,2 p= 0,79) (Figura 13). 
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Figura 13 - Analise do matrigel na linhagem PC-3M-luc-C6 transfectada com o miR-
100, anti-miR-100, miR-145, anti-miR-145, miR-373, anti-miR-373 e controles.           
* p<0,05 
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4.2 Estudos in vivo 

4.2.1 Tratamento dos grupos de animais com miR-145, miR-100, anti-

miR-100, anti-miR-373 e controles negativos 

 

O estudo envolveu 60 animais inicialmente, dos quais 50 entraram no 

protocolo por apresentaram metástases ósseas difusas no 21º pós-injeção e 

receberem as três doses do tratamento endovenoso na veia caudal no 21º, 24º e 

27º dia. Durante o curso do experimento 4 animais do grupo miR-145 não 

terminaram o experimento, 2 morreram durante o tratamento e 2 foram sacrificados 

por apresentarem dificuldade de alimentar-se perdendo muito peso. Dos 13 animais 

tratados com controle negativo (scramble), 5 animais morreram sem causa aparente 

antes de concluir o experimento. Os 8 animais tratados com miR-100 sobreviveram 

e dos 10 animais tratados com anti-100, 4 animais morreram. Dos 8 animais 

tratados com anti-miR-373, 2 morreram ao final do experimento. 

A proposta inicial era analisar no mínimo 6 animais em cada grupo, porém, ao 

final do estudo conseguimos um número maior do que a proposta inicial. Assim, 

terminamos o estudo com 7 animais tratados com miR-145, 8 animais tratados com 

controle negativo (scramble), 8 animais tratados com miR-100, 6 animais tratados 

com o anti-miR-100 e 6 animais tratados com anti-miR-373, totalizando 35 animais 

analisados. Esses animais tiveram seus pesos analisados no início (D0), no primeiro 

dia do tratamento (D21) e no final do experimento (D48). A bioluminescência foi 

analisada semanalmente. O valor da bioluminescência também foi normalizado 

para o dia anterior ao início do tratamento a fim de homogeneizar os grupos, visto 

que dentro de cada grupo há variações significativas no desenvolvimento tumoral 

desde o início. A normalização foi feita dividindo-se o valor da bioluminescência do 

dia analisado pelo valor do dia 21 (valor imediatamente anterior ao início do 

tratamento) 125.  
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4.2.2 Análise da variação da bioluminescência 

 

Grupo miR-145 (n=7) 

 

O tratamento com miR-145 promoveu uma redução na velocidade de 

crescimento tumoral conforme observado nas curvas temporais de comportamento 

da emissão de bioluminescência (Figuras 14, 15 e 16). Essa redução na velocidade 

de crescimento se dá a partir do início do tratamento, culminando com o maior efeito 

no dia 34 do experimento, ou seja, em média 7 dias após o fim do tratamento. Esse 

efeito é transitório e após o dia 34 o tumor volta a crescer na mesma velocidade do 

grupo controle e até mesmo com maior bioluminescência no fim do experimento. A 

figura 14 mostra as bioluminescências absolutas, esse dado é obtido a partir da 

média da soma de todas as lesões em cada animal do grupo, no dia 34 a diferença 

entre os grupos foi estatisticamente significante (p=0,03). A figura 15 mostra os 

valores relativos ao dia 21 (início do tratamento) e cada valor representa quantas 

vezes o tumor aumentou a emissão de luciferase em relação ao dia 21. Nessa figura 

com dados normalizados (relativos ao dia 21) observa-se que os valores do grupo 

miR-145 sempre são inferiores ao controle negativo. No dia 34 a bioluminescência 

no grupo tratado é praticamente 6 vezes menor que no grupo controle e essa 

diferença foi estatisticamente significativa (p=0,02). Na figura 16 apresentamos a 

comparação evolutiva de dois animais que apresentavam tumores semelhantes no 

início sendo um tratado com o miR-145 e o outro com o controle negativo. Nessa 

comparação visual observa-se grande disseminação de metástases no animal 

controle e a manutenção da lesão inicial no tratado, ambos perdem peso, porém no 

animal controle essa perda foi mais pronunciada. 
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Figura 14 - Curvas temporais do comportamento da bioluminescência absoluta para 
os grupos miR-145 e controle negativo (CN), obtido pela média da soma de todas as 
lesões de cada grupo. Dados em fótons/segundo (* p<0,05). 

 

 

Figura 15 - Curvas temporais do comportamento da bioluminescência relativa para os 
grupos miR-145 e controle negativo (CN). Dados normalizados (pós-tratamento/pré-
tratamento)(* p<0,05). 
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Figura 16 - Camundongos nude (Balb/c) injetados com 2x106células da linhagem 
PC-3M-luc-C6 no ventrículo esquerdo no D0. O tratamento foi feito 50 μg de miR-
145 com atelocolágeno ou 50 μg de miR controle negativo com atelocolágeno nos 
dias 21,24 e 27. A melhor resposta foi observada no dia 34. No dia 48 os animais 
foram sacrificados e submetidos à necropsia. 

Grupo miR-100 (n=8) e anti-miR-100 (n=6) 

 

Na análise da bioluminescência absoluta (sem normalização), o tratamento 

com miR-100 praticamente não alterou o curso da progressão do tumor quando 

comparado ao controle. Entretanto o tratamento com o anti-miR-100 promoveu uma 

redução na velocidade de crescimento tumoral a partir do dia 21 com nadir no dia 

27. Porém em nenhum dos dias foi alcançada diferença com significância estatística 

(Figura 17). O comportamento das curvas muda quando são analisadas com a 

normalização já descrita. Como observado na figura 18, o miR-100 promove uma 

redução na velocidade de crescimento a partir do dia 21 quando comparado ao 

controle e a partir do dia 27 quando comparado ao anti-miR-100, com maior 

diferença no final do experimento, porém sem diferença estatística (p=0,23). 

Utilizando dois animais como modelo, está demonstrada na figura 19 a evolução 

dos tumores em um animal tratado com miR-100 e outro com anti-miR-100 onde se 

observa uma disseminação mais agressiva no animal tratado com o anti-miR-100 

no final do experimento. 
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Figura 17 - Curvas temporais do comportamento da bioluminescência absoluta para 
os grupos miR-100, anti-miR-100 e controle negativo (CN), obtido pela média da 
soma de  todas as lesões de cada grupo. Dados em fótons/segundo. 
 

