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RESUMO

ARAGÓN, C. I. L. Análise da expressão dos microRNAs miR-23a, miR-27a, miR181b, miR-203 e miR-210 em neuroesferas e células aderidas de culturas de
pacientes com glioblastoma. 2019. 62p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.

Introdução: Glioblastomas são as neoplasias primárias malignas mais comuns do
sistema nervoso central em adultos, com uma sobrevida baixa a um ano do
diagnóstico, devido ao seu alto poder tumorigênico, rápida progressão e
invasividade, em parte pela presença de uma subpopulação de células neoplásicas
com características de células tronco normais (NSCs) denominadas células tronco
tumorais (CSCs) REF. Acredita-se que as CSCs sejam as responsáveis pela
gliomagênese, heterogeneidade, progressão e reestabelecimento tumoral. Estudos
demonstram que muitos microRNAs apresentam níveis de expressão alterados nos
tumores cerebrais e têm sido associados a metástase, à patogênese dos
glioblastomas, à expressão de oncogenes e de genes supressores de tumor em
CSCs, incluído o GBM, mediante diversos mecanismos moleculares REF. Objetivo:
Avaliar a expressão dos miRNAs miR-23a, miR-27a, miR-181b, miR-203 e miR-210,
envolvidos na patogênese do glioma e metástase cerebral, comparando sua
expressão em Células Aderidas e Neuroesferas. Materiais e Métodos: Foram
usadas culturas celulares de dez pacientes adultos com glioblastoma sendo
verificada a expressão dos microRNAs utilizando a PCR em tempo real. Resultados
e Conclusões: Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na
expressão dos microRNAs miR-23a, miR-27a, miR-181b, miR-203 e miR-210
quando comparados em culturas de células aderidas e neuroesferas de tecidos de
glioblastoma. Entretanto, apresentaram-se hiperexpressos nas células aderidas nos
microRNAs: miR-27a, miR-181b e miR-210 e em neuroesferas no miR 203.

Palavras chave: Glioblastoma, Células tronco tumorais, Neuroesferas, MicroRNAs.

ABSTRACT

ARAGÓN, C. I. L. Expression of microRNAs: miR-23a, miR-27a, miR-181b, miR203 and miR-210 in neurospheres and adhered cells of cultures of glioblastoma
patients. 2019. 62p. Dissertation (Masters) - Medical School of Ribeirão Preto,
University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.

Introduction: Glioblastomas are the most common primary malignant neoplasms of
the central nervous system in adults, with a one-year low survival of the diagnosis,
due to its high tumorigenic power, rapid progression and invasiveness, in part by the
presence of a subpopulation of neoplastic cells with characteristics of normal stem
cells (NSCs) called cancer stem cells (CSCs). CSCs are believed to be responsible
for gliomagenesis, heterogeneity, progression and tumor reestablishment. Studies
have shown that many microRNAs have altered levels of expression in brain tumors
and have been associated with metastasis, the pathogenesis of glioblastomas, the
expression of oncogenes and tumor suppressor genes in CSCs, including GBM, by
various molecular mechanisms. Objective: To evaluate the expression of the
miRNAs miR-23a, miR-27a, miR-181b, miR-203 and miR-210, involved in the
pathogenesis of glioma and cerebral metastasis, comparing its expression in
Adhered Cells and Neurospheres. Materials and Methods: Cell cultures of ten adult
patients with glioblastoma were used and the expression of microRNAs was verified
using real-time PCR. Results and Conclusions: No statistically significant
differences were found in the expression of miR-23a, miR-27a, miR-181b, miR-203
and miR-210 microRNAs when compared in cultures of adhered cells and
glioblastoma tissue neurospheres. However, hyperexpressions were observed in the
adhered cells in the miR-203, miR-27a, miR-181b and miR-210 and neurospheres in
miR-203.

