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Resumo

DA SILVA, L.C. Expressão de microRNAs regulados de pluripotência celular

associados a recidiva tumoral em meningiomas. 2022. 74f. Dissertação
(Mestrado) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,
2022.
A expressão de miRNAs está associada a uma variedade de doenças, incluindo
neoplasias. Nos últimos anos, uma grande quantidade de miRNAs anormalmente
expressas revela-se eficaz para compreender a oncogênese, o desenvolvimento, a
progressão e o prognóstico dos meningiomas. Além disso, sabe-se que os miRNAs
atuam como oncogenes ou supressores de tumor e que os mesmos regulam vias
moleculares essenciais como fatores de transcrição envolvidos no fenótipo de
pluripotência de células-tronco. A superexpressão destes fatores de transcrição está
associada a formação de metástases e recidiva tumoral em muitos tipos de tumores,
incluindo os meningiomas. Portanto, nosso objetivo foi analisar a expressão dos
microRNAs miR-34a, miR-145 e miR-221 reguladores de via de pluripotência de
células-tronco e correlacionar com a recidiva tumoral em mengiomas grau I.
Utilizamos 30 amostras, pertencentes a 15 pacientes que apresentaram recidiva de
meningiomas grau I. Observamos baixos níveis de expressão do miR-34a no grupo
das recidivas tumorais quando comparado com os grupos de indivíduos controles e
tumores primários o que talvez possa estar associado ao papel de supressor tumoral
deste miR. O miR-145 também apresentou diminuição nos níveis de expressão
observada entre o grupo controle e o grupo de recidivas tumorais também
observamos diminuição do miR-145 entre os grupos o grupo controle e o grupo de
tumores primários. O miR-221 não apresentou diferença entre os grupos estudados.

Palavras-chave: Meningiomas; Recidiva tumoral; microRNA.

Abstract

DA SILVA, LC. Expression of cellular pluripotency regulated microRNAs
associated with tumor recurrence in meningiomas. 2022. 74f. Dissertação
(Mestrado) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,
2022.
The expression of miRNAs is associated with a variety of diseases, including
neoplasms. In recent years, a large number of abnormally expressed miRNAs have
been shown to be effective in understanding the oncogenesis, development,
progression and prognosis of meningiomas. Furthermore, it is known that miRNAs
act as oncogenes or tumor suppressors and that they regulate essential molecular
pathways such as transcription factors involved in the pluripotency phenotype of
stem cells. Overexpression of these transcription factors is associated with
metastatic formation and tumor recurrence in many types of tumors, including
meningiomas. Therefore, our aim was to analyze the expression of microRNAs miR34a, miR-145 and miR-221 that regulate the pluripotency pathway of stem cells and
correlate with tumor recurrence in grade I mengiomas. We used 30 samples,
belonging to 15 patients who presented relapse of grade I meningiomas. We
observed low expression levels of miR-34a in the group of tumor relapses when
compared to the groups of control individuals and primary tumors, which may be
associated with the role of tumor suppressor of this miR. The miR-145 also showed a
decrease in expression levels observed between the control group and the group of
tumor recurrences. We also observed a decrease in miR-145 between the groups of
the control group and the group of primary tumors. miR-221 did not differ between
the groups studied.

Keywords: Meningiomas; Tumor recurrence; microRNA.
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1.

Introdução - Meningiomas

1.1

Considerações gerais
Os Meningiomas (MNGs) são tumores que surgem das meninges, mais

especificamente de células precursoras e/ou células de revestimento da aracnóide, a
leptomeninge – de origem neuroectodérmica – originado de células da capa
aracnoide, que delimita externamente o espaço subaracnóideo e forma as vilosidades
aracnóideas1, 2 – Figura 1.

Figura 1. Meninges e espaço subaracnóide.

Fonte: Mayo Clinic (2020).

Embora os MNGs sejam os tumores intracranianos mais comuns e
representem, aproximadamente, um terço dos tumores primários localizados no
sistema nervoso central2,4-5, estes tumores apresentam incidência anual aproximada
de 0,007% (7,0 casos por 100.000 pessoas/ano), sua ocorrência aumenta
progressivamente com a idade – sendo os 66 anos a idade média observada neste
diagnóstico – são mais prevalentes no sexo feminino, numa frequência de duas a
três mulheres para cada homem e raramente são encontrados em crianças.6-8
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Alguns fatores de risco são tratamento por radiação – como radioterapia – distúrbios
hereditários do sistema nervoso – como neurofibromatose ou outros tumores
cerebrais – traumas cranianos, hormônios femininos, cigarro, obesidade e uso
excessivo de celular.1
Frequentemente observado nas regiões parassagitais, na convexidade do
crânio, no tubérculo da sela e na asa do esfenoide 9,10 (Figura 2), estes tumores
apresentam crescimento lento e são, inicialmente, assintomáticos, podendo adiar
seu diagnóstico para a fase sintomática resultante do seu crescimento evolutivo.

Figura 2. Local de ocorrência dos meningiomas.

Fonte: Perry (2018).

Diferentemente do crescimento tumoral, os sintomas, quando presentes,
podem ser súbitos ou insidiosos e, apesar de relacionarem-se com o tamanho e
localização tumoral no que se relaciona a déficits neurológicos focais, alterações de
nervos cranianos específicos, alterações cognitivas ou crises convulsivas, os sinais
e sintomas clássicos de hipertensão intracraniana – cefaleia, náuseas, vômitos,
alterações do nível de consciência e edema de papila – estão presentes na evolução
sintomática.10,12-13
A ressonância magnética e a tomografia computadorizada, são métodos de
diagnóstico por imagem frequentemente utilizados no diagnóstico dos MNGs. No
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entanto, a avaliação prognóstica deste tumor não é determinada por neuroimagem
mas sim por estudos histológicos e, atualmente, moleculares.12
O manejo de pacientes com meningioma requer um equilíbrio entre o
tratamento definitivo do tumor e a prevenção de danos neurológicos decorrentes do
tratamento. Fatores específicos do paciente – presença ou ausência de sintomas,
idade, comorbidades – e a localização do meningioma, em relação às estruturas e
regiões cerebrais críticas, são fatores importantes na determinação do tratamento
ideal.

Dependendo dessas características, o manejo inicial pode consistir em

observação, cirurgia, cirurgia mais radioterapia (RT) ou apenas RT. MNGs
sintomáticos ou assintomáticos grandes, em expansão, infiltrantes ou associados a
edema circundante devem ser ressecados cirurgicamente, se possível. A cirurgia
estabelece diagnóstico histopatológico, alivia o efeito de massa e ajuda a alcançar o
controle local. A ressecção cirúrgica completa, incluindo a inserção dural do
meningioma, é o objetivo quando um meningioma está em local acessível, uma vez
que está associada a melhor controle local e sobrevida livre de progressão em
comparação com a ressecção parcial, independente do grau de meningioma e
outros fatores prognósticos. No entanto, por muitas vezes acometer áreas
extremamente nobres – que abrangem estruturas vitais – a classificação de
Simpson foi desenvolvido para descrever a extensão da ressecção cirúrgica. De
maneira geral, quanto maior a ressecção cirúrgica, menor a taxa de recidiva tumoral.
Assim, Simpson I indica ressecção completa, incluindo a fixação dural e qualquer
osso anormal e, nesses casos, a taxa de recidiva é de aproximadamente 9%.
Simpson II indica ressecção completa, com coagulação do acessório dural,
apresentando taxa de recorrência aproximada de 19%. Simpson III indica ressecção
completa, sem ressecção ou coagulação do componente dural, sendo, nestes
casos, a taxa de recorrência aumentada para 29%. Simpson IV indica ressecção
subtotal, cuja taxa de recorrência é de aproximadamente 44%. Simpson V indica
que não foi possível retirar o tumor, sendo realizadas apenas descompressão
e biópsia tumoral.14
Na prática contemporânea, o uso de técnicas adjuvantes com RT para tratar
a doença residual parece produzir resultados comparáveis a uma cirurgia mais
agressiva deve ser avaliado com equipe multidisciplinar15,16. Porém, de modo geral,
a RT adjuvante é indicada somente nos MNGs anaplásicos (grau III) e nos tumores
recorrentes não ressecáveis de alto grau – graus II e III. Deve-se ressaltar que a
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quimioterapia adjuvante com uso de temozolamida, hidroxiuréia e mifepristona (RU486) é ineficaz e por todos estes fatores, para os tumores não completamente
ressecávies cirurgicamente, terapias efetivas são inexistentes, e neste contexto, a
compreensão das alterações moleculares deste tumor são desafiadoras para a
medicina uma vez que se tornam necessárias para desenvolvimento terapêutico.17

1.2

Classificações histológicas
Embora corresponda a um grupo clínico-patologicamente diverso de

neoplasias com características morfológicas, imunohistoquímicas e ultraestruturais
semelhantes às células meningoteliais normais, os MNGs apresentam espectro
histopatológico distinto com inúmeras variantes descritas ao longo dos anos. Em
1938, Cushing e Eisenhardt estratificaram os meningiomas em 9 tipos principais e
20 subtipos. Desde então, várias variantes foram reclassificadas como entidades
distintas.13,18 Em 2016, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu um
sistema de classificação, mundialmente aceito, baseado em critérios morfológicos
deste grupo tumoral.8,9,13
Assim sendo, o sistema de classificação da OMS divide os meningiomas em
três grupos, denominados MNGs Grau I, MNGs Grau II, MNGs Grau III.
Os MNGs Grau I correspondem a cerca do 80% de todos os MNGs
evidenciados no neuroeixo. São considerados tumores benignos, de baixo grau de
diferenciação celular (Figura 3), cujo tratamento preconizado é a ressecção
completa.9,19 No entanto alguns MNGs de baixo grau cursam com comportamento
de MNGs de alto grau, invadindo e avançando, de forma descontinuada, além da
dura-máter, apresentando cerca de 20% recorrência.18,19 O grupo dos MNGs Grau I é
subdividido em nove subtipos (tabela 1).18
Os MNGs Grau II, representam em torno de 10% a 15% dos casos, e
incluem meningiomas atípicos, de células claras e cordoides (tabela 1).
Caracterizam-se pela atividade mitótica aumentada (≥4 mitoses por 10 campos de
alta potência), invasão cerebral ou três ou mais das seguintes características:
celularidade aumentada, relação núcleo citoplasma elevada (células pequenas),
nucléolos proeminentes, crescimento em bloco sólidos e com focos de necrose
espontânea (não induzida por embolia) (Figura 3). Apresentam alta taxa de
recorrência – 40% em cinco anos – e podem invadir tecidos adjacentes e o
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parênquima cerebral.8,19
Os MNGs Grau III, representam de 2 a 3% dos MNGs, incluem

os

meningiomas anaplásicos, papilares e rabdóides (Tabela 1), são considerados
malignos não só por

apresentarem características malignas semelhantes a

carcinoma, sarcoma ou melanoma – pior prognóstico e sobrevida abaixo de dois
anos – mas também por apresentarem, em seu padrões de crescimento, infiltração
do cérebro subjacente, mitoses abundantes com formas atípicas e focos
microscópicos multifocais de necrose19,20 (Figura 3).