 

Figura 18 - Curvas temporais do comportamento da bioluminescência relativa para 
os grupos miR-100, anti-miR-100 e controle negativo (CN). Dados normalizados 
(pós-tratamento/pré-tratamento). 
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Figura 19 - Camundongos nude (Balb/c) injetados com 2x106células da linhagem 
PC-3M-luc-C6 no ventrículo esquerdo no D0.Tratamento feito com 50 μg de miR-
100 com atelocolágeno ou 50 μg de anti-miR-100 com atelocolágeno nos dias 21,24 
e 27. No dia 48 os animais foram sacrificados e submetidos à necropsia. 
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Grupo anti-miR-373 (n=6) 

 

O tratamento com anti-miR-373 não alterou significativamente a velocidade 

de crescimento tumoral conforme observado nas curvas temporais de 

comportamento da emissão de bioluminescência (Figuras 20, 21 e 22). Observamos 

uma tendência a diminuição da velocidade de crescimento na curva dos animais 

tratados após o dia 34, porém sem diferença estatística. A figura 20 mostra as 

bioluminescências absolutas e a figura 21 mostra os valores relativos ao dia 21 

(início do tratamento). Na figura 22 apresentamos a comparação evolutiva de dois 

animais que apresentavam tumores semelhantes no início, sendo um tratado com 

o anti-miR-373 e o outro com o controle negativo. Esse animal apresentou uma 

resposta satisfatória com regressão do tumor em mandíbula e tórax, porém esse 

não foi o padrão observado em todos animais do grupo e na média não encontramos 

diferença significativa. 

 

Figura 20 - Curvas temporais do comportamento da bioluminescência absoluta para 
os grupos anti-miR-373 e controle negativo (CN), obtido pela média da soma de 
todas as lesões de cada grupo. Dados em fótons/segundo (* p<0,05). 
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Figura 21 - Curvas temporais do comportamento da bioluminescência relativa para os 
grupos anti-miR-373 e controle negativo (CN). Dados normalizados (pós-
tratamento/pré-tratamento)(* p<0,05). 

 

Figura 22 - Camundongos nude (Balb/c) injetados com 2x106células da linhagem 
PC-3M-luc-C6 no ventrículo esquerdo no D0. O tratamento foi feito 50 μg de anti-
miR-373 com atelocolágeno ou 50 μg de miR controle negativo com atelocolágeno 
nos dias 21,24 e 27. No dia 48 os animais foram sacrificados e submetidos à 
necropsia. 
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4.2.3 Análise da variação do peso dos animais 

 

O grupo miR-145 iniciou o experimento com média de peso de 19,7 gramas, 

e no dia 21 (pré tratamento) apresentou média de 21,3 gramas. No final do 

experimento o grupo apresentava peso médio de 17,7 gramas, redução de 16% do 

peso em relação ao dia 21, pré tratamento. O grupo controle iniciou o experimento 

com média de 19 gramas, no dia 21 apresentava média de 19,1 gramas e no final 

do experimento peso médio de 15,3 gramas, redução de 20%. O grupo miR-100 

iniciou o estudo com peso médio de 20,4g e no dia pré tratamento 21,2g. No final 

do experimento apresentava peso médio de 16,5g, variação de 22%. O grupo anti-

miR-100 apresentou pesos médios de 19g, 20,1g e 14,6g no início, dia 21 e final do 

experimento respectivamente, com perda de 28% do peso. Os animais do grupo 

anti-miR-373 iniciaram o tratamento com peso médio de 20,7g e terminaram o 

estudo com peso médio de 16,6g, perda de 20% do peso. A figura 23 mostra a 

comparação da variação do peso entre o dia pré tratamento e o final do experimento 

entre todos os grupos. Todos os grupos apresentaram perda de peso, porém o 

grupo miR-145 foi o que apresentou menor perda e o grupo anti-miR-100 o que 

apresentou a maior perda. Comparamos todos os grupos com o controle e as 

diferenças não foram estatisticamente significantes. 
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Figura 23 - Variação do peso médio dos animais de cada grupo estudado. A 
variação foi calculada entre o peso no final do experimento dividido pelo peso no 
dia 21 (pré-tratamento). Dados em porcentagem. 
 
 

4.2.4 Análise histológica das lesões tumorais 

 

Os animais foram eutanasiados em câmara de CO2 no dia 48 do experimento. 

Imediatamente após foram submetidos à necrópsia e seus tecidos foram separados 

para análise. Os tecidos foram fixados em formol 10%, processados, incluídos em 

parafina e corados pela hematoxilina e eosina para exame microscópico. Os 

principais órgãos analisados microscopicamente foram os ossos da bacia e 

membros inferiores, mandíbula, cérebro, coração, pulmões, esterno, fígado e rins.  

Na figura 24 (A) observa-se a metástase em metáfise de osso longo, em região 

altamente vascularizada. As metástases femorais foram frequentes como 

observado na Figura 24 (B). As metástases pulmonares (Figura 24 C) ocorreram 

em animais com grande volume tumoral. Metástases hepáticas e em adrenais 

(Figura 24  D e E) foram menos frequentes que as ósseas e a bioluminescência é 

menor. Também foram encontrados implantes no musculo cardíaco (Figura 24  F). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Variação do peso dos animais - Todos os grupos

Controles

mir100

anti100

mir145

anti373



70 
 

Os animais apresentaram metástases difusas nos ossos e também em órgãos 

sólidos, porém não evidenciamos sinais microscópicos de toxicidade hepatica, 

renal, cardíaca, pulmonar ou cerebral. 

 

 

 

Figura 24 - Análise histológica de órgãos acometidos pelas metástases. (A) 

Metáfise de osso longo (B) Fêmur (C) Pulmão (D) Fígado (E) Adrenal (F) Miocárdio.  
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5. Discussão 
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Estudamos o papel dos miRNAS 100, 145 e 373 em linhagens celulares e 

em um modelo in vivo de CaP metastático com o propósito de melhorar o 

entendimento de suas funções na terapia dessa doença. Realizamos também 

ensaios in vitro, avaliando a expressão dos genes alvo desses miRNAs (mTOR, 

SMARCA5, CMYC, KRAS, MMP9 e CD44), apoptose, ciclo celular e ensaios de 

invasão pelo matrigel. 

Reproduzimos com sucesso um modelo de câncer de próstata metastático 

em camundongos NUDE com o uso da linhagem celular originada de uma 

metástase óssea conjugada com o gene da luciferase para emissão de 

bioluminescência, a PC-3M-luc-C6. Esse modelo, pioneiro no país, apresenta um 

meio de se avaliar a resposta tumoral a qualquer tipo de tratamento, de forma 

específica, contínua, segura e com grande reprodutibilidade. Diferente de outros 

métodos, como medidas de volume, tomografia e até o PETscan (positrons 

emission tomography), o sistema de bioluminescência in vivo traduz a atividade 

celular tumoral visto que a luz (dada em fótons por segundo) só é emitida por células 

viáveis e em atividade. 

Há uma diferença entre fluorescência e bioluminescência (BLI), na 

fluorescência a emissão de luz de uma fonte atravessa o tecido do animal, excita 

as células que emitem fluorescência de volta a um detector. Na BLI, a luciferina 

serve como substrato, que injetada via intraperitoneal, se dissemina pelo corpo do 

animal reagindo com as células contendo luciferase. Essa reação, exotérmica e 

dependente de ATP, ocorre apenas nas células tumorais viáveis, não ocorrendo em 

células em apoptose, senescentes ou necróticas, o que tem grande relevância 

clínica, pois dessa forma avaliamos em tempo real as células tumorais viáveis. Os 

sistemas de captação de imagem podem captar uma fotografia do animal e acoplar 

as imagens de BLI a topografia do corpo ou associarem-se à tomógrafos para 

produzir imagens com reconstrução tridimensional 115. 