Key words: Glioblastoma, Tumor stem cells, Neurospheres, MicroRNAs.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Epidemiologia do Câncer

O câncer é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, e
pertence ao grupo das chamadas, doenças e agravos não transmissíveis
(DANT), as quais são responsáveis pela maior parte dos adoecimentos e
óbitos da população no mundo, causando um estimado de 36 milhões de
mortes em 2008, o que corresponde a um 63% do total das mesmas, com
destaque para as doenças cardiovasculares (48%) e para o câncer (21%)
(Borges et al., 2018; Ferlay et al., 2015). Atualmente, o câncer ocupa o
segundo lugar nas principais causas de morte nos Estados Unidos (Ferlay et
al., 2015), sendo o número de óbitos maior do que todas as doenças
coronárias ou todos os AVC, segundo as estimativas da Organização Mundial
da Saúde (OMS) em 2011.
De acordo com a variabilidade geográfica em 20 regiões do mundo, a
GLOBOCAN 2018 descreve cerca de 18,1 milhões de novos casos de câncer (17
milhões excluindo câncer de pele não melanoma) e 9,6 milhões de mortes por
câncer (9,5 milhões excluindo câncer de pele não melanoma) em 2018 (Bray et al.,
2018).
Em 2017 nos Estados Unidos, deverão ocorrer 1.688.780 casos novos de
câncer ou seu equivalente de mais de 4.600 novos diagnósticos de câncer a
cada dia, e 600.920 mortes por câncer, com uma incidência de 20%, sendo
maior em homens do que em mulheres, e uma taxa de mortalidade 40% maior,
onde os tumores cerebrais ocupam o décimo lugar em homens e o nono lugar
em mulheres como os tumores mais incidentes (Borges et al., 2018), e o décimo
lugar de mortes por câncer (Borges et al., 2018; Siegel, Miller, & Jemal, 2017)
nas diferentes estatísticas locais e mundiais, sendo mais frequentes em adultos
(29/100.000 habitantes) do que em crianças e adolescentes (6/100.000
habitantes) (Ferris, Hofmann, Solomon, & Perry, 2017).
As mortes por câncer em crianças e adultos jovens, correspondem
respectivamente ao 30% e 20% (McNeill, 2016). Embora os tumores sólidos são
mais comuns em crianças, os gliomas obedecem ao 27% dos tumores primários
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do SNC, e a um 80% de todos os tumores primários malignos do SNC (Ferris et
al., 2017), por isso a relevância de estudar sobre esse tipo de carcinomas.

1.2 Gliomas

As metástases cerebrais são as neoplasias mais comuns em adultos,
embora que os glioblastomas multiformes (GBM) são considerados como as
neoplasias primárias malignas mais comuns do sistema nervoso central (SNC)
(Castañeda et al., n.d.; Ferris et al., 2017; Gusyatiner & Hegi, 2018).
A era de pesquisa dos gliomas foi conhecida como "era macroscópica",
onde os gliomas eram originalmente conhecidos como "sarcomas medulares"
pela comunidade médica inglesa e como "fungo medulare" pela comunidade
médica alemã. A pesquisa sobre tumores cerebrais primários consistiu em dois
períodos principais, o “clássico” de 1860 a 1920 e o “histológico”, de 1920 a
1940 (Agnihotri et al., 2013).
Os gliomas são tumores do SNC que afetam o encéfalo e a medula
espinhal. As células gliais normais (astrócitos, oligodendrócitos e células
ependimárias) se encarregam da função neuronal, contribuindo na formação da
barreira hematoencefálica, mielinizar os axônios e revestir os ventrículos como
parte da barreira cerebral do líquido céfalo raquidiano (LCR). As células que dão
origem aos gliomas ainda não são bem compreendidas, podendo incluir célulastronco neurais primitivas, células progenitoras gliais ou células indiferenciadas
de um tipo de célula madura. Essas células progenitoras podem gerar também
tumores de linhagens mistas, como tumores glioneuronais (Ferris et al., 2017).
O desenvolvimento de gliomas pode ser atribuído às interações entre
fatores ambientais e genéticos. Os fatores ambientais que poderiam contribuir
de forma significativa no desenvolvimento do glioma incluem a radiação
eletromagnética de telefones celulares, o consumo de álcool, agentes
infecciosos, condições alérgicas e tabagismo (Zeng, Cui, & Gao, 2015). Alguns
estudos apontam a que determinadas ocupações se associariam a um maior
risco de padecer um glioma, como o uso de plásticos e produtos de caucho
(Castañeda et al., n.d.). Além dos fatores mencionados, fatores genéticos
também podem estar implicados na patogênese do glioma, como mutações em
genes entre outras alterações (Zeng et al., 2015).
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Os sinais e sintomas de glioma incluem em geral, dor de cabeça, náusea,
vômito, convulsões, perda visual, dor, distúrbios do nervo craniano, fraqueza e
dormência, variando em cada pessoa e segundo a localização do tumor (Zeng
et al., 2015).
Esses tumores causam um número excessivo de mortes em relação a
outros tipos de câncer (McNeill, 2016). A Organização Mundial de Saúde (OMS)
classifica os gliomas predominantemente por critérios histopatológicos em:
astrocitomas,