Tabela 1 - Subtipos histológicos de Meningiomas, segundo critérios da OMS (2016)
Subtipo Histológico
Grau (OMS
Meningotelial
I
Fibroblástico

I

Transicional

I

Psamomatoso

I

Angiomatoso

I

Microcístico

I

Secretor

I

Linfoplasmocitário

I

Metaplásico

I

Cordoide

II

Células Claras

II

Atípico

II

Papilar

III

Rabidóide

III

Anaplásico

III

Fonte: Perry (2018).

Diferentes parâmetros histológicos são usados para graduação em benigno,
atípico e anaplásico. O índice mitótico é considerado o fator mais importante para
determinar o meningioma como atípico e/ou anaplásico. Além deste, também são
importantes a celularidade; a presença de células pequenas com alta relação
núcleo-citoplasma; nucléolos proeminentes e necrose de padrão geográfico 8 (Figura
4).
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Figura 3. Aparência histológica de meningioma, OMS graus I, II e III
A

B

C

A: Meningioma transicional (grau I) mostrando verticilos celulares característicos; pseudoinclusões
intranucleares são visíveis em algumas células. B: Meningioma cordoide (grau II) com cordões de
células semelhantes a epiteliais coesivos; pequenos focos de diferenciação aracnóide mais típica são
encontrados na maioria desses tumores. C: meningioma anaplásico (grau III) que consiste em células
aracnóides pleomórficas com alta taxa mitótica; os focos de necrose são amplamente distribuídos na
maioria dos meningiomas anaplásicos.
Fonte: Park (2021).

Figura 4. Principais padrões histológicos dos MNGs.

A) MNG meningotelial clássico, com células de aspecto pavimentoso, citoplasma amplo e róseo,
formando alguns redemoinhos; B) mitoses- 4 em grande aumento; C) necrose ampla; D) invasão
cerebral.
Fonte: Perry (2018).

No entanto, diversos autores evidenciaram que a recorrência dos MNGs não
pode ser prevista de maneira confiável com base na histopatologia, uma vez que até
os MNGs grau I da OMS podem incluir tumores com comportamento biológico
distinto e fatores oncogênicos, conforme demonstrado nas linhagens mesenquimais
(fibroblásticas) e epiteliais (meningoteliais) de meningiomas benignos. A recorrência
dentro de 5 e 10 anos após a ressecção total de meningiomas grau I da OMS ocorre
em até 19% de todos os casos, enquanto as taxas de recorrência de 5 e 10 anos de
lesões benignas ressecadas subtotalmente variam de 37% a 100%. Estes estudos
sugerem que pode haver reguladores-chave com efeito significativo na biologia do
meningioma, independentemente de seu grau histopatológico, cuja identificação
permitiria uma previsão mais precisa de seu comportamento.22-23
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1.3

Biologia Molecular
Dentre as diversas alterações descritas, incluindo perdas e ganhos de regiões

cromossômicas durante a progressão tumoral dos MNGs, as anormalidades no
cromossomo 22, geralmente na forma de perda (LOH - Loss Of Heterozigosity) ou
deleção parcial do braço longo do cromossomo 22 (22q) são o achado mais
frequente em meningiomas, sendo a mutação, a inativação alélica ou a perda do
supressor de neurofibromatose 2 (NF2) descritas em aproximadamente metade dos
meningiomas.13,24-26
A inativação bialélica do gene NF2 – evento precoce na patogênese dos
meningiomas grau I e alguns MNGs de alto grau – leva à perda de seu produto,
merlina, também conhecido como schwannomina.24-26
Alterações na proteína merlina foram associadas à comprometimento
estrutural da celula, ou seja, a desregulação do gene NF2 compromete a conexão
de componentes do citoesqueleto com as proteínas da membrana celular, afetando
a interação célula-célula. Mutações em NF2 está presente nas fases iniciais dos
MNGs e podem ser encontradas em até 60% dos MNGs grau I, não estando, porém,
associadas a progressão para graus maiores de malignidade.25-31
Mutações no fator 4 do tipo Krüppel (KLF4), mutações somáticas no fator 7
associado ao receptor do fator de necrose tumoral (TRAF7), mutações no gene
codificador da proteína quinase serina/teronina 1 (AKT1) e no gene receptor de
classe suavizado e frisado (SMO) são algumas das mutações que geralmente estão
presentes nos outros 40% do meningiomas sem mutação NF2. 24-26
Estudos demonstram que a perda do braço curto (p) do cromossomo é a
segunda anormalidade cromossômica mais incidente na biologia molecular dos
MNGs cuja frequência se eleva conforme o grau tumoral. Outros eventos adicionais,
associados a MNGs de alto grau, incluem a deleção nos cromossomos 10 e 14.32-33
Para células normais evoluírem para um estado neoplásico, são adquiridas 10
capacidades biológicas durante o desenvolvimento dos tumores que permitem às
células tumorais a sobreviver, proliferar e disseminar. São elas: manutenção de
sinalização proliferativa, mecanismos de evasão de supressores de crescimento,
resistência à morte celular, imortalidade replicativa, angiogênese, ativação de
invasão e metástase, instabilidade do genoma, inflamação, reprogramação do
metabolismo energético e mecanismos de evasão da destruição pelo sistema
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imunológico. Estas capacidades são adquiridas através de modificações genéticas,
por meio de mecanismos e momentos diferentes durante a tumorigênese. 34
A origem e fisiologia dessas células iniciadoras e de manutenção de tumor
ainda estão sob investigação e as hipóteses atuais propõem que as Células Tronco
Tumorais

derivam

de

uma

população

de

células-tronco

residente

ou

dedesdiferenciadas, cujos mecanismos exatos não são claros. Pluripotência e
autorrenovação são os atributos mais proeminentes das células-tronco, que são
fisiologicamente restrito a células-tronco embrionárias ou adultas desdiferenciadas.
Os fatores de transcrição NANOG, OCT4 e SOX2 são fatores-chave conhecidos
para a pluripotência.35
Os fatores de transcrição regulam a pluripotencia e a autorrenovação de
células tronco embrionárias e reprogramam células somáticas diferenciadas em
células-tronco pluripotente induzidas. O fator de transcrição OCT4 é um fator de
transcrição associado a pluripotência importante na recorrência locorregional tumoral
e metástase. O fator de transcrição NANOG desempenha papel na regulação da
transcrição de autorrenovação e pluripotência. Acredita-se que coordene a
autorrenovação e pluripotência das células tronco embrionárias, além de contribuir
para a carcinogênese e metástase. O fator de transcrição SOX2 promove a
manutenção das células-tronco e a pluripotência das células-tronco tumorais. A
superexpressão destes fatores de transcrição está associada a formação de
metástases em muitos tipos de tumores, incluindo os meningiomas, onde as células
que expressam esses marcadores demonstram fenótipos de maior agressividade e
invasividade.36
Em 2017 Freitag e colaboradores analisaram a expressam de NANOG em 33
espécimes cirúrgicos de MNGs humanos por imunofluorescencia e correlacionaram
a expressão desse marcador com as variáveis clínico-patológicas. A expressão
positiva de NANOG foi positiva em todos os espécimes estudados, porém a análise
de subgrupo revelou diferenças na sua expressão. Ou seja, foi observado expressão
positiva de NANOG de 1% em meningiomas de baixo grau e 2% em meningiomas
de grau II/III que co-expressam OCT4 e SOX2. Sendo as células NANOG +, que
expressam SOX2 e OCT4, foram identificadas com sucesso (26% de baixo grau
contra 20% de alto grau). Os autores sugerem que a super expressão de OCT4,
NANOG e SOX2 podem ter impacto na tumorigênese e progressão dos MNGs
humanos.35
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Neste contexto, diversos estudos atuais comprovam que os microRNAs
atuam como supressores tumorais ou oncogenes. Ou seja, além da ação dos fatores
de transcrição na potencialidade das células-tronco tumorais (CSCs: Cancer Stem
Cells) de MNGs, estudos recentes também evidenciam que microRNAs também
atuam na regulação molecular dos mecanismos das CSCs.37

1.4 microRNAs: Aspectos gerais, biogênese e mecanismos de interação
miRNA- mRNA.
MicroRNAs (miRNAs) são pequenos RNAs não-codificantes – constituídos
por 19 a 25 nucleotídeos – capazes de regular a expressão de genes em nível póstranscricional através da degradação ou repressão da tradução de moléculas-alvo
de RNA mensageiro (mRNA). Os miRNAs estão associados a diversas funções
celulares, tais como proliferação, diferenciação, apoptose, resposta ao estresse e
regulação transcricional.38
Existem mais de 2500 miRNAs descritos em humanos. Estima-se que estes
pequenos RNAs controlem a expressão de aproximadamente 30% dos genes que
codificam proteínas, isto porque cada miRNAs possui a capacidade de regular mais
de um mRNA-alvo. Dessa forma, os miRNAs são considerados uma das classes de
genes regulatórios mais abundantes em humanos, constituindo um mecanismochave no processo de regulação gênica.38-40
Os miRNAs foram descritos pela primeira vez na década de 1990 em
Caenorhabditis elegans, e são atualmente considerados moléculas fundamentais
na regulação da expressão gênica das células animais e vegetais.38,39
Em humanos, a expressão dos miRNAs se apresenta desregulada em
diversos processos patológicos, incluindo o câncer. A localização dos genes
miRNA em sítios frágeis do genoma e as marcantes variações na expressão
destas moléculas em diversas neoplasias provêm evidência circunstancial para a
participação dos miRNAs na etiopatogênese tumoral.38,39
O processo de geração de miRNAs é complexo, inicia-se no núcleo e é
finalizado no citoplasma, além de incluir a participação de diversas enzimas e
complexos proteicos celulares, que regulam todo o percurso até a produção de
miRNAs maduros capazes de desempenhar sua função (Figura 5). Existem ao
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menos três vias de produção de miRNAs conhecidas, sendo a canônica a mais
estudada.38,39
Figura 5 - Biogênese canônica de microRNAs.