Tanto a indução do tumor quanto os tratamentos foram executados por via 

sistêmica, sendo que as células tumorais são inoculadas no sistema arterial via 

ventrículo esquerdo e o tratamento no sistema venoso por injeção na veia da cauda 

do camundongo. Logo, nosso objetivo foi simular os tratamentos com quimioterapia 
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em pacientes em um modelo altamente manipulável que simula com alta 

equivalência a doença em humanos. 

Os resultados obtidos nos vários estudos previamente realizados pelo nosso 

grupo no LIM55 mostraram que diversos miRNAs tem papel na oncogênese do CaP, 

na transição epitélio-mesênquimal  109, na recidiva bioquímica e na transição para o  

tumor resistente à castração 103 

Em estudos prévios o miR-100 se mostrou como um miRNA que exibe um 

efeito contexto dependente e talvez até tecido-dependente. Em alguns estudos foi 

considerado oncomiR e em outros supressor tumoral 104, 106. O miR-145 destaca-se 

entre os miRNAs supressores tumorais em diversos tumores e com resultados 

prévios mostrando seu papel supressor em linhagens de CaP e modelos animais 

de tumores localizados, entretanto ainda não tinha sido estudado em modelos in 

vivo de doença metastática para osso120, 126. O miR-373 é um oncomiR pouco 

estudado até o momento que mostrou ação oncogênica em fibrossarcomas e está 

superexpresso em tumores de próstata de alto grau121, 127. 

 

5.1 O papel dos miRNAs na maquinaria celular: o que os estudos in vitro 
mostraram 

 

Nossos resultados de apoptose reforçam nossos achados prévios que miR-

100 apresenta um papel contexto-dependente no CaP. Mostramos anteriormente 

que há uma perda de expressão de miR-100 na transição do câncer localizado para 

o câncer metastático o que o classificaria como supressor tumoral, resultados 

também encontrados em linhagens celulares 104, 128. 

Entretanto, em estudo com espécimes clínicos de pacientes com doença 

localizada, a superexpressão do miR-100 correlacionou-se com maiores taxas de 

recidiva bioquímica o que o classificaria como oncomiR 106.  

Nos ensaios de transfecção utilizando LNCaP, uma linhagem andrógeno 

dependente e de menor agressividade, o mirR100 se comportou como supressor 
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tumoral, aumentando a apoptose, e na DU145, linhagem andrógeno-independente 

e agressiva, se comportou como oncomiR reduzindo apoptose.  

Porém, analisando o ciclo celular observamos que o miR-100 inibiu a 

proliferação na linhagem DU145 aumentando o número de células em fase 

hipodiplóide e nos ensaios de invasão utilizando a linhagem PC-3M-luc-C6 o anti-

miR-100 aumentou a invasão de células comparada ao controle e ao miR-100. 

Nesse contexto podemos considerar que miR-100 atuou como supressor tumoral.  

Em resumo, analisando globalmente os estudos in vitro podemos considerar 

que o miR-100 se comprovou como contexto-dependente, se comportando como 

oncomiR na DU145 e como supressor tumoral na LNCaP e na PC3. 

Nos estudos de expressão gênica pós-transfecção de miR-100 observamos 

nas três linhagens de câncer de próstata estudadas que o miR-100 inibiu mTOR 

(sem significância estatística) e SMARCA5, este último de forma mais pronunciada 

e estatisticamente significante. O mTOR controla o crescimento e a sobrevivência 

celular, garantindo a oferta de nutrientes e fatores de crescimento. Está envolvido 

na angiogênese e frequentemente desregulado em neoplasias 129. Uma maior 

expressão do mTOR está associada ao desenvolvimento e progressão de tumores 

incluindo o CaP 130. O SMARCA5 está envolvido na regulação do ciclo celular, 

sinalização intracelular e transducão de sinais. Ele atua também na estabilidade 

cromossômica e sua desregulação pode levar a instabilidade e dano ao DNA 105.  

O miR-145, in vitro, apresentou um comportamento típico de supressor 

tumoral, inibindo os genes KRAS e CMYC nas três linhagens estudadas e induzindo 

a apoptose na linhagem DU145. O miR-145 está localizado no cromossomo 5, 

sendo induzido pelo p53, principalmente em situações de estresse celular. É 

descrito classicamente como um supressor em diversos tumores, como cólon, 

mama, pâncreas e próstata. Regula diversos genes como CMYC, KRAS, IRS-1 e 

ERK5 e está subexpresso em tecidos e linhagens de CaP 104, 120, 131, 132 

A proteína cMYC é um fator de transcrição envolvido na ativação de diversos 

genes e regulação de diversas funções celulares, entre elas aumento da 

proliferação celular, crescimento, diferenciação e apoptose 133. A expressão de 

proteína cMYC está desregulada em aproximadamente um terço dos tumores 
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humanos. Sua superexpressão é especialmente evidente em adenocarcinomas de 

próstata resistentes à castração e em carcinomas de mama independentes do 

estrógeno, sendo um fator de pior prognóstico nessas neoplasias 134, 135.  

A proteína kRAS é uma GTPase, transformando GTP em GDP. O aumento 

nos níveis de GDP induz a inativação do KRAS, regulando a sua 

atividade.  Mutações no KRAS reduzem sua capacidade de hidrolisar GTP em GDP, 

como consequência, promovem uma menor auto-inibição de sua atividade. Quando 

ativado, promove proliferação celular através de diversas vias, entre elas a do Cc-

Raf 136 e PI3-kinase 137,  

Em 1982 foi publicada a primeira indicação de que o KRAS poderia atuar 

como um oncogene 138. Sabe-se que o KRAS é um dos oncogenes mais 

frequentemente ativados, apresentando-se mutado em 17 a 25% dos tumores 

humanos. Está mais frequentemente mutado em carcinomas de pâncreas (95%), 

tireóide (55%), colorretal (35%) e pulmão (35%) 139, sendo sua ativação no CaP um 

evento tardio 80. 

Na citometria de fluxo, o miR-145 estimulou a apoptose na DU145 não 

havendo alteração nas linhagens LNCaP e PC3. Considerando DU145 como uma 

linhagem mais agressiva, é provável que em 96hs vejamos alterações nas linhagens 

com maiores taxas de proliferação, pois na LNCaP e PC3 em 96h há uma grande 

quantidade de células em necrose, o que pode ser um viés na avaliação da 

apoptose. 