oligodendrogliomas,

oligoastrocitomas

e

ependimomas,

estabelecendo uma gradação relacionada ao prognóstico da doença que
identifica os astrocitomas de alto grau em grau III (astrocitoma anaplásico) e
grau IV (Glioblastoma –GB–) (Castañeda et al., n.d.).
O 75% de todos os gliomas são os astrocitomas, sendo subtipo mais
comum o de maior grau, o glioblastoma, com uma sobrevida global baixa, 5%
em 5 anos. (Ferris et al., 2017). Os gliomas são mais prevalentes em homens
com um 55% dos casos, afetando mais comumente aos brancos não hispânicos
nos Estados Unidos (McNeill, 2016).
Como observado na figura 1, a incidência dos gliomas varia de acordo
com a histologia do tumor e a faixa etária, sendo que o tumor de grau I
(astrocitoma pilocítico) ocorre predominantemente em crianças e adultos jovens.
Os tumores embrionários e os gliomas malignos, grau II (oligodendroglial),
atingem seu máximo na terceira e quarta décadas da vida, com aumento da
incidência dos gliomas malignos na velhice na sexta e sétima décadas da vida,
incluindo os meningiomas e os tumores hipofisários na idade adulta (McNeill,
2016).
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Figura 1. Subtipos de gliomas.

a - Incidência e subtipos de gliomas por idade. b - Idade de diagnósticos.

Tomado de (Ferris et al., 2017)
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O glioblastoma multiforme (GBM) é o tipo mais comum e agressivo dos
gliomas, com recidivas e resistência às terapias convencionais de forma frequente
(de Almeida Sassi, Lunardi Brunetto, Schwartsmann, Roesler, & Abujamra, 2012),
sendo umas das razões principais pelas quais é objeto desse estudo.
1.2.1 Glioblastoma
Em 1863, utilizando técnicas macroscópicas e microscópicas ("período
clássico"), o Dr. Rudolf Virchow identificou pela primeira vez aos glioblastomas como
tumores de origem glial, sugerindo o termo "glioma" e dando origem à classificação
atual de tumores cerebrais. O Glioblastoma multiforme (GBM) foi originalmente
denominado como espongioblastoma multiforme, mas em 1926 o neurocirurgião e
neuropatologista Dr. Percival Bailey junto com o neurocirurgião Dr. Harvey Cushing
renomearam o tumor como se conhece hoje (Agnihotri et al., 2013).
Os GBM são considerados como as neoplasias primárias malignas mais
comuns do sistema nervoso central (SNC) em adultos, representando mais de 50%
dos casos, com uma taxa de incidência de 3,2 por 100.000 população, estando
associado a um prognóstico ruim, com uma sobrevivência a 1 ano depois do
diagnóstico de 33%, e a 5 anos de apenas um 5% (Castañeda et al., n.d.; Ferris et
al., 2017; Gusyatiner & Hegi, 2018).
O GBM pode comprometer qualquer estrutura neuroanatômica, sendo mais
comum nos hemisférios cerebrais nos adultos e na fossa posterior. nas crianças.
(Castañeda et al., n.d.).
Seu crescimento infiltrativo é extremamente rápido, e quando avaliados
radiograficamente, acometem regiões além das margens aparentes, sendo
histologicamente compostos por células de grande variabilidade morfológica, que se
misturam com células normais, como neurônios e glia nativa, formando estruturas
secundárias quando se agrupam em torno dos neurônios (satelitoses), dos vasos
sanguíneos e da pia-máter; com formações bizarras, pleomórficas e multinucleadas
de alta atividade mitótica; proliferação microvascular; hiperplasia endotelial grave;
microtrombos intravasculares e uma extensa necrose de natureza isquêmica ou
pseudoempalizada (Castañeda et al., n.d.; Ferris et al., 2017).
Essa grande heterogeneidade é o que fez ganhar o nome de multiforme aos
glioblastoma, se caracterizando por padrões e características citológicas variadas,
embora apresentem focos bem diferenciados que se alternam com os menos
diferenciados em geral. (Castañeda et al., n.d.).
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Figura 2. Gênese dos gliomas.