Os microRNAs são primeiramente traduzidos no núcleo em moléculas denominadas pri-microRNAs.
A partir de sequências de DNA, os pri-microRNAs são processados pela enzima nuclear Drosha,
dando origem a uma molécula menor, chamada pré-microRNA. O pré-microRNA é exportado ao
citoplasma, com a ajuda da exportina-5, no qual será processado pela enzima Dicer, gerando uma
molécula de microRNA de fita dupla, que se acoplará ao complexo proteico silenciador induzido por
RNA. O microRNA associado ao complexo silenciador induzido por RNA terá suas fitas separadas,
dando origem a microRNAs maduros e capazes de se ligar aos RNAs mensageiros, inibindo sua
tradução.
Fonte: Jorge (2021).

Pela via canônica a transcrição do DNA é realizada geralmente pela RNA
polimerase II e, alternativamente, pela RNA polimerase III. O primeiro miRNA
transcrito, denominado miRNA primário ou pri-miRNA, tem uma estrutura de
grampo de cabelo (hairpin), existindo uma parte na qual a molécula está pareada,
formando uma região de RNA de cadeia dupla (dsRNA) e com seus extremos
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protegidos por encapamento (CAP - capped) e cauda poli-A. O pri-miRNA é
processado no núcleo pelo complexo enzimático formado pela RNase III Drosha e
a proteína Pasha ou DiGeorge Syndrome Critical Region 8 protein (DGCR8), que
tem capacidade de remover a cauda de poli A e o encapamento dos extremos do
pri-miRNA. O produto resultante nesta etapa é denominado miRNA precursor ou
pré-miRNA – uma molécula de RNA de dupla fita com aproximadamente 70
nucleotídeos – que é exportado para o citoplasma com o auxílio das proteínas
exportina-5 e Ran-GTP. No citoplasma, a enzima Dicer mantem o processamento
do miRNA, removendo a alça não pareada da molécula e dando origem a um
miRNA de fita dupla de aproximadamente 22 nucleotídeos. Esse miRNA de fita
dupla é associado a um complexo proteico chamado complexo silenciador induzido
por RNA (RISC), formado por diversas proteínas, sendo as proteínas Ago
(argonauta) um dos fatores mais importantes, uma vez que são as responsáveis
pela interação com as moléculas de RNAs. O RISC causa a separação das duas
fitas do miRNA, e, geralmente, uma delas é degradada, enquanto a outra, que
corresponde ao miRNA maduro, fica exposta para poder parear com o mRNAalvo.38,39
Na biogênese de miRNAs por vias não canônicas, a produção de prémiRNAs ocorre no núcleo, a partir de outras moléculas, como short hairpin RNA
(shRNAs), miRtron ou m7G-pre-miRN, sendo que existem também variações em
algumas das etapas subsequentes. A produção de pré-miRNA a partir de miRtron
requer a participação do spliceossomo no núcleo. Por outro lado, o m7G-pre-miRN
precisa da proteína exportina-1 para ser transportado para o citoplasma. Por
último, a diferença entre o processamento canônico e o não canônico, envolvendo
os shRNAs, se deve a participação das proteínas Ago2 no lugar da Dicer. 38,39
Após sua formação, o miRNA reconhece e se une a mRNAs-alvo, pareandose conforme a sua complementariedade de sequências, alterando o padrão de
tradução em proteínas desses mRNAs. Esse pareamento pode ser total ou parcial,
e quanto maior a complementariedade das sequências, mais forte e douradora é
essa interação. O mecânismo de ação dos miRNAs é dinâmico e influenciado pela
sua localização, pelos mecanismos de interação com seu alvo e incluem diversas
etapas com a participação de várias proteínas. O miRNA se liga ao seu alvo
principalmente na região 3’ não traduzida (UTR) e, alternativamente, a outras
regiões, como a 5’UTR, ou até em regiões promotoras do mRNA-alvo, o que
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determina a consequência biológica dessa interação. A maioria dos miRNAs
apresenta efeito inibitório na expressão gênica, causado pelo impedimento da
tradução proteica do mRNA-alvo. No entanto, quando o miRNA se liga à região
promotora de um gene, seu efeito pode ser oposto, causando a ativação de sua
expressão.38,39
A interação entre o miRNAs e o mRNA-alvo pode resultar na degradação do
mRNA, por clivagem causada por endonuclease presente no RISC, associado a
este

miRNA.

Acreditava-se

complementaridade

total

que

entre

as

para

a

ocorrência

moléculas

era

destes

essencial,

eeventos
e

a

havendo

complementariedade parcial, ocorreria apenas uma inibição temporária da
tradução. No entanto, estudos recentes em células animais, observaram que a
maioria dos miRNAs possuem complementariedade parcial ao mRNA-alvo e são
suficiente para inibir de maneira permanente sua tradução.38,39
Seu reduzido tamanho e atributos resultantes da complementariedade
parcial permitem a interação de um único miRNA com grande número de mRNAs,
explicando as diferenças encontradas resultantes das variações em um miRNA,
ou seja, dependo do contexto celular – e sabendo que o efeito celular do miRNA é
dependente da função do mRNA-alvo – um único miRNA pode ter consequências
biológicas

opostas

em

células

diferentes,

complementariedade

de

sequências

com

no

caso

mRNAs-alvo

de

apresentar

com

funções

antagônicas.38,39

1.5 miRNA e câncer
Desde o início dos anos 2000, tem-se observado o envolvimento dos
miRNAs que alterações na expressão de diversos miRNAs em células tumorais
estão associadas com a carcinogênese. Alguns miRNAs promovem a proliferação
celular e inibem a apoptose, outros determinam diminuição da sobrevida e da
proliferação

celular.

respectivamente,

Estas

miRNAs

duas

classes

oncogênicos

e

de

miRNAs

miRNAs

são

designadas,

supressores

tumorais.

Dependendo do contexto e do tipo celular em que são expressos, um mesmo
miRNA pode exibir atividade oncogênica ou supressora tumoral, além de regular
diversos genes-alvo e, com isso, controlar simultaneamente atividades opostas,
como a proliferação celular e a apoptose.38-40
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Estudos demonstram que a relação dos miRNAs nas neoplasias malignas
sofre alteração dos mecanismos que atuam na expressão dos genes codificadores
de proteínas. Assim sendo, as modificações na expressão dos miRNAs podem ser
resultantes de alterações epigenéticas ou de modificações nas sequências de
DNA, como amplificações, translocações, deleções e mutações de ponto. Estas
mudanças na expressão de miRNAs, observadas nas células cancerosas,
demonstram a importância dos miRNAs no surgimento, na progressão do câncer,
na formação de metástase e até com as taxas de morte celular, podendo ser
relacionadas com o prognóstico do paciente.38-40
A desregulação na expressão de miRNAs observada em tumores malignos
que progridem ou metastizam justifica a exploração dessas moléculas como
potencial alvo terapêutico para neoplasias em estádio avançado. Adicionalmente, a
definição do perfil de expressão de miRNAs pode auxiliar na identificação e no
diagnóstico de subtipos tumorais, podendo auxiliar a rever o prognóstico dos
pacientes oncológicos.38-39

1.6 miRNAs em Meningiomas

Nos últimos anos, uma grande quantidade de miRNAs (Tabela 2)
anormalmente expressas revela-se eficaz para compreender a oncogênese, o
desenvolvimento, a progressão e o prognóstico dos MNGs.41-52
Em 2016, El-Gewely e colaboradores observaram que entre os 6 miRNAs
diferencialmente expressos entre biópsias de meningioma – graus I e II – e
controles de dura-máter, os miRNAs supressores tumorais, miR-218 e miR-34a
foram regulados positivamente em relação aos controles normais, enquanto os
miR-143, miR-193b, miR -451 e miR-21 ongênicos foram todos regulados
negativamente.46
Anteriormente, em 2015, Ludwig e colaboradores, ao realizarem a
comparação da expressão diferencial de miRNA em meningiomas de diferentes
graus patológicos, identificaram uma assinatura de 4-miRNA (miR-222, miR-34a3p, miR-136 e miR-497) que se demonstrou promissora como um biomarcador
diferenciador de meningiomas grau I e grau II por estar, estes miRNAs,
diferencialmente expressos, ligados à proliferação celular, sobrevivência e
mecanismos moleculares em uma variedade de tumores, sugerindo que o painel
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desses miRNAs podem ser novos biomarcadores relacionados a processos
envolvidos na gênese e progressão de meningiomas. 49
Tabela 2 – Perfil de potenciais miRNAs como biomarcadores diagnósticos e
alvos terapêuticos para meningiomas.
Autor
ElGewely
et al.
2016
Galani et
al.
(2015)
Katar et
al.
(2017)
Ludwig
et al
2015

Comparação
amostral
Graus I e II vs.
Controle dural

miRNA com
regulação positiva
miR-218, miR-34a

miRNA com regulação
negativa
miR-143, miR-193b, miR451, miR-21

Graus II e III vs.
Grau I

miR-21

-

RT-qPCR

Graus II e III vs.
Grau I

miR-21

miR-107

Genome-wide
array

Diferentes
subtipos de
MNGs Grau I

miR-181b, miR-204,
miR-218, miR-451,
miR-873 (em MNG
meningotelial)
miR-181a, miR181b, miR-204, miR210, miR-21, miR224, miR-3651,
miR-483-3p

miR-222, miR-195, miR-497,
miR-223, miR-224, miR199a-3p, miR-199a-5p (em
MNG meningotelial)
miR-34a, miR-34a-3p, miR154, miR-140-3p, miR-27b,
miR-23b, miR-382, miR-432,
miR-874, miR-337-5p, miR410, miR-377, miR-376a,
miR-136, miR-487b, miR409-3P, miR-140-5p, miR223, miR376c, miR-497,
miR-195, miR-654-3p, miR873, miR-218, miR-29C
miR-29c-3p, miR-219-5p