Tambem demonstramos que o miR-145 inibe a proliferação e o anti-miR-145 

aumenta a invasão celular. Os dados in vitro são coerentes e consistentes ao 

demontrar o papel supressor tumoral de miR-145 no CaP. Nossos dados são 

compatíveis com os da literatura que mostra que esse miRNA encontra-se sub-

expresso em neoplasias da próstata e que sua reativação induz apopotose em 

linhagens de CaP 120. Estudos recentes mostraram que o miR-145 sensibiliza 

células de câncer de próstata à radiação 140, 141.  

O miR-373, aumentou a expressão gênica da MMP9 em 5 vezes na DU145 

e em 2 vezes na LNCaP, embora sem significância estatística devido à 

heterogeneidade das amostras. O gene MMP9 codifica uma enzima responsável 
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pela degradação da matriz extracelular, podendo assim ser um facilitador da 

invasão tumoral e do desenvolvimento de metástases. Sua expressão encontra-se 

aumentada em carcinomas de próstata 142. Relaciona-se com maior escore de 

Gleason e pior prognóstico no câncer de próstata 143, 144.  

Células tumorais PC3 expostas ao miR-373 tiveram uma redução 

significativa na expressão do gene CD44. O gene CD44 codifica glicoproteínas da 

superfície celular relacionadas a migração celular. É importante para interações 

entre células e entre célula e matriz extracelular. A sua expressão está relacionada 

com a supressão de metástases e a sua menor expressão tem relação com 

metástases de cânceres de próstata mais agressivos, de pior prognóstico e com 

maior chance de progressão 145-148.  

Estudos de apoptose com o miR-373 indicaram uma redução significativa de 

apoptose também em células DU145, denotando o potencial oncogênico desse 

miRNA. Na linhagem PC3 o miR-373 reduziu a proliferação significativamente, 

embora o anti-miR-373 também, porém em menor escala. Ainda nessa linhagem 

celular o miR-373 aumentou o número de células em fase hipodiplóide e 

substancialmente o potencial invasivo como visto no ensaio de matrigel. O anti-miR-

373 poderia suprimir a ação oncogênica do miR-373, os resultados obtidos nos 

estudos de expressão gênica e de apoptose apontam nessa direção. 

 

5.2 O tratamento de animais com CaP metastático utilizando miRNAs 

 

Após os estudos in vitro, iniciamos o tratamento dos animais com CaP 

metastático utilizando os miRNAs conjugados com o atelocolágeno conforme o 

protocolo de Takeshita e colaboradores 110, 119, 123 149. O atelocolágeno é um 

colágeno modificado de derme bovina, (Koken, Tokyo, Japan) e suas extremidades 

antigênicas são retiradas após tratamento com pepsina. Esse processo possibilita 

seu uso sistêmico sem desencadear reações imunogênicas, como as mediadas 

pelos lipopolissacarídeos (LPS), que induzem inflamação sistêmica. O 

atélocolageno possui uma estrutura linear de 300 nm de comprimento, 1,5 nm de 
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diâmetro e pesa 300 kDa. Quando o atelocolágeno está a baixa concentração 

(0.05–0.1%) seu coeficiente de viscosidade se aproxima do coeficiente sanguíneo. 

Essa propriedade contribui para o transporte e liberação do miRNA no tumor de 

disseminação hematogênica150. Além disso, o atelocolágeno forma uma micela ao 

redor do miRNA protegendo-o da degradação no plasma sanguíneo e alguns 

estudos têm demonstrado uma predileção do atelocolágeno pelas células tumorais 

110, 151, 152. 

Iniciamos a padronização do modelo experimental de CaP metastático com 

injeção intra-cardíaca no ventrículo esquerdo da PC-3M-luc-C6. Esse foi um modelo 

inicialmente difícil de ser reproduzido, pois a injeção deve alcançar apenas o 

ventrículo esquerdo do animal, sem promover lesões que possam levar a morte do 

mesmo. Dentre as técnicas descritas, iniciamos pela técnica cranial de Arguello e 

não obtivemos sucesso pelo alto índice de perfuração miocárdica e injeções no 

ventrículo direito. Pela técnica subdiafragmática de Drake obtivemos sucesso 

parcial com 2 de 5 animais apresentando distribuição correta das células detectada 

pelo sistema IVIS 5 minutos após a injeção 153, 154.  

A dificuldade do método intra-cardíaco pode ser demonstrada pelo artigo de 

Springer ML e colaboradores que avaliaram a relação entre o ventrículo esquerdo 

e a espessura das agulhas de 27 e 30G, propondo a utilização de ecocardiograma 

para melhor eficácia do método (Figura 25)155. 

 

 

Figura 25. Corte transversal de miocárdio de ratos de 6-8 semanas mostrando a 
relação entre a espessura do bisel das agulhas e do ventrículo esquerdo. 

 

Considerando as dificuldades técnicas, para melhor planejamento e 

treinamento, iniciamos um estudo de acesso ventricular de forma aberta que foi 
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realizado no laboratório de fisiopatologia cardíaca da Unicamp (Universidade 

Estadual de Campinas), devido a experiência do grupo para procedimentos 

cardíacos in vivo. 

Definimos então pelo acesso em 3º/4º espaço intercostal esquerdo, logo 

abaixo da prega inferior do membro anterior, com inclinação de 15º em relação ao 

plano horizontal, na borda do esterno direcionado para o ombro esquerdo do animal. 

Com esse acesso conseguimos sucesso de aproximadamente 90% no acesso ao 

ventrículo esquerdo de forma fechada e no momento praticamente 100% de 

sucesso no estabelecimento do modelo quando a injeção é feita corretamente. 

O índice de óbito imediato foi de 20%, devido principalmente à indução 

anestésica, arritmia, edema agudo de pulmão, perfuração miocárdica, 

tamponamento cardíaco, pneumotórax e hemorragia torácica. Os dados de 

mortalidade e eficácia no inicio do projeto estão na tabela 15, abaixo. 

 

Tabela 15. Taxas de sucesso e mortalidade nos diferentes tipos de acesso, durante 
a padronização da técnica. 

Método N Acesso 

VE 

Mortalidade 

imediata 

Disseminação 

imediata 

Sucesso  

(met. óssea) 

Cranial (Arguello) 5 0% 20% 0% 0% 

Subdiafragmatico (Drake) 5 40% 20% 20% 20% 

Inter-costal esquerda 17 88% 29,5% 76,5% 59% 

 