(a) Interações entre o nicho neurogênico (zona subventricular, SVZ) e as células-tronco
neurais (NSCs). (b) Papel das células-tronco cancerígenas (CSCs) na progressão tumoral.

Tomado de (de Almeida Sassi et al., 2012).
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Na figura 2 observa-se o processo de gliomagênese, onde as interações
entre o nicho neurogênico (zona subventricular, SVZ) e as células-tronco
neurais (NSCs) destacam os tipos celulares mais relevantes e os fatores
secretados que afetam a proliferação neural, onde os progenitores de
oligodendrócitos são mais propensos a sofrer transformação maligna. As
células-tronco tumorais (CSCs) tem um papel importante na progressão tumoral,
existindo

diferentes

subpopulações

de

CSCs,

que

contribuem

para

a

heterogeneidade do tumor. Os inibidores da histona desacetilase (HDACis)
podem ser eficazes contra as CSCs promovendo a sua diferenciação e, os
nichos

perivasculares

(PVNs)

fornecem

fatores

de

crescimento

que

incrementam a proliferação e a autorregulação das CSCs. Devido ao rápido
crescimento do tumor, se formam nichos hipóxicos (HNs) que, através da ação
de HIFs (Fatores indutores de hipóxia) secretam fatores de crescimento
vasculares endoteliais (VEGF), que ao mesmo tempo pode gerar novos nichos
vasculares (de Almeida Sassi et al., 2012).
Em 1926, Harvey Cushing e Percival Bailey publicaram o primeiro
esquema de classificação para gliomas baseado nos achados clínicos e na
aparência histológica à microscopia de luz de células que se assemelhavam
morfologicamente a células do sistema nervoso central, com características
difusas e invasivas tornando-os cirurgicamente incuráveis e mais agressivos,
sendo conhecidos como glioblastomas multiformes (Morokoff, Ng, Gogos, &
Kaye, 2015).

1.2.1.1 Classificação e alterações genéticas dos glioblastomas

Bailey e Cushing conseguiram classificar mais de 13 tipos de glioma e
observaram vários graus de prognóstico associados a diferentes gliomas, essa
cuidadosa caracterização permitiu estabelecer um alicerce para o crescimento da
neuro-oncologia e da neurocirurgia (Agnihotri et al., 2013).
Vários sistemas de classificação foram aperfeiçoados com o tempo para o
GBM e os outros gliomas, finalizando com o esquema utilizado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) publicado pela primeira vez em 1979,
que depois, com os importantes avanços nas pesquisas clínicas, patológicas,
moleculares e genéticas, permitem a subclassificação detalhada dos tumores
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cerebrais primários como se conhece na atualidade (Agnihotri et al., 2013;
Morokoff et al., 2015).
Os subtipos de gliomas difusos compreendem, astrocitomas (astrocitomas difusos:
Grau II; astrocitomas anaplásico: Grau III e glioblastomas: Grau IV - classificação da
OMS), oligodendrogliomas (incluindo os anaplásicos), e oligoastrocitomas (Ferris et al.,
2017).
Tradicionalmente os glioblastomas foram classificados em dois subtipos
idênticos morfologicamente, o glioblastoma primário (GB1) e o glioblastoma
secundário (GB2). Os GB1 representam a maior parte desses tumores,
aparecendo sem lesões prévias, sendo mais comuns na velhice, com uma idade
média de 60 anos, com uma rápida evolução e crescimento do tumor. O GB2
representa menos de 10% dos glioblastomas e surgem como progressão de
astrocitomas de baixo grau, do tipo astrocitoma difuso ou astrocitoma
anaplásico, afetando principalmente a jovens, com uma evolução mais lenta do
que o no caso dos GB1, com uma sobrevida média significativamente maior
devido à menor idade de apresentação e ao crescimento mais lento do tumor
(Castañeda et al., n.d.).
Alterações genéticas e cromossômicas envolvidas na gênese dos GBMs
primários e secundários são mostradas na Figura 3, onde se evidencia que os GBMs
primários surgem da célula de origem, enquanto os GBM secundários surgem e
progridem a partir de um astrocitoma de baixo grau, contendo aberrações
semelhantes. Análises genômicas recentes permitiram classificar os GBMs primários
e secundários em outros quatro subtipos distintos caracterizados por alterações
moleculares específicas (Agnihotri et al., 2013).
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Figura 3. Patogênese genética e molecular dos GBM