MiRNA
microarray

-

Illumina small
RNA
sequencing/ RTqPCR

Ludwig
et al
2015

Grau III vs.
Grau I

Zhi et al.
(2013)

Amostras de
MNGs vs.
amostras de
tecido adjacente
normal

Kopkov
a et al.
(2019)

Liquor de
pacientes com
MNGs vs.
Pacientes
controles

Zhi et al
2016

Amostra de
soro préoperatória vs.
controles

miR-17-5p, miR-223p, miR-24-3p, miR26b-5p, miR-27a-3p,
miR-27b-3p, miR- 965p, miR-146a-5p,
miR-155-5p, miR186-5p, miR-190a,
miR-199a
miR-196a-5p, miR10a-5p, miR549a, miR-196b5p, miR-199b-3p,
miR-101- 3p, miR152-3p, miR-10a3p, miR- 148a-3p,
miR-140-5p, miR1247-5p,
miR-205-5p, miR10b-5p
miR-375, miR-4093p, miR-106a-5p,
miR-409-3p

miR-224, miR-197

Método
SOLiD deep
sequencing/ RTqPCR

MiRNA
microarray

RT-qPCR

TaqMan Low
Den sity
Array/RTqPCR

Fonte: Galani (2015); El-Gewely (2016); Galani (2017); Katar (2017); Kopkpva (2019); Mitha (2020); Wang
(2020); Gareev (2021).
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Estudos demonstram que os miR-34a e miR-218 estão, significativamente,
aumentados em meningiomas de grau I e grau II, e significativamente reduzidos
em meningiomas de grau III, quando comparados ao tecido dural normal.41, 49-51
Diversos autores já identificaram o miR-34a como supressor de tumor em
vários tipos de câncer,41, 53-55 capaz de restringir o crescimento celular e facilitar a
apoptose celular. A superexpressão de miR-34a-3p demonstrou inibir a
proliferação de células de meningioma e induzir a apoptose celular através da
diminuição dos níveis de proteína de SMAD4, FRAT1 e BCL2 in vitro.41, 56
Além disso, já é de amplo conhecimento científico que o miR-218 é
supressor

tumoral

em

diversos

tipos

de

câncer

humano,

sendo

sua

superexpressão responsável por reduzir a proliferação de células tumorais,
invasão, formação de colônias e formação de esferas tumorais40-46. Por isso, ElGewely e colaboradores afirmam que a elevada presença deste miR pode sugerir
que estes supressores tumorais previnam ou retardem a progressão de
meningiomas benignos para malignos.46
Estudos já demonstraram que mais da metade dos genes de miRNAs,
localizados em regiões genômicas relacionadas ao câncer, estão, frequentemente,
envolvidos em variações cromossômicas, como deleções, amplificações e
translocação em muitos tipos de cânceres humanos ou genes de regulação de
diferenciação celular ou apoptose que estão envolvidas no desenvolvimento do
câncer.58
Também já é de conhecimento científico que a expressão de miRNAs
supressores de tumor diminui em células cancerosas, favorecendo a progressão
tumoral – por regulação adversa de oncogenes e/ou genes que controlam a
diferenciação celular ou apoptose.41, 58
Além disso, sabe-se que os miRNAs são desregulados em quase todos os
cânceres humanos, que reconhecidamente funcionam como oncogenes ou
supressores de tumor, dependendo de seus transcritos alvo e que a
superexpressão de miRNAs oncogênicos inibe genes supressores tumorais.58
Estudos demonstram que o miR-145 – situado no cromossomo 5 (5q32-33),
participa de uma série de funções tumorigênicas, incluindo a regulação da
proliferação celular, diferenciação, apoptose, invasão e metástase, cuja baixa
expressão está fortemente correlacionada com vários tipos de câncer – está
reduzido em meningiomas de grau II/III e a regulação positiva de miR-145 resultou
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na redução da proliferação e migração celular in vitro e in vivo.41,57-8

Hipótese
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2. Hipótese
Nossa hipótese é que microRNAs que regulam alvos envolvidos no fenótipo
de pluripotência de células-tronco possam estar associados ao surgimento de
recidivas em meningiomas.

Objetivo
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3. Objetivos
Analisar a expressão dos microRNAs miR-34a, miR-145 e miR-221
reguladores de via de pluripotência de células-tronco e correlacionar com a recidiva
tumoral em mengiomas grau I.

Metodologia
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4. Pacientes e métodos
4.1 Aspectos éticos
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto (FMRP) da Universidade de São Paulo (USP), processo n°
4137/2016.

4.2 Casuística
Foram

selecionadas

30

amostras,

de

pacientes

com

diagnóstico

histopatológico de MNGs grau I – confirmados segundo critérios da OMS – sendo 15
pacientes – da casuística representam casos que evoluíram com recidiva tumoral
grau I. A coleta foi efetivada durante cirurgia realizada, pela equipe médica da
Divisão de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP/SP), entre os anos de 2002
e 2020.
Como controle para análise em tecido, foram utilizadas cinco amostras de
aracnoides obtidas de pacientes previamente saudáveis, sem antecedentes de
doenças crônicas e que foram a óbito por morte súbita. Estas amostras foram
coletadas no Centro de Medicina Legal (CEMEL).
As Informações clínico-patológicas, tais como sexo, idade do diagnóstico,
metástase, recorrência, e óbito, foram coletadas dos laudos do serviço de
prontuários do Hospital das Clínicas da FMRP.
Todos os pacientes envolvidos na pesquisa foram abordados no préoperatório para a obtenção de assinatura de Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. É importante salientar que todos os investigadores envolvidos neste
projeto, bem como os pacientes foram informados sobre os objetivos do estudo e
assinaram um acordo formal, antes da coleta.

4.3 Seleção dos alvos
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Os miRNAs miR-34a, miR-145 e miR-221 foram selecionados a partir de
recursos das plataformas disponíveis para uso público (como por exemplo: Diana
Tools, TatgetScan e mirdb database) onde serão identificados microRNAs que
regulem alvos envolvidos no fenótipo de pluripotência de células-tronco: OCT4,
SOX2 e NANOG.

4.4 Extração de RNA tecidual das amostras de tecido tumoral
O RNA total foi extraído pelo método do TRIzolÆ Reagent (Invitrogen),
segundo o protocolo do fabricante e detalhado a seguir.
Às amostras foram adicionados 250μl de PBS (phosphate-buffered saline) e
750μl de Trizol® (Invitrogen, EUA). Após permanência em temperatura ambiente por
5 minutos, foram acrescentados 200μl de clorofórmio, agitando-se vigorosamente por
15 segundos. A solução final foi centrifugada a 4°C por 15 minutos a 14.000 rpm, e a
fase aquosa (superior) de cada frasco foi transferida para novos tubos. O RNA foi
precipitado com 500μl de álcool isopropílico 100% e permaneceu a -20°C por pelo
menos 12 horas.
No dia seguinte, a amostra foi centrifugada a 4°C por 15 minutos a 14.000 rpm,
desprezando-se o sobrenadante a seguir. Acrescentou-se, então, 1000μl de etanol
75% seguido novamente de centrifugação refrigerada por 15 minutos, a 14.000 rpm.
A fase superior foi desprezada e o precipitado seco dissolvido com água tratada com
DEPC (dimetil pirocarbonato) por pelo menos 15 minutos. Esse material foi, em
seguida, identificado e armazenado a - 80°C. A quantificação do RNA foi realizada
pela

leitura

em

espectrofotômetro

Thermo Scientific NanoDrop 2000 em

comprimento de onda de 260 nm. O cálculo da razão entre a densidade optica
(DO) em 260 e 280 nm foi observado para estimar o grau de pureza do RNA total (1,8
± 0,2). Para valores menores do que 1,6 considera-se que o material esteja
degradado, e para valores maiores do que 2,0 pode ter havido interferência do
clorofórmio. A faixa ideal a ser obtida é de 1,7 a 1,9. A integridade do material
também foi verificada pela visualização das bandas de RNA ribossômico 28S e 18S
em gel de agarose 1,2% corado com solução de brometo de etídeo 0,5%.

4.5

Síntese de DNA complementar (cDNA) dos microRNAs
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Para a síntese do DNA complementar (cDNA) do microRNA, a transcrição
reversa foi feita utilizando o kit comercial High Capacity cDNA Reverse Transcription
(Applied Biosystems). Para cada 5ng de RNA, foram adicionados 0,75µl de RT
Buffer, seguido de 0,075µl de dNTP’s, 1,5µl de primers específicos (miRNAs e
controles endógenos), e 0,5µl da enzima MultiScribeTM, 0,094µl de RNase out
(1.9U), completando com água DEPC o volume final de 7,5µl, e sendo as amostras
incubadas no termociclador por 30 min a 16 º C, 30 min a 42 ºC,5 min a 85 º C e, em
seguida, a 4°C. Para o PCR em tempo real, foram utilizados 4,5µL do cDNA das
amostras diluído 1:4 em um volume final de reação de 10µL.