Em todos os trabalhos publicados que utilizam miRNAs e outras drogas 

nesse modelo de câncer, os tratamentos se iniciam imediatamente após a indução 

do tumor, e nenhum deles se inicia após o tumor ter se instalado, como no nosso 

modelo. Acreditamos que quando o tratamento é realizado antes das lesões 

surgirem configura uma terapia profilática e não terapêutica. Takeshita e 

colaboradores injetaram as células tumorais no dia 0 e realizam o tratamento com 

miRNA na veia da cauda nos dias 4, 7 e 10. Garcia e colaboradores em um estudo 

sobre o efeito dos inibidores da COX2 no tratamento do CaP utilizando o mesmo 

modelo iniciou o uso da droga uma semana antes da injeção das células tumorais, 

e avaliou a resposta semanalmente por meio de BLI 125. Nesses dois estudos não é 
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possível estabelecer de modo seguro a eficiência de qualquer agente terapêutico, 

pois não se pode comprovar o sucesso da indução da neoplasia metastática. Nossa 

experiência com esse modelo é que só é possível avalizar o sucesso da indução da 

neoplasia a partir do dia 14 e desse modo analisar a real efetividade das diversas 

modalidades terapêuticas.  Por esse motivo optamos por aguardar a visualização 

da doença metastática para confirmarmos a atividade do agente de tratamento 110, 

119, 125. A partir desse momento, que ocorre em 100% dos animais no dia 21, 

pudemos iniciar os tratamentos tendo a certeza de que as alterações tumorais são 

devidas à intervenção. Porém, essa atitude faz com que qualquer agente 

terapêutico tenha uma atividade limitada devido ao maior volume tumoral, mas por 

outro lado reproduz a doença que acomete o homem com doença metastática 

estabelecida, que era o nosso objetivo. Uma alternativa seria realizar exames de 

imagem diários ou a cada dois dias e iniciar o tratamento quando os primeiros sinais 

de metástase se manifestassem aumentando assim a eficácia do tratamento. 

Assim, no nosso estudo, diferentemente do que observado nos trabalhos de 

Takeshita com CaP e miR-16110, encontramos resposta tumoral aos miRNAs de 

forma clara, porém mais discreta. O miRNA com efeito mais consistente no 

tratamento dos animais foi o miR-145, que no grupo tratado reduziu a velocidade de 

progressão da doença, afastando a curva de bioluminescência do controle, com 

efeito significante no dia 34, sete dias após a realização da terceira dose de 

tratamento, reduzindo a atividade tumoral em 6 vezes. Nesse grupo a perda de peso 

é menor e as lesões tumorais apresentaram menor agressividade. Porém esse 

efeito foi transitório com volta do crescimento tumoral após a suspensão do 

tratamento que atingiu velocidade semelhante ao controle. Esse comportamento, 

entretanto, não nos surpreendeu, pois é típico de outras terapias alvo moleculares, 

em que o efeito só é sustentado se a droga for mantida. 64, 156-158  

No nosso estudo realizamos apenas três doses, com intervalos de três dias, 

visto a fragilidade das veias da cauda do animal, da morbidade do procedimento e 

do custo dos insumos utilizados. Não há na literatura doses e tempo padrão de 

tratamento devido à escassez de estudos, não havendo nenhuma análise 

farmacodinâmica ou farmacocinética. Utilizamos a mesma dose de miRNA 
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altamente purificado específico para uso in vivo, proposta por Takeshita, de 3mg/Kg. 

Acreditamos que doses maiores e mantidas subsequentemente poderiam manter o 

tumor com crescimento lento e até mesmo promover uma regressão parcial da 

neoplasia a exemplo das demais terapias alvo.  

No grupo tratado com miR-100, quando feita a análise normalizada, houve 

resposta favorável, porém sem diferença estatística. O efeito do tratamento foi um 

pouco mais precoce e menos pronunciado que com o miR-145, mas ainda no 

período imediatamente após o tratamento. Com o miR-100 o efeito também foi 

transitório e após o dia 27 houve progressão agressiva do tumor. Analisando as 

imagens dos animais, observamos que os animais tratados com anti-miR-100 

apresentaram progressão pior, com maior número de metástases e perda de peso. 

É interessante comentar que in vivo o miR-100 se comportou como supressor 

tumoral compatível com os resultados in vitro na linhagem PC-3M-luc-C6.  

O grupo tratado com anti-miR-373 foi o último a ser realizado no 

desenvolvimento do projeto e nesse grupo o tumor apresentou alta agressividade 

mesmo antes de iniciarmos os tratamentos. Em 2 animais tratados observamos a 

regressão do tumor e em 4 nenhuma alteração relevante. É interessante notar que 

os animais que não apresentaram resposta possuíam grandes tumores na 

mandíbula. Na análise final desse grupo anti-miR-373 parece haver uma tendência 

a estabilização do tumor e maior sobrevida no grupo tratado, porém não 

encontramos diferença estatística nas analises desse grupo. 

O modelo utilizado reproduz com fidelidade o CaP metastático acometendo 

epífise dos ossos longos, osso ilíaco, arcos costais e região mandibular. Essa 

localização específica na mandíbula, afetou de modo importante nossos animais 

que apresentaram grande perda ponderal, principalmente no final do estudo, pela 

incapacidade de se alimentarem. Observamos que essas metástases craniais são 

as que menos responderam aos tratamentos pois se instalaram rapidamente de 

forma agressiva levando os animais a óbito. Entretanto, tivemos animais com essas 

características em todos os grupos, o que os iguala. Esse tipo de metástase é 

extremamente rara em humanos com poucos descritos na literatura159.  



81 
 

De todos os animais, os que perderam menos peso foram aqueles tratados 

com miR-145. O grupo com maior perda de peso foi o tratado com anti-miR-100, 

onde houve perda de 27% de peso nesse grupo. Essas diferenças podem 

demonstrar efeito benéfico de uma terapia com um miRNA supressor tumoral como 

o miR-145.  

Como já referido acima, a resposta tumoral à terapia com miRNA não é 

homogênea entre os grupos e mesmo entre animais de um mesmo grupo, 

corrigimos esse viés pela normalização com o dia de início do tratamento. O mais 

interessante é que essa diferença na resposta pode ser observada no mesmo 

animal, onde frequentemente as metástases encontram-se em quatro sítios ósseos: 

crânio-face, coluna, fêmur e tórax. Nelas, as melhores respostas foram vistas no 

fêmur, tórax e coluna, com pior resposta na face (mandíbula). 

Outros estudos de modelos de CaP metastático com injeção intra-cardíaca 

também observaram distribuição heterogênea dos órgãos, com predominância na 

mandíbula, coluna vertebral e bacia. Metástases ósseas foram as mais observadas, 

porém outros órgãos foram afetados como pulmão, fígado, cérebro e glândulas 

adrenais, o que também foi visto em nosso modelo. Também observamos, como 

em outros modelos, que a metástase craniofacial é a primeira a ser detectada, com 

crescimento agressivo nessa região e resposta pobre comparada à observada em 

ossos longos 154, 160. 