OLIG2 fator de transcrição do oligodendrócito 2, PTEN fosfatase e homólogo de tensina, LOH perda
de heterozigosidade, Amp amplificação, INK4A inibidor quinase 4a, ARF quadro de leitura
alternativo, MDM2 minuto duplo de camundongo 2, RB retinoblastoma, PDGFR receptor de fator de
crescimento derivado de plaquetas, PI3K fosfatidilinositol 3- cinase, VEGF fator de crescimento
vascular endotelial, NES nestina, NF1 neurofibroma 1, MET met proto-oncogene (receptor do fator de
crescimento do hepatocito), CHI3L1 quitinase 3 ligando 1, CD44a antígeno CD44, MERTK c-mer
tirosina cinase proto-oncogênica, TNF fator de necrose tumoral, NFKB fator nuclear kappa-B, IDH1
isocitrato desidrogenase 1, PIK3R1 fosfatidilinositol 3 quinase, subunidade reguladora 1.

Traduzido de (Agnihotri et al., 2013).
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1.2.2 Tratamento dos Glioblastomas

Na década de 1920, o neurocirurgião Dr. Walter Dandy deu um passo radical
ao remover todo o hemisfério de dois pacientes em coma que sofriam de GBM.
Apesar dessa intervenção, esses pacientes acabaram sucumbindo à doença,
fornecendo a primeira evidência de como a GBM realmente é invasivo (Agnihotri et
al., 2013).
A era da neurocirurgia moderna foi introduzida quando Rickman Godlee
removeu o primeiro tumor cerebral em 1884, no entanto, logo ficou claro que mesmo
a cirurgia radical, como a hemisferectomia, como tentou Dandy, fazia pouca
diferença para a sobrevivência da maioria dos pacientes com tumores cerebrais.
(Morokoff et al., 2015).
De 1926 até 1976, os tratamentos de radioterapia e quimioterapia foram
testados, mas apenas levaram a melhorias marginais na sobrevivência. Em 2005,
Stupp et al. relataram que a radioterapia concomitante e a quimioterapia com
temozolomida como adjuvante, levaram a um modesto aumento de 2,5 meses na
sobrevida média, sendo mais significativo (de 10% para 26%) a proporção de
pacientes que sobreviveram 2 anos (Morokoff et al., 2015).
O principal tratamento para os glioblastomas (GB) e os astrocitomas
anaplásicos continua sendo, a maior ressecção cirúrgica possível do tumor
associado ao tratamento adjuvante com radioterapia e quimioterapia, baseado em
agentes alquilantes (agentes que transferem grupos alquil para base guanina,
danificam o DNA e causam a morte celular), como carmustina (BCNU) ou
temozolomida (TMZ), que mostraram um aumento na taxa de sobrevivência
(Castañeda et al., n.d.).
Uma possível ferramenta de tratamento de pacientes com tumores
agressivos, não ressecáveis e para impedir a metástase do tumor poderia ser a
segmentação seletiva das CSCs (J.A. Leal & Lleonart, 2013).
Embora a heterogeneidade do glioblastoma tenha sido estudada por clínicos,
biólogos e patologistas há muitos anos, tem sido observada uma grande diversidade
biológica desta doença na última década, explicando o fracasso da terapia do câncer
e a morte desses pacientes, o que tem aumentado o interesse por aprofundar nos
mecanismos moleculares subjacentes e no microambiente tumoral e metastático
para ajudar na prevenção, diagnóstico precoce, identificação de novos alvos
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terapêuticos e diminuição da sua progressão. Um desses alvos são, com certeza, as
células tronco tumorais e os microRNAs.