4.6

PCR em tempo real
O método de PCR em tempo real é utilizado para a confirmação da expressão

diferencial de microRNAs. A partir do cDNA obtido das amostras, é realizada a
amplificação por Reação em Cadeia de Polimerase, tradução literal de Polymerase
Chain Reaction (PCR), quantitativa em tempo real (RQ-PCR), com a utilização do
reagente TaqMan Master Mix (Applied Biosystems).
Para a análise quantitativa da expressão de microRNAS, são utilizados os
sistemas disponíveis comercialmente TaqMan Assay-on-demand, compostos por
oligonucleotídeos e sondas (Applied Biosystems).
Considerando-se as diferenças causadas por quantidades distintas de cDNA
utilizadas nas reações, os valores de CT determinados para as diferentes amostras,
são normatizados. O CT determinado para uma amostra (para um determinado
microRNA) é subtraído do CT determinado para um gene house-keeping (neste
caso, a média do U6) na mesma amostra, originando o chamado ∆CT. Os valores de
∆CT podem, para um mesmo gene, ser comparados de maneira diferente, obtendose uma quantificação relativa da expressão deste gene em diferentes amostras. A
cada ciclo, o número de cópias em uma reação de PCR duplica. Assim, o número de
ciclos que separa o ∆CT de uma amostra do ∆CT do calibrador, neste caso,
utilizamos a média das amostras do grupo controle, tendo como resultado ∆∆CT.
Esta diferença, em termos de nível de expressão gênica relativa, é obtida de forma
aproximada, aplicando a fórmula 2-∆∆CT.
Realizamos a quantificação relativa dos microRNAs miRNAs 34a, 145 e 221,
nas quais as reações de PCR em tempo real foram realizadas em duplicata,
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utilizando o reagente Taqman Master Mix (Applied Biosystems, EUA). A amplificação
foi feita em um volume final de 10µl, utilizando 5µl do reagente específico Taqman
Máster Mix, 0,5µl de cada sonda específica e 4,5µl de cDNA. Utilizou-se um
aparelho de detecção de PCR em tempo real 7500 Real Time PCR System (Applied
Biosystems), juntamente com o software Sequence Detection System para a
obtenção dos valores de CT. Os dados foram, então, exportados para planilhas do
software Excel para cálculo dos valores de ∆CT. O software GraphPad Prism 5.0
(GraphPad Prism, Inc, San Diego, CA, EUA), foi utilizado para gerar os gráficos e
calcular a significância estatística.
As condições padrão de amplificação foram 95°C por 10 minutos, seguidos
por 40 ciclos de 95°C por 15 segundos e 60°C por 1 minuto (anelamento e extensão
simultânea). Todas as reações foram realizadas em duplicata e analisadas no
aparelho 7500 Sequence Detection System (Applied Biosystems). Os dados foram
constantemente coletados durante o PCR e analisados em ABI-7500 SDS “software
package”.

4.7

Análises estatística.
Para a avaliação da expressão dos miRNAs a análise estatística foi realizada

utilizando os testes de Kruskal-Wallis e pós-teste de comparação múltipla de Dunns
e de Mann-Whitney. Foi utilizado o programa GraphPad Prism version 9.2 for
Windows, (GraphPad Software, San Diego – Califórnia USA), sendo considerado
estatisticamente significantes valores de p < 0.05.

Resultados
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5. Resultados
5.1 Características Clínicas dos pacientes envolvidos no estudo
As características clínicas de todos os pacientes estão detalhadas na tabela
3.
Tabela 3 – Características clínicas e patológicas da casuística

Identificação

Gênero

Idade no
diagnóstico

Tipo
Histológico

Tempo, em anos,
entre primeiro
diagnóstico e
recidiva

Paciente 1

masculino

25

meningotelial

3,1

Paciente 2

feminino

75

meningotelial

8,1

Paciente 3

feminino

48

meningotelial

7,1

Paciente 4

feminino

49

meningotelial

8,1

Paciente 5

feminino

31

transicional

3,2

Paciente 6

masculino

58

fibroso

10,9

Paciente 7

feminino

56

meningotelial

2,8

Paciente 8

masculino

51

angiomatoso

2,2

Paciente 9

feminino

49

transicional

2,8

Paciente 10

feminino

43

microcistico

0,3

Paciente 11

feminino

66

meningotelial

4,1

Paciente 12

masculino

25

meningotelial

8,7

Paciente 13

feminino

39

fibroso

8,1

Paciente 14

feminino

38

transicional

5,5

Paciente 15

masculino

56

transicional

6,5

Fonte: Elaboração própria (software Microsoft Word 365)

Neste estudo, 33% da casuística é do gênero masculino e 67% do gênero
feminino – 5 e 10 pacientes respectivamente. Toda a casuítica, segundo critérios
OMS, foi diagnósticada com meningioma grau I e evoluiu com recidiva deste mesmo
grau tumoral. O tipo histológico meningotelial foi o mais incidente nesta casuística de
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recidiva (47%).
A idade média ao diagnóstico foi de 47 anos, sendo a mediana igual a 49
anos, apresentando, os pacientes mais jovens, 25 anos e, os pacientes mais velhos,
75 anos. O tempo médio da recidiva, nesta casuística, foi de 5,4 anos. Nenhum
paciente desta casuística evoluiu para óbito até o último seguimento.

5.2. Expressão dos microRNAs
Os resultados são apresentados a seguir, a partir de gráficos que
demonstram a média da expressão dos microRNAs estudados nos diferentes
grupos.

5.2.1. microRNA-34a
Gráfico 1. Representação da média dos valores (± erro padrão) da expressão do
microRNA-34a entre os grupos estudados.

mIcroRNA-34a
2.0
1.5

Controle
Tumor primário

Fold

Recidiva tumoral
1.0
0.5
0.0

Fonte: Elaboração própria (software GaphPad Prism versão 9.2)

Houve diferença significativa entre o Grupo Controle e o grupo Recidiva
tumoral (p= 0,0134, Kurskall Wallis test e p= 0,0100 pos-test Dunn's multiple
comparisons test).

5.2.2. microRNA-145
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Gráfico 2. Representação da média dos valores (± erro padrão) da expressão do
microRNA-145 entre os grupos estudados.

mIcroRNA-145
2.5

Fold

2.0
1.5

Controle
Tumor primário
Recidiva tumoral

1.0
0.5
0.0

Fonte: Elaboração própria (software GaphPad Prism versão 9.2)

Houve diferença significativa (p= 0,0059, Kurskall Wallis test) entre o Grupo
Controle e o Grupo Tumor primário (p= 0,0088 pos-test Dunn's multiple comparisons
test) e entre o Grupo Controle e o Grupo Recidiva tumoral (p= 0,0075 pos-test
Dunn's multiple comparisons test).

5.2.3. microRNA-221
Gráfico 3. Representação da média dos valores (± erro padrão) da expressão do
microRNA-221 entre os grupos estudados.
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mIcroRNA-221
800
600

Controle
Tumor primário

Fold

Recidiva tumoral
400
200
0
Fonte: Elaboração própria (software GaphPad Prism versão 9.2)

Não houve diferença significativa entre os grupos estudados (p= 0,0826,
Kurskall Wallis test).

5.2.4. Expressão dos microRNAs por Grupo

Gráfico 4. Representação da média dos valores (± erro padrão) da expressão dos
microRNA-34a, microRNA-145 e miRNA-221 no grupos estudados.
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Fonte: Elaboração própria (software GaphPad Prism versão 9.2)

No Grupo Controle não houve diferença significativa entre os microRNAs (p=
0,9976, Kurskall Wallis test).
No grupo Tumores Primários houve diferença significativa (p= 0,0025,
Kurskall Wallis test) entre os microRNAs miR-34a e miR-145 (p= 0,0018 pos-test
Dunn's multiple comparisons test).
No grupo Recidivas Tumorais houve diferença significativa (p= 0,0051,
Kurskall Wallis test) entre os microRNAs miR-34a e miR-145 (p= 0,0048 pos-test
Dunn's multiple comparisons test).

5.2.5. Expressão dos microRNAs nos grupos Tumores Primários versus
Recidivas Tumorais
Gráfico 5. Representação da média dos valores (± erro padrão) da expressão dos
microRNA-34a, microRNA-145 e miRNA-221 na comparação entre os grupos Tumor
Primário e Recidiva Tumoral.

Fonte: Elaboração própria (software GaphPad Prism versão 9.2)
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Não houve diferença significativa: miR-34a (p= 0,4124, Kurskall Wallis test),
miR-145 (p= 0,9674, Kurskall Wallis test) e miR-221 (p= 0,6236, Kurskall Wallis test).

Discussão
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6. Discussão
MicroRNAs (miRNAs) são RNAs não codificadores de fita simples, compostos
de 19 a 24 nucleotídeos, e desempenham papéis regulatórios em processos
biológicos importantes, como ciclo celular, proliferação, diferenciação, migração e
apoptose.41-48, 59-60 Os mesmos promovem o silenciamento da expressão gênica póstradução pela ligação a locais complementares em seus mRNAs alvo e iniciam a
degradação ou a inibição da tradução. A expressão desregulada de miRNAs foi
descrita em uma série de doenças humanas, incluindo doenças cardiovasculares,
autoimunes, inflamatórias, do neurodesenvolvimento e câncer.37-39,41-44,55,57-66 A
expressão alterada de miRNA está associada a mecanismos genéticos e
epigenéticos. Os miRNAs atuam como oncogenes ou como supressores tumorais de
acordo com seus alvos.67
Existem três homólogos de miR-34 (hsa-miRNA34a, hsa-miRNA34b e hsamiRNA34c) em humanos.59-61 O precursor miR-34a humano é transcrito do
cromossomo 1. Ele é mapeado para a região distal do cromossomo 1p, que é uma
região cromossômica frágil comumente deletada em algumas patologias68. Foi
demonstrado que miR-34a exerce um efeito supressor de tumor na mama, no
câncer de pulmão e colorretal, envolvendo parada do ciclo celular, senescência e
apoptose e que a apoptose induzida por miR-34a é pelo menos parcialmente
dependente da presença de genes p53 de tipo selvagem, indicando que miR-34a
pode realimentar p53.59-63,68 Em 2013, Gao e colaboradores, ao avaliarem a
expressão do miR-34a em tecidos de glioma de vários graus descobriram que os
tecidos de gliomas de alto grau (graus III e IV) tinham expressão de miR-34a muito
menor em comparação com tecidos cerebrais normais. Ao acompanharem por 72
meses, 146 pacientes com glioma, observaram ainda que os níveis de expressão de
miR-34a se correlacionaram positivamente com os graus de glioma, segundo
critérios da OMS, e que nos pacientes com gliomas de grau III e IV, a menor
expressão de miR-34a se correlacionou com pior sobrevida livre de progressão e
sobrevida global, demostrando, assim, que o miR-34a, ao ser regulado
negativamente em amostras de glioma em comparação com amostras de tecido
cerebral normal, está associado ao grau e ao prognóstico do glioma sendo indicador
prognóstico independente para glioma.64
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Em 2015, Ludwig e colaboradores, analisaram a expressão de 1205 miRNAs
em diferentes graus de meningioma e subtipos histológicos usando microarranjos e
PCR quantitativo em tempo real. O estudo demonstrou a regulação negativa de miR34a em meningiomas de alto grau, mas também no meningioma meningotelial, e
que este mesmo miRNA está significamente aumentado em meningiomas grau I e II,
mas níveis de expressão diminuídos significativamente em meningiomas de grau III,
em relação ao tecido dural normal.49
Em outro estudo, He e colaboradores 2014, relatam que o status de deleção
ou mutação de p53 foi associado à regulação negativa de miR-34a e que o gene
BCL2 foi regulado pelo miR-34a, havendo interação direta entre o miR-34a e o
supressor de tumor p53 e a proteína oncogênica BCL2. Esta interação demonstrou
que a atividade da proteína 1 da caixa forkhead (FOXP1) pode ser dependente da
regulação negativa de miR-34a. Assim, estes autores ao avaliarem, pela análise
qRT-PCR, a expressão do miR-34a e suas proteínas alvo em 20 amotras de linfoma
do tecido linfóide associado à mucosa (MALT) gástrico, concluiram que o nível de
expressão de miR-34a foi acentuadamente diminuído em linfomas, em comparação
com tecidos gástricos normais e células mononucleares de sangue periférico,
sugerindo que este miRNA e suas proteínas alvo possam atuar como potenciais
marcadores de prognóstico.68
Em 2016, Duan e colaboradores investigaram a função do miR-34a, em
células de glioma humano U87 por transfecção exógena de células com um
mimetizador de miR-34a, e observaram que a superexpressão de miR-34a inibiu a
proliferação e induziu a apoptose de células U87, demontrando ainda que o gene
Bcl2 foi alvo de miR-34a , sendo a restauração da expressão de Bcl2 indicada para
bloquear parcialmente a apoptose induzida por miR-34a, e concluiram que o miR34a foi um supressor de tumor em células de glioma, suprimindo a proliferação
celular e induzindo a apoptose celular, tendo como alvo o Bcl2.60
Em 2017, Werner e colaboradores e, em 2019, Hu e colaboradores, através
de seus estudos in vitro, demonstraram que, em células de meningioma,