Para avaliar a toxicidade do miRNA e do atelocolágeno avaliamos a histologia 

do fígado, rim, pulmão e cérebro e não observamos nenhuma alteração que 

denotasse lesões tóxicas. Como o câncer é introduzido diretamente na circulação, 

pula dois importantes passos da formação de metástases: invasão do sítio primário 

e intravascular.  
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5.3 O significado clínico dos nossos resultados e perspectivas futuras 

 

O estudo realizado é pioneiro em nosso meio, avaliamos o papel de 

moléculas (miRNAs) como tratamento em células em um sistema controlado e em 

um organismo vivo com tumor disseminado, cumprindo todas etapas de um ensaio 

pré-clínico, obtendo sucesso com a molécula miR-145. Essa etapa é fundamental 

para o início de estudos de fase 1 em humanos. Esse modelo tem um impacto 

importante no nosso meio, ávido pela descoberta de tratamentos eficazes para a 

doença metastática, podendo validar drogas e encurtar o tempo de fases pré-

clínicas. Apesar das dificuldades em relação ao estabelecimento do tumor e 

padronização de técnicas de tratamento, conseguimos reproduzir um modelo de 

CaP metastático que estará à disposição da comunidade científica para testes de 

múltiplas plataformas terapêuticas.  Nossa experiência com modelos iniciou-se 

avaliando o papel do miR 371 no controle do receptor de andrógeno in vitro e a 

resposta do tratamento com esse miRNA em um modelo de CaP localizado no 

subcutâneo com a PC-3M-luc-C6. Os animais foram tratados com injeções peri-

tumorais de miR-371 e atelocolágeno e observamos uma redução no crescimento 

tumoral nos animais tratados comparados aos controles 161. 

O nosso modelo de CaP metastático já foi utilizado para estudo de 

nanopartículas radioativas desenhadas para atingirem apenas células neoplásicas, 

servindo como vetores de drogas especificas ao ambiente tumoral, evitando efeitos 

colaterais. Esse estudo foi uma colaboração entre nosso grupo, o laboratório de 

nanoradiofarcêutica do Instituo de Engenharia Nuclear da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo da FMUSP 162. 

Os resultados obtidos no nosso estudo foram bastante consistentes e 

promissores e nos empolga na continuação dessa linha. Nossa proposta futura é 

utilizar mais de um miRNA em conjunto e até mesmo associar miRNAs supressores 

tumorais com anti-miRNAs de oncomiRs, tanto como terapêutica isolada ou como 

sensibilizante para hormonioterapias, quimioterapias ou radioterapia, promovendo 

maior sensibilidade e menores efeitos colaterais a esses tratamentos. Além disso 
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pretendemos aumentar o número de animais e tratá-los em fases mais precoces da 

evolução da doença, quando os primeiros sinais de bioluminescência surgirem.  

Essas medidas, associadas à manutenção das doses de tratamento e com 

intervalos menores pode permitir uma resposta ainda mais efetiva e persistente, 

com estabilização da doença a exemplo das drogas alvo-moleculares que mudaram 

o paradigma nas doenças oncológicas. 

O objetivo do nosso grupo é seguir nessa linha de pesquisa translacional, 

com ampla divulgação e disseminação dos métodos, associando abordagens 

terapêuticas nesse modelo que é etapa fundamental na transição para os estudos 

com miRNA para o tratamento do câncer de próstata em humanos. 
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6. CONCLUSÕES 
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O modelo de CaP metastático com células bioluminescentes é factível e 

reprodutível para avaliar novas terapêuticas no câncer de próstata.  

O tratamento com miR-145 reduz o crescimento tumoral in vivo de forma 

efetiva e sem toxicidade. O tratamento com miR-100 resultou em tumores com 

menor agressividade e no grupo anti-miR-100 houve maior agressividade tumoral 

in vivo, ambos sem significância estatistica. O miR-145 tem papel supressor tumoral 

in vitro e o miR-100 é contexto dependente in vitro. O miR-373 tem papel 

oncogênico in vitro e o tratamento in vivo com o anti-miR-373 não apresentou 

resultados significativos. 

Dentre os miRNAs estudados o miR-145 é o que melhor apresenta resposta 

terapêutica in vitro e in vivo, podendo ser utilizado no arsenal terapêutico contra o 

CaP. Estudos futuros podem permitir o uso dos miRNAs de forma isolada ou 

adjuvante a terapias consagradas, promovendo maior eficácia e menores efeitos 

colaterais no tratamento da doença. 
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Abstract: 

Prostate cancer (PCa) is an incurable disease at the metastatic stage. Although there are 

different options of treatment, the results are limited. MicroRNAs (miRNAs) are a group of 

small, noncoding, regulatory RNAs with important roles in regulating gene expression. 

miR-145 is reported to be a key tumor suppressor miRNA (tsmiR) that controls important 

oncogenes, such as MYC and RAS. In this study we evaluated the efficacy of miR-145 in 

treating metastatic PCa in an animal model using nude mice injected with PC-3MLuc-C6 

cells in the left ventricle. Tumor growth was evaluated using an in vivo bioluminescence 

system (IVIS). After the full establishment of metastases on day 21, six animals were 

treated with miR-145 and six were injected with scramble miRNA as the control. The 

injections were repeated on days 24 and 27. Compared to the controls, tumor growth was 

significantly reduced in animals treated with miR-145. After treatment with miR-145 was 

discontinued, tumor growth resumed. Thus, we demonstrated that miR-145 acts as a tumor 

suppressor in PCa and has therapeutic efficacy in an in vivo model of metastatic disease. 

Therefore, miR-145 might be a promising therapeutic option for treating castration-resistant 

PCa. 
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Introduction 

Nearly 14% of men are diagnosed with prostate cancer (PCa) during their life time, 

and 3% will die of the disease. Although the 5-year overall survival of PCa is 

approximately 100%, the rate drops to 28% if PCa progresses to the metastatic stage (1). 

The treatment for metastatic PCa is based on blocking androgen signaling, and this 

approach is typically effective for an average of 3 years. After this time, several 

mechanisms promote tumor growth, although serum testosterone levels remains low. This 

phase of PCa, referred to as castration-resistant disease, presents great challenges, and there 

is an unmet need for the development of new and effective treatments.  

MicroRNAs (miRNAs) are a group of small noncoding regulatory RNAs 19 to 25 

nucleotides in length that play fundamental roles in the regulation of gene expression (2). 

They are involved in the regulation of multiple cellular processes, including proliferation, 

differentiation, cellular stress responses and apoptosis. miRNAs can act as tumor 

suppressor genes or oncogenes depending on their targets, and changes in the biogenesis 

and expression of miRNAs is associated with tumor progression in several neoplasias.  

The first description of the involvement of miRNAs in cancer was reported by Calin 

et al, who revealed that miR-15a and miR-16 expression is lost in B cell lymphomas and 

leukemias as a result of the deletion of the long arm of chromosome 13. miR-15a and miR-

16 target BCL2, an important anti-apoptosis gene. Therefore, the loss of miR-15a and miR-

16 expression contributes to the development and progression of cancer (3).  

Few studies evaluating the use of miRNAs for the treatment of PCa in animal 

models have been reported. However, miRNA treatment by local or systemic injection has 

been shown to reduce tumor growth and invasion and to sensitize tumors to cytotoxic drugs 

or immunotherapy (4). 
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 In 2008, Mercatelli et al. demonstrated that the subcutaneous injection of anti-miR-

221/222 in a localized prostate cancer animal model reduced tumor growth (5). Takeshita et 

al. evaluated a model of prostate cancer with bone metastases using an in vivo image 

detection apparatus to analyze systemic treatment with miR-16, and the study demonstrated 

promising results (6, 7).  