a

superexpressão de miR-34a-3p resultou na diminuição dos níveis de proteína de
SMAD4, FRAT1 e BCL2, enquanto a inibição de miR-34a-3p levou ao aumento dos
níveis dessas proteínas, inibindo a proliferação celular de meningioma e induzindo a
apoptose celular por meio da diminuição dos níveis de proteína de SMAD4, FRAT1 e
BCL2 in vitro.56,69
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Em nosso trabalho observamos baixos níveis de expressão do miR-34a no
grupo das recidivas tumorais quando comparado com os grupos de indivíduos
controles e tumores primários o que talvez possa estar associado ao papel de
supressor tumoral deste miR como descrito anteriormente em vários estudos da
literatura,59-63,68 visto que a hipoexpressão do mesmo não promove a regulação
negativa dos seus oncogenes alvos contribuindo na formação das recidivas
tumorais.
Também podemos sugerir, de acordo com os alvos do miR-34 nos quais
baseamos na nossa hipótese associados a pluripotência de células-tronco: OCT4,
SOX2 e NANOG, que este miRNA possa apresentar importante papel em assinatura
malignidade tumoral pela regulação destes fatores de transcrição em meningiomas
correlacionados tanto a progressão do grau histopatológico como observado por
Ludwig e colaboradores (2015) quanto a surgimento de recidivas em nosso estudo.
Nos últimos anos, estudos relatam que o miR-145, localizado no cromossomo
5, desempenha um papel importante na regulação das funções celulares normais,
enquanto a expressão desregulada desse miRNA pode resultar na iniciação de
tumores e progressão maligna.57 A maioria dos estudos descrevem que o miR-145
regula a expressão de diferentes genes e, regula vias moleculares como invasão,
migração e metástase de células cancerígenas atuando como supressor de tumor
consistentemente com baixos níveis de expressão na maioria dos cânceres,
sugerindo que o miR-145 exerce papel potencial no diagnóstico, prognóstico e
terapêutica do câncer, uma vez que a superexpressão pode aumentar a
sensibilidade das células cancerosas aos mediadores da quimioterapia, sendo um
promissor alvo molecular na resistência aos medicamentos.57,58,69-70
Em 2013, Kliese e colaboradores estudaram papel do miR-145 em
meningiomas e detectaram redução significativa na expressão de miR-145 em
meningiomas grau II e III em comparação com meningiomas grau I. Os autores
relatam associação do miR-145 a meningiomas de alto grau o crescimento de
meningioma invasivo destes tumores.71
Recentemente, Zheng e colaboradores (2020) demonstraram que apesar da
localização do miR-145 seja em uma região conservada em meningiomas primários
e, embora o mecanismo molecular subjacente à diminuição do nível de miR‐145, em
meningiomas grau II e III, ainda não seja claro, a baixa expressão do miR‐145 está
relacionada a meningiomas de alto grau e associada invasivão cerebral.72
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Em recente revisão de literatura, foi observado que ao regular positivamente a
expressão de miR-145, a proteína ciclina-D1 e o fator de transcrição SOX2 são
reguladas negativamente, levando à parada de G0 / G1 em neuroesferas de
glioblastoma derivadas de pacientes, resultando em inibição de crescimento. Além
disso, foi observado que a expressão do miR-145 é significativamente regulada para
baixo em câncer primário de pulmão não pequenas células e metastáses cerebrais
por regular positivamente a expressão dos fatores de transcrição OCT4, MUC-1,
EGFR, c-MYC e TPD52.70
De acordo com nossas análises nas plataformas de bioinformática, o miR-145
apresenta os mesmos alvos os alvos (OCT4, SOX2 e NANOG) do miR-34a.
Também apresenta baixos níveis de expressão associados progressão tumoral em
meningiomas como observado nos estudos de Kliese e colaboradores (2013) e
Zheng e colaboradores (2020) assim como o miR-34a.
Entretanto, nossos resultados demonstraram que, apesar de perfil de
expressão semelhante ao miR-34a, ou seja, com diminuição dos níveis de
expressão observada entre o grupo controle e o grupo de recidivas tumorais,
também observamos diminuição do miR-145 entre os grupos, o grupo controle e o
grupo de tumores primários, o que talvez possa estar

associado ao seu

envolvimento com a tumorigênese descrito na literatura.57
Balachandran e colaboradores (2020) descrevem a regulação de OCT4 e
SOX2 pelo miR-145 em neuroesferas de glioblastoma e metástases cerebrais o que
reforça a pontencialidade desse miRNA e a necessidade de mais estudos.70
O miR-221, localizado no cromossomo X, foi confirmado como envolvidos na
regulação da radiossensibilidade de glioblastoma, carcinoma gástrico, carcinoma
colorretal e carcinoma nasofaríngeo.73
Estudo recente, que

avaliou células de meningioma maligno a linhagem

IOMM-Lee, transfectadas com miméticos ou inibidores de microRNA-221 e
irradiadas com diferentes dosagens, observou que a radiação inibe a proliferação e
promove apoptose e invasividade nas células IOMM-Lee e que a regulação negativa
da expressão de miR-221 pode reverter essa invasão celular induzida por radiação,
enquanto aumenta os efeitos de promoção da apoptose e inibição da proliferação da
radiação e promove a radiossensibilidade celular. Enquanto isso, a taxa de dose de
irradiação também foi revelada como afetando a distribuição do ciclo celular e a
apoptose celular de IOMM-Lee. Uma irradiação de alta taxa de dose induz a parada
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do ciclo celular G0 / G1 e um efeito de promoção de apoptose. Esses achados
sugerem que a regulação negativa de miR-221 é um método promissor para
melhorar a eficácia radioterapêutica e prevenir a recorrência do tumor pósradioterapia. Futuras investigações de células de meningioma podem se concentrar
nos mecanismos de interação entremiR-221 e EMT e EMT-TFs induzidos por IR,
que podem melhorar a compreensão das toxicidades radioterapêuticas e alcançar
uma prevenção mais eficaz da toxicidade.73
Apesar de não observamos diferença significativa nossos resultados
demonstraram representativo aumento dos níveis de expressão do miR-221 no
grupo tumores primários quando comparados ao grupo controle e ao grupo de
recidivas tumorais. Entretanto, dois pacientes da nossa casuística apresentaram
níveis de expressão muito mais elevados não representando o perfil de expressão
da casuística. Nas nossas análises nas plataformas de bioinformática o miR-221
apresentou como alvos OCT4 e Nanog.
Na literatura atual são poucos os trabalhos que caracterizaram o papel de
miRNAs que regulam alvos envolvidos no fenótipo de pluripotência de células-tronco
em tumores cerebrais, sendo que nosso estudo sugere o potencial dos miRNAs
miR-34a e miR-145 reguladores destes alvos associados ao surgimento de recidivas
em meningiomas.

Conclusão
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7. Conclusão
Os microRNAs miR-34a e miR-145 reguladores de via de pluripotência de
células-tronco apresentam-se hipoexpressos em recidivas tumorais de meningiomas
grau I e o miR-221 não apresentou-se diferencialmente expresso entre os grupos
estudados.

Referências

R e f e r ê n c i a s | 67

8. Referências
1.
SARAF, S; MCCARTHY, B.J.; VILLANO, J.L. Update on meningiomas. The
oncologist. 2011;16(11):1604-13.
2.
ORTIZ-QUINTERO, B. Cell-free microRNAs in blood and other body
fluids, as cancer biomarkers. Cell proliferation. 2016;49(3):281-303.
3.
MAYO CLINIC. Meningioma. 2020. https://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/meningioma/symptoms-causes/syc-20355643#dialogId1941967
4.
KISHIDA, Y. NATSUME, A.; KONDO, Y.; TAKEUCHI, I.; OKAMOTO, Y. et al.
Epigenetic subclassification of meningiomas based on genome-wide DNA
methylation analyses. Carcinogenesis. 2011;33(2):436-41.
5.
MCNEILL, KA.
2016;34(4):981-98.

Epidemiology

of

Brain

Tumors.

Neurologic

clinics.