The expression of miR-145, which is located on chromosome 5, is induced by p53 

mainly under conditions of cellular stress. miR-145 was previously described as a tumor 

suppressor miRNA in colon, breast, pancreatic and prostate cancers (8).  

miR-145 acts as a tumor suppressor by inhibiting the critical oncogenes MYC, 

KRAS, IRS-1 and ERK5, and miR-145 is downregulated in PCa tissues and cell lines (9-

12). 

The aim of this study was to analyze the use of miR-145 as a therapeutic agent to treat 

metastatic PCa in an animal model. 
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Results  

In vitro studies 

Treatment with miR-145 increased apoptosis by 24% in DU145 cells (p=0.008) 

compared with the control, and no changes in apoptosis were observed in LNCaP or PC3 

cells treated with miR-145. In PC3 cells, miR-145 inhibited proliferation by 18% compared 

with the control (p=0.01) (Table 1). 

DU145 cells treated with miR-145 showed a 48% reduction in the expression of 

CMYC, and DU145 cells treated with anti-miR-145 treatment had an 82% increase in 

CMYC expression (p=0.08). In the LNCaP cells, miR-145 treatment reduced CMYC 

expression by 29%, whereas anti-miR-145 treatment increased CMYC expression by 15% 

(p= 0.056). In PC3 cells, miR-145 reduced CMYC expression by 35% (p=0.136). 

The expression of KRAS decreased by 49% in DU145 cells treated with miR-145 

and increased by 82% in DU145 cells treated with anti-miR-145 (p=0.105). KRAS 

expression decreased by  57% in LNCaP cells treated with miR-145 and increased by 13% 

in LNCaP cells treated with anti-miR-145 (p=0.012). KRAS expression decreased by 32% 

in PC3 cells treated with miR-145 and increased by 18% in PC3 cells treated with anti-

miR-145 (p=0.013) (Table 2). 

 

In vivo   studies 

Animals injected with tumor cells developed multiple metastases, primarily in the 

mandible, ribs, ilium and femur bones. Metastases to solid organs were also identified in 

the lungs, adrenal and in the liver.  

Treatment with miR-145 decreased the rate of tumor growth as seen in the 

bioluminescence emission curves (Figure 3). The reduction in the growth rate was first 
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observed after the initial dose, and maximal growth inhibition was observed on day 34, 7 

days after the discontinuation of treatment. On day 34, bioluminescence in the treated 

group decreased nearly 6-fold compared with the control group, and this difference was 

statistically significant (p=0.04). However, the inhibitory effect on growth was transient, 

and, after day 34, tumor growth resumed at the same rate as the control group. Toward the 

end of the experiment, tumor growth in the miR-145-treated group surpassed the rate 

observed in the control group. The values plotted in the graph (Figure 3) are normalized to 

the intensity of bioluminescence on day 21 when treatment was initiated. Each value 

represents the number of times the tumor increased photon emission relative to day 21 

(value=Dx/D21). This comparison revealed that metastases in the control animals spread 

substantially and that the size and location of the lesions in the miR-145-treated animals 

remained relatively stable. 

Weight loss was observed in both groups, although greater weight loss was 

observed in the control group. There was mean loss of 20% of initial body weight in the 

control group versus 16% in animals treated with miR-145. 

In both groups, the necropsy examination revealed diffuse metastases in the bones, lungs 

and, less frequently, in the liver, lung and adrenal gland. There were no signs of toxicity 

observed in histological examinations of the lung, liver and kidney.  
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Discussion  

In previous studies, we evaluated the expression of miRNAs associated with various 

stages of prostate cancer progression, from high grade prostate intraepithelial neoplasia to 

metastatic disease. We observed a loss of expression of multiple miRNAs during tumor 

progression miR-145(8, 12). Similar results were observed using a microarray technique 

and genome-wide association analysis (GWA) in radical prostatectomy specimens. miR-

145 was downregulated in patients who had experienced biochemical relapse after 

undergoing a prostatectomy (14).  

These findings prompted us to further evaluate miR-145 in vitro and in vivo  .The in 

vitro studies confirmed that miR-145 acts as a tumor suppressor miRNA (tsmiRNA) by 

inhibiting the expression of the CMyc and KRAS oncogenes in the three cell lines 

evaluated, inducing apoptosis in DU145 cells and inhibiting proliferation in PC3 cells.  

The expression of miR-145, located on chromosome 5, is induced by p53 primarily 

in response to cellular stress. p53 is considered a key tumor suppressor in various tumors, 

including those in the colon, breast, pancreas, and prostate, and some studies have 

described p53 as a suppressor of metastasis. miR-145 targets several genes, including 

CMYC, KRAS, IRS-1, ERK5, and is downregulated in PCa tissues and PCa cell lines (9-

12). 

This is the first study to show therapeutic activity of miR-145 in PCa animal model. 

We showed a decrease in tumor growth during the miR-145 treatment and that tumor 

growth resumed when the treatment was discontinued. This pattern is similar to that 

observed with other target drugs, such as those associated with tyrosine kinase signaling 

and the mTOR pathway.  
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Some aspects related with the design of the study had the potential to influence the 

final results. A previous study published by Takeshita et al. (6) evaluated the efficacy of 

miR-16 in a metastatic PCa model. In this study, the animals were injected with the tumor 

on day 0 and miRNA treatment was administered via the tail vein on days 4, 7 and 10, 

before the metastatic spread. One potential drawback of this experiment was that it is not 

clear that metastasis was successfully induced. In our model, treatment was initiated after 

metastasis had developed, ensuring that any changes in tumor behavior were due to the 

miRNA treatment.  

We believe that the model used in this study more closely resembles metastatic PCa 

in humans, and the results are similar to what was expected for a targeted therapy.  

In a report published by Garcia et al., tumor prevention, rather than tumor treatment, 

was the focus of the study. Using the same model, they studied the effect of COX2 

inhibitors in PCa by injecting the drug 1 week prior to injection of tumor cells and 

evaluating treatment response weekly using bioluminescence (15). However, verifying the 

successful induction of metastatic neoplasia is required to accurately evaluate the efficacy 

of a drug in treating metastasis.  

Our experience with the model used in this study is that the successful induction of 

cancer cannot be accurately assessed until approximately 14 days after the injection of 

tumor cells; therefore, treatment efficacy cannot be accurately assessed until this time. As a 

result, we chose to verify the presence of metastatic disease prior to initiating the treatment.  

Metastatic disease was observed in 100% of animals on day 21; therefore, we 

initiated treatment at this time to ensure that changes in tumor growth resulted from the 

therapeutic intervention. Although this model might be perceived as a faithful reproduction 

of human metastatic disease, clinical application of miR-145 is still limited at this time. An 



9 
 

alternative approach to miR-145 treatment that might enhance treatment efficacy would be 

to perform imaging exams every day and initiate treatment when metastases are first 

observed.  