6.
BALDI, I.; ENGELHARDT, J.; BONNET, C.; BAUCHET, L.; BERTEAUD, E.;
GRÜBER, A. et al. Epidemiology of meningiomas. Neurochirurgie. 2014.
7.
PORTER, K.R.; MCCARTHY, B.J.; FREELS, S.; KIM, Y.; DAVIS, FG.
Prevalence estimates for primary brain tumors in the United States by age,
gender, behavior, and histology. Neuro-Oncology. 2010;12(6):520-7.
8.
LOUIS, D.N.; PERRY, A.; REIFENBERGER, G.; FIGARELLA-BRANGER, D.;
CAVENEE, W.K. et al. The 2016 World Health Organization Classification of
Tumors of the Central Nervous System: a summary. Acta neuropathologica.
2016;131(6):803-20.
9.
BARRESI, V.; CAFFO, M.; TUCCARI, G. Classification of human
meningiomas: lights, shadows, and future perspectives. Journal of
neuroscience research. 2016;94(12):1604-12.
10. GREENBERG, M.S. Handbook of Neurosurgery. 6th ed. New York: Thieme
Publishers; 2010.
11. PERRY, A. Meningiomas, In: PERRY, A.; BRAT, D.J.; Practical Surgical
Neuropathology: A Diagnostic Approach. Second Edition, Elsevier, 2018, 259298. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323449410000138
12. GOLDBRUNNER, R.; MINNITI, G.; PREUSSER, M.; JENKINSON, M.D.;
SALLABANDA, K.; HOUDART, E. et al. EANO guidelines for the diagnosis and
treatment of meningiomas. The Lancet Oncology. 2016;17(9):e383-91.
13. RIEMENSCHNEIDER, M.J.; PERRY, A.; REIFENBERGER, G. Histological
classification and molecular genetics of meningiomas. The Lancet Neurology.


De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 6023).

R e f e r ê n c i a s | 68

2006;5(12):1045-54.
14. GUARNASCHELLI, J.; STAWICKI, S. Recurrent brain meningiomas.
International Journal of Academic Medicine. 2017;3(3):115-8.
15. FATHI, A.R.; ROELCKE, U.
neuroscience reports. 2013;13(4):337.

Meningioma.

Current

neurology

and

16. OCH, W.; SZMUDA, T.; SIKORSKA, B.; SPRINGER, J.; JASKOLSKI, D.;
ZAKRZEWSKA, M. et al. Recurrence-associated chromosomal anomalies in
meningiomas: Single-institution study and a systematic review with metaanalysis. Neurologia i neurochirurgia polska. 2016;50(6):439-48.
17. LEE, Y.; LIU, J.; PATEL S, CLOUGHESY T, LAI A, FAROOQI H, et al.
Genomic landscape of meningiomas. Brain pathology. 2010;20(4):751-62.
18. GALLAGHER, M.J.; JENKINSON, M.D.; BRODBELT, A.R.; MILLS, S.J.;
CHAVREDAKIS, E. WHO grade 1 meningioma recurrence: Are location and
Simpson grade still relevant? Clinical neurology and neurosurgery. 2016;141:11721.
19. MAWRIN, C.; PERRY, A. Pathological classification and molecular
genetics of meningiomas. Journal of neuro-oncology. 2010;99(3):379-91.
20. CIMINO, P.J. Malignant progression to anaplastic meningioma:
Neuropathology, molecular pathology, and experimental models. Experimental
and molecular pathology. 2015;99(2):354-9.
21. PARK, J. Epidemiology, pathology, clinical features, and diagnosis of
meningioma.
UpToDate.
2021
https://www.uptodate.com/contents/image/print?imageKey=ONC%2F60534&topicK
ey=5220&search=meningioa&rank=1~115&source=see_link
22. SLAVIK, H.; BALIK, V.; VRBKOVA, J.; REHULKOVA, A.; VAVERKA, M.;
HRABALEK, L.; EHRMANN, J.; VIDLAROVA, M.; GURSKA, S.; HAJDUCH, M.;
SROVNAL, J. Identification of Meningioma Patients at High Risk of Tumor
Recurrence Using MicroRNA Profiling. Neurosurgery, 2020. 87(5), 1055–1063.
https://doi.org/10.1093/neuros/nyaa009
23. HADDAD, A.F.; YOUNG, J.S.; KANUNGO, I.; SUDHIR, S.; CHEN, J.;
RALEIGH, D.R.; MAGILL, S.T.; MCDERMOTT, M.W.; AGHI, M.K. WHO Grade I
Meningioma
Recurrence:
Identifying
High
Risk
Patients
Using
Histopathological Features and the MIB-1 Index. Frontiers in Oncology, 2020.
10, 1522. https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fonc.2020.01522
24. PERRY, A.; GUTMANN, D.H.; REIFENBERGER, G. Molecular pathogenesis
of meningiomas. Journal of neuro-oncology. 2004;70(2):183-202
25. YOUNGBLOOD, M.W.; MIYAGISHIMA, D.F.; JIN, L. et al. Associações de
subgrupo molecular de meningioma e recorrência tumoral. Neuro Oncol . 2021;

R e f e r ê n c i a s | 69

23 (5): 783-794. doi: 10.1093 / neuonc / noaa226
26. PEREIRA, B.J.A.; OBA-SHINJO, S.M.; DE ALMEIDA, A.N.; MARIE, S.K.N.
Molecular alterations in meningiomas: Literature review. Clin Neurol Neurosurg.
2019;176:89–96. https://doi.org/10.1016/j.clineuro. 2018.12.004.
27. GAO, F.; SHI, L.; RUSSIN, J.; ZENG, L.; CHANG, X.; HE, S. et al. DNA
methylation in the malignant transformation of meningiomas. PLoS ONE.
2013;8(1):e54114.
28. HOLLAND, H.; MOCKER, K.; AHNERT, P.; KIRSTEN, H.; HANTMANN, H.;
KOSCHNY, R. et al. High resolution genomic profiling and classical
cytogenetics in a group of benign and atypical meningiomas. Cancer genetics.
2011;204(10):541-9.
29. BI, W.L.; MEI, Y.; AGARWALLA, P.K.; BEROUKHIM. R.; DUNN, I.F. Genomic
and Epigenomic Landscape in Meningioma. Neurosurgery clinics of North
America. 2016;27(2):167-79.
30. PETRILLI, A.M.; FERNANDEZ-VALLE, C. Role of Merlin/NF2 inactivation in
tumor biology. Oncogene. 2016;35(5):537-48.
31. DOMINGUES, P.; GONZALEZ-TABLAS, M.; OTERO, A.; PASCUAL, D.;
RUIZ, L.; MIRANDA, D. ET AL. Genetic/molecular alterations of meningiomas
and the signaling pathways targeted. Oncotarget. 2015;6(13):10671-88.
32. MATTHIAS, S.; ANDREAS, D.; JEFREY, L. Allelic Losses on chromosomes
14, 10 and 1 in Atypical and Malignant Meningiomas: A genetic model os
meningioma progression. Cancer Res 1995; 55:4696-4701.
33. MATTHIAS, S.; BOSTRÖM, J.P.; HARTMANN, C. Molecular genetics of
meningiomas: from basic research to potencial clinical applications.
Neurosurgery. 2007; 5: 787-798.
34. HANAHAN, D.; WEINBERG, R.A. Hallmarks of cancer: the next generation.
Cell. 2011 Mar 4;144(5):646-74. doi: 10.1016/j.cell.2011.02.013. PMID: 21376230.
35. FREITAG, D.; MCLEAN, A.L.; SIMON, M.; KOCH, A.; GRUBE, S.; WALTER,
J.; KALFF, R.; EWALD, C. NANOG overexpression and its correlation with stem
cell and differentiation markers in meningiomas of different WHO grades. Mol
Carcinog. 2017 Aug;56(8):1953-1964. doi: 10.1002/mc.22653. Epub 2017 Apr 17.
PMID: 28345785.
36. SHIVAPATHASUNDRAM, G.; WICKREMESEKERA, A.C.; BRASCH, H.D.;
MARSH, R.; TAN, S.T.; ITINTEANG, T. Expression of Embryonic Stem Cell
Markers on the Microvessels of WHO Grade I Meningioma. Frontiers in
surgery, 2018. 5, 65. https://doi.org/10.3389/fsurg.2018.00065
37. CHAKRABORTY, C.; CHIN, K.Y.; DAS, S. miRNA-regulated cancer stem
cells: understanding the property and the role of miRNA in carcinogenesis.

R e f e r ê n c i a s | 70

Tumor Biology, 2016. 37(10): p. 13039-13048.
38. AMARAL, B.A. et al. MicroRNAs – biogênese, funções e seu papel
potencial na carcinogênese oral. Odontologia Clínico-Científica, v.9(2) Abr/Jun
2010.
39. JORGE, A.L.; PEREIRA, E.R.; OLIVEIRA, C.S.; FERREIRA, E.S.; MENON,
E.T.; DINIZ, S.N. et al. MicroRNAs: entendendo seu papel como reguladores da
expressão gênica e seu envolvimento no câncer. Einstein (São Paulo).
2021;19:eRB5996
40. XIA, L. et al. miR-15b and miR-16 modulate multidrug resistance by
targeting BCL2 in human gastric cancer cells. Int J Cancer, v. 123, n. 2, p. 3729, Jul 2008. ISSN 1097-0215.
41. WANG, L.; CHEN, S.; LIU, Y.; ZHANG, H.; REN, N.; MA, R.; HE, Z. The
biological and diagnostic roles of MicroRNAs in meningiomas. Rev Neurosci.
2020 Oct 25;31(7):771-778. doi: 10.1515/revneuro-2020-0023. PMID: 32697762.
42. PARDO, O.E. Meningioma dissemination and growth: a role for
microRNAs. Oncogene. 2015 Apr 2;34(14):1743-4. doi: 10.1038/onc.2014.263.
PMID: 25838054.
43. GAREEV, I.; BEYLERLI, O.; LIANG, Y.; XIANG, H.; LIU, C.; XU, X.; YUAN, C.;
AHMAD, A.; YANG, G. The Role of MicroRNAs in Therapeutic Resistance of
Malignant Primary Brain Tumors. Front Cell Dev Biol. 2021 Oct 7;9:740303. doi:
10.3389/fcell.2021.740303. PMID: 34692698; PMCID: PMC8529124.
44. MITHA, R.; SHAMIM, M.S. Significance of micro-RNA expression in
patients with meningioma. J Pak Med Assoc. 2020 Jul;70(7):1287-1288. PMID:
32799296.
45. GALANI, V.; LAMPRI, E.; VAROUKTSI, A.; ALEXIOU, G.; MITSELOU, A.;
KYRITSIS, A.P. Genetic and epigenetic alterations in meningiomas. Clin Neurol
Neurosurg, 2017. 158:119–125.
46. EL-GEWELY, M.R.; ANDREASSEN, M.; WALQUIST, M.; URSVIK, A.;
KNUTSEN, E.; NYSTAD, M.; COUCHERON, D.H.; MYRMEL, K.S.; HENNIG, R.;
JOHANSEN, S.D. Differentially expressed micrornas in meningiomas grades i
and ii suggest shared biomarkers with malignant tumors. Cancers (Basel),
2016. 8, https://doi.org/10.3390/cancers8030031.
47. GALANI, V.; ALEXIOU, G.A.; MILIARAS, G.; DIMITRIADIS, E.;
TRIANTAFYLLOU, E.; GALANI, A.; GOUSSIA, A.; KANAVAROS, P.; TRANGAS, T.
Expression of stem cell marker nestin and microrna-21 in meningiomas. Turk.
Neurosurg, 2015. 25: 574–577.
48. KATAR, S.; BARAN, O.; EVRAN, S.; CEVIK, S.; AKKAYA, E.; BARAN, G.;
ANTAR, V.; HANIMOGLU, H.; KAYNAR, M.Y. Expression of miRNA-21, miRNA107, miRNA-137 and miRNA-29b in meningioma. Clin. Neurol. Neurosurg, 2017.