Although the effect of miR-145 was limited, it was similar to what has been 

observed with other targeted therapies used to treat metastatic PCa, namely that tumor 

growth is inhibited during treatment and that tumor growth resumes after treatment 

discontinuation (16-19). 

 The animals in this study were administered 3 doses of treatment at intervals of 3 

days. Prolonged treatment might have continued to suppress tumor growth, but the fragility 

of the tail vein precludes the evaluation of the treatment over a prolonged period of time. 

No standards for the appropriate dose or duration of treatment have been reported 

due to a lack of studies, and no pharmacodynamic or pharmacokinetic data have been 

reported to date. We used a dose of 3 mg/kg of highly purified miRNA in this study, which 

is the same used in the in vivo   experiments reported by Takeshita (6). We believe that 

higher doses and prolonged treatment might inhibit tumor growth for a longer period of 

time and might even promote disease regression. 

The evaluation of organs using microscopy did not reveal any hepatic, renal or lung 

lesions, which we inferred as an absence of treatment-associated toxicity. In future studies, 

biochemical exams should be performed to evaluate the safety parameters associated with 

systemic injections.  

In conclusion, for the first time, we showed therapeutic activity of the tumor suppressor 

miR-145 in treating metastatic prostate cancer. In the future, it could be used as 

monotherapy or as a component of combination therapy to treat metastatic prostate cancer.    
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Materials and Methods 

In vitro studies 

The metastatic prostate cancer cell lines DU145 (brain metastasis), PC3 (bone 

metastasis) and LNCaP (lymph node metastasis) were obtained from ATCC (American 

Type Culture Collection, Rockville, MD, USA) and cultured in DMEM,RPMI and MEM 

medium, respectively. The cell line PC-3M-luc-C6 was acquired from Caliper Life 

Sciences (Hopkinton, MA, USA) and cultured in MEM medium supplemented with 

glutamine.  

The cell lines were transfected with miR-145, anti-miR-145 or the negative control 

(scramble miRNA) using the transfection agent Lipofectamine (Thermo Fisher Scientific, 

MA USA). The cell transfections of Pre-miR™ and Anti-miR™ were conducted according 

to the Pre-miR™ miRNA Precursor protocol (Ambion, Austin, TX, USA). We analyzed the 

expression of the KRAS (Hs00364284_g1) and CMYC (Hs00153408_m1) genes using 

qRT-PCR.  

We used a flow cytometer (Attune Flow Cytometer) with the Annexin V-FITC 

Apoptosis Detection kit (BD Pharmingen™ - 556547) and cell cycle distribution with 

propidium iodide (PI). Cell invasion potential was analyzed using a BioCoat Matrigel 

Invasion Chamber (Becton Dickinson, Bedford, MA) coated with Matrigel (BD 

Biosciences, San Jose, CA, USA). 

 

Tumor induction 

The study was approved by the Ethics and Animal Research Committee of our 

institution.  
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Male athymic nude (Balb/c) mice 9 to 11 weeks of age were anesthetized with 50-

70 µl of ketamine and lidocaine. Tumor cells were administered via a left ventricular intra-

cardiac injection of 100 µl of a Dulbecco's PBS sterile solution containing 2 x 106 PC-3M-

luc-C6 cells using a 1 cc syringe and a 30G/6 mm needle (BD®). 

The puncture was performed In the 3rd/4th left intercostal space, 3 mm lateral to the 

sternum and 15 degrees from the horizontal plane with the needle directed towards the 

animal’s left shoulder (Figure 1). 

D-luciferin (Promega) (5 mg/kg) was injected into the peritoneum immediately after 

the intra-cardiac injection, and the dissemination of the cells was confirmed using the IVIS 

equipment (Xenogen - IVIS® Spectrum). The animals were used for further analysis if D-

luciferin injections revealed that more than 90% of the body was bioluminescent. The 

animals were then examined weekly using the IVIS system, with day 0 (D0) designated as 

the day of the intra-ventricular injection. Metastases were detected at approximately week 3 

(D21), and animals presenting with diffuse metastasis were subjected to the experimental 

treatments.  

  

miR-145 treatment 

Atelocollagen (Koken®, Tokyo, Japan) was used to stabilize the miRNA as 

previously described (7). The treatment solution comprised equal volumes of miR-145 and 

atelocollagen (0.1% in PBS, pH 7.4) at a final concentration of 0.05% (13). On days 21, 24 

and 27 following the injection of the tumor cells, 200 µl solution containing 3 mg/kg of 

miRNA plus atelocollagen was injected into the tail veins of the animals. Six animals were 

injected with miR-145, and six were injected with the scramble miRNA negative control. 
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The animals were examined weekly using IVIS and the photons were counted as 

previously described (7). On day 48, the animals were euthanized and their organs were 

analyzed using microscopy. The study design is illustrated in Figure 2. 

 

Statistical analysis 

A statistical analysis was performed using SPSS 19.0 software (IBM Corp. Armonk, NY). 

Differences between transfected cells and controls related to gene expression (calculated as 

2−ΔΔCT), proliferation and apoptosis were analyzed by Student´s t test for parametric data 

and the Mann-Whitney U test for non-parametric data. The tumor growth was analyzed by 

Student´s t test for each day comparing treated and controls. For all statistical analyzes, we 

considered a level of significance of 5% (P< 0.05).   
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Figure legends 

 

Figure 1.  Intra-cardiac injections. (a) We injected 2 x 106 cells under the third left rib 45º 
using a 30G needle pointed towards the right shoulder. (b) Axial view of the injection. (c) 
The angle was held at 15º with respect to the horizontal plane. RV: Right ventricle, LV: 
Left ventricle. 

 

Figure 2.  Study design. On Day 0 animals received 2.106 PC3-luc-C6 cells in the left 
ventricle under general anesthesia. The animals were analyzed every week and the 
treatment begins on day 21. After 3 injections on days 21, 24 and 27 the animals were 
followed up with weekly images until day 48.  

 

Figure 3. (a) Temporal analysis of the relative bioluminescence for the groups treated with 
miR-145 (N=6) and the negative control (N=6). Normalized data (post-treatment/pre-
treatment) are presented. (b) An example of 2 nude mice (Balb/c) representative of the 
miR-145-treated animals and the control animals. *p< 0.05. 
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Table 1. Flow cytometer analysis of treated cells with miR-145 

 

 

 
 

- no variation 
 

Table 2. Gene expression of target genes in the treated cells with miR-145 

 

 

 Apoptosis p Proliferation p 
PC3 - - - 17% 0.01 
DU145 +24% 0.01 +6% 0.44 
LNCaP +5% 0.65 - - 

Relative Gene expression cMYC  p kRAS p 

PC3 0.67 0.13 0.68 0.013 
DU145 0.62 0.81 0.51 0.10 
LNCaP 0.71 0.05 0.43 0.012 
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