R e f e r ê n c i a s | 71

156: 66–70.
49. LUDWIG, N.; KIM, Y.J.; MUELLER, S.C.; BACKES, C.; WERNER, T.V.;
GALATA, V.; SARTORIUS, E.; BOHLE, R.M.; KELLER, A.; MEESE, E.
Posttranscriptional deregulation of signaling pathways in meningioma
subtypes by differential expression of miRNAs. Neuro. Oncol., 2015. 17: 1250–
1260.
50. ZHI, F.; SHAO, N.; LI, B.; XUE, L.; DENG, D.; XU, Y.; LAN, Q.; PENG, Y.;
YANG, Y. A serum 6-miRNA panel as a novel non-invasive biomarker for
meningioma. Sci. Rep., 2016. 6: 32067.
51. ZHI, F.; ZHOU, G.; WANG, S.; SHI, Y.; PENG, Y.; SHAO, N.; GUAN, W.; QU,
H.; ZHANG, Y.; WANG, Q. et al. A microRNA expression signature predicts
meningioma recurrence. Int. J. Cancer, 2013. 132: 128–136.
52. KOPKOVA, A.; SANA, J.; MACHACKOVA, T.; VECERA, M.; RADOVA, L.;
TRACHTOVA, K.; VYBIHAL, V.; SMRCKA, M.; KAZDA, T.; SLABY, O. et al.
Cerebrospinal fluid microrna signatures as diagnostic biomarkers in brain
tumors. Cancers (Basel), 2019. 11, https://doi.org/10.3390/cancers11101546.
53. CHEN, K.S.; STROUP, E.K.; BUDHIPRAMONO, A.; RAKHEJA, D.; NICHOLSVINUEZA, D.; XU, L.; STUART, S.H.; SHUKLA, A.A.; FRAIRE, C.; MENDELL, J.T.
et al. Mutations in microRNA processing genes in Wilms tumors derepress the
IGF2 regulator PLAG1. Genes. Dev., 2018. 32: 996–1007.
54. HART, M.; WALCH-RÜCKHEIM, B.; KRAMMES, L.; KEHL, T.;
RHEINHEIMER, S.; TÄNZER, T.; GLOMBITZA, B.; SESTER, M.; LENHOF, H.P.;
KELLER, A. et al. miR-34a as hub of T cell regulation networks. J. Immunother.
Cancer, 2019. 7: 187.
55. LI, X.C.; HAI, J.J.; TAN, Y.J.; YUE, Q.F.; AND LIU, L.J; MiR-218 suppresses
metastasis and invasion of endometrial cancer via negatively regulating
ADD2. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci., 2019. 23: 1408–1417.
56. HU, S.A.; WEI, W.; YUAN, J.; CHENG, J. Resveratrol inhibits proliferation
in HBL-52 meningioma cells. Onco. Targets. Ther., 2019. 12: 11579–11586.
57. WANG, X.; WANG, E.; CAO, J.; XIONG, F.; YANG, Y.; LIU, H. MiR-145
inhibits the epithelial-to-mesenchymal transition via targeting ADAM19 in
human glioblastoma. Oncotarget, 2017. 8: 92545–92554.
58. ZEINALI, T.; MANSOORI, B.; MOHAMMADI, A.; BARADARAN, B.
Regulatory mechanisms of miR-145 expression and the importance of its
function in cancer metastasis. Biomed. Pharmacother, 2019. 109: 195–207.
59. BADR, EA.E.; ASSAR, M.F.A.; GOHAR, S.F.; BADR, M.H.; HATHOUT, R.M.;
EL-KOUSY, S.M. The clinical impact of miRNA34a and P53 gene expression in
colon cancer. Biochemistry and Biophysics Reports, V. 16, 2018, Pages 88-95,
https://doi.org/10.1016/j.bbrep.2018.10.002.

R e f e r ê n c i a s | 72

60. DUAN, J.; ZHOU, K.; TANG, X.; DUAN, J.; ZHAO, L. MicroRNA-34a inhibits
cell proliferation and induces cell apoptosis of glioma cells via targeting of
Bcl-2.
Molecular
Medicine
Reports
14,
no.
1
(2016):
432-438.
https://doi.org/10.3892/mmr.2016.5255
61. WU, J.; WU, G.; LV, L.; REN, Y.F.; ZHANG, X.J.; XUE, Y.F.; LI, G.; LU, X.;
SUN, Z.; TANG, K.F. MicroRNA-34a inhibits migration and invasion of colon
cancer cells via targeting to Fra-1. Carcinogenesis. 33:519–528. 2012.
https://doi.org/10.1093/carcin/bgr304
62. KATO, M.; PARANJAPE, T.; MÜLLER, R.U.; NALLUR, S.; GILLESPIE, E.;
KEANE, K.; ESQUELA-KERSCHER, A.; WEIDHAAS, J.B.; SLACK, F.J. The mir-34
microRNA is required for the DNA damage response in vivo in C. elegans and
in vitro in human breast cancer cells. Oncogene. 28:2419–2424. 2009.
https://www.nature.com/articles/onc2009106
63. STAHLHUT, C.; SLACK, F.J. Combinatorial action of MicroRNAs let-7 and
miR-34 effectively synergizes with Erlotinib to suppress non-small cell lung
cancer
cell
proliferation.
Cell
Cycle.
14:2171–2180.
2015.
https://doi.org/10.1080/15384101.2014.1003008
64. GAO, H.; ZHAO, H.; XIANG, W. Expression level of human miR-34a
correlates with glioma grade and prognosis. J Neurooncol. 113:221–228. 2013.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23529798
65. ARDEKANI, A.M.; NAEINI, M.M. The role of microRNAs in human
diseases. Avicenna Journal of Medical Biotechnology. 2010;2(4):161–179.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3558168
66. ARUNACHALAM, G.; UPADHYAY, R.; DING, H.; TRIGGLE, C.R. MicroRNA
signature and cardiovascular dysfunction. Journal of Cardiovascular
Pharmacology. 2014 https://doi.org/10.1097/fjc.0000000000000178
67. MURNYÁK, B.; BOGNÁR, L.; KLEKNER, Á.; HORTOBÁGYI, T. Epigenetics
of
Meningiomas.
BioMed
research
international,
2015,
532451.
https://doi.org/10.1155/2015/532451
68. HE, M.; GAO, L.; ZHANG, S.; TAO, L.; WANG, J.; YANG, J.; ZHU, M.
Prognostic significance of miR-34a and its target proteins of FOXP1, p53, and
BCL2 in gastric MALT lymphoma and DLBCL. Gastric. Cancer. 2014. 17: 431–
441 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10120-013-0313-3
69. WERNER, T.V.; HART, M.; NICKELS, R.; KIM, Y. J.; MENGER, M. D.;
BOHLE, R. M.; KELLER, A.; LUDWIG, N.; MEESE, E. MiR-34a-3p alters
proliferation and apoptosis of meningioma cells in vitro and is directly
targeting SMAD4, FRAT1 and BCL2. Aging, (2017). 9(3), 932–954.
https://doi.org/10.18632/aging.101201
70. BALACHANDRAN, A.A.; LARCHER, L.M.; CHEN, S.; VEEDU, R.N.

R e f e r ê n c i a s | 73

Therapeutically Significant MicroRNAs in Primary and Metastatic Brain
Malignancies.
Cancers,
2020.
12(9),
2534.
https://doi.org/10.3390/cancers12092534
71. KLIESE, N.; GOBRECHT, P.; PACHOW, D.; ANDRAE, N.; WILISCHNEUMANN, A.; KIRCHES, E.; RIEK-BURCHARDT, M.; ANGENSTEIN, F.;
REIFENBERGER, G.; RIEMENSCHNEIDER, M.J.; et al. miRNA-145 is
downregulated in atypical and anaplastic meningiomas and negatively
regulates motility and proliferation of meningioma cells. Oncogene, 2013. 32:
4712–4720. https://www.nature.com/articles/onc2012468
72. ZHENG, J.; PANG, C.H.; DU, W.; WANG, L.; SUN, L.G.; XING, Z.Y. An allele
of rs619586 polymorphism in MALAT1 alters the invasiveness of meningioma
via modulating the expression of collagen type V alpha (COL5A1). Journal of
cellular
and
molecular
medicine,
2020.
24(17),
10223–10232.
https://doi.org/10.1111/jcmm.15637
73. ZHANG, Q.; SONG, L.R.; HUO, X.L.; WANG, L.; ZHANG, G.B.; HAO, S.Y.;
JIA, H.W.; KONG, C.L.; JIA,W.; WU, Z.; XU, B.N.; JIA, G.J.; ZHANG, J.T.
MicroRNA-221/222 Inhibits the Radiation-Induced Invasiveness and Promotes
the Radiosensitivity of Malignant Meningioma Cells. Frontiers in oncology,
2020. 10, 1441. https://doi.org/10.3389/fonc.2020.01441