1.3 Células Tronco Tumoral e Glioblastomas

As células-tronco tumorais (CSCs) correspondem a um grupo de células
cancerígenas raras que possuem algumas características de células-tronco normais,
podendo também surgir de elas, com a particularidade de serem tumorigênicas, com
potencial proliferativo indefinido conduzindo à formação e crescimento de tumores,
permitindo a persistência do tumor, causando recidiva e metástase, devido a
semelhanças nos mecanismos que regulam a auto-renovação de células-tronco
normais e das células cancerígenas (J.A. Leal & Lleonart, 2013; Reya, Morrison,
Clarke, & Weissman, 2001). É por isso, que se as CSCs fossem eliminadas, o tumor
regrediria devido à diferenciação e morte celular (J.A. Leal & Lleonart, 2013).
O câncer pode ser considerado como uma doença de auto-renovação não
regulamentada das células tronco normais, podendo ser transformadas pela
aquisição de pelo menos uma mutação, existindo evidência de que muitas vias que
são classicamente associadas ao câncer também podem regular o desenvolvimento
normal de células-tronco, como por exemplo os mecanismos de morte celular na
regulação da homeostase de células progenitoras restritas (Reya et al., 2001).
Células progenitoras restritas são menos propensas do que as células-tronco
a sofrer uma transformação neoplásica porque proliferam por um período de tempo
muito mais curto antes da diferenciação terminal e precisam adquirir primeiro o
potencial extensivo de auto-renovação das células-tronco normais para ter a
oportunidade de experimentar mutações adicionais que levariam à transformação
(Reya et al., 2001).
Como se observa na Figura 4, as células putativas podem dar origem aos
GBM, quando existem alterações na diferenciação normal das células do SNC
ocasionando a formação de tumores no SNC, incluindo os glioblastomas. As célulastronco neurais (NSCs) dão origem a progenitores neurais e gliais com capacidade
proliferativa e auto-replicativa limitada que se diferenciam posteriormente nos
principais tipos de células neurais, oligodendrócitos e astrócitos. Algumas teorias
fazem referência a que as células iniciadoras de tumor cerebral (BTIC) se formam a
partir de células diferenciadas terminalmente (1) devido a uma lenta acumulação de
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mutações críticas conferindo-lhes uma vantagem proliferativa. Outras teorias
apontam a que as BTIC se originam das NSCs (2) ou da transformação de uma
célula progenitora neural, podendo formar GBMs através da diferenciação de
linhagens gliais ou neuronais maduras (3) (Agnihotri et al., 2013).

Figura 4. Diferenciações normais do SNC e formação de tumores no SNC.

A flecha curva representa a capacidade de se renovar
Traduzido de (Agnihotri et al., 2013).

Os microRNAs estão envolvidos em todos os processos biológicos humanos,
tendo sido demonstrado seu papel na tumorigênese humana, estando também
implicados na regulação de células-tronco e de CSCs. Existe ainda controversa ao
respeito da terapia focada em CSC devido a que compartilham com as células
tronco normais, vias de sinalização embora oferecem novos alvos terapêuticos (J.A.
Leal & Lleonart, 2013).
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1.4 microRNAs

1.4.1 Biogênese dos microRNAs

miRNAs são pequenas moléculas de RNAs não- codificantes, conservados
evolutivamente,

que possuem entre 18-25 nucleotídeos de extensão, com uma

média 22, constituindo a classe dominante dos pequenos RNAs na maioria dos
tecidos do corpo (Asiaf, Ahmad, Arjumand, & Zargar, 2018; Bertoli, Cava, &
Castiglioni, 2015; Zhixin Li et al., 2017).
As primeiras moléculas de miRNAs foram descobertas no ano de 1933 por
Lee e Rosalind C, et al.in Caenorhabditis elegans, sendo capaz de regular a
expressão e função de outra proteína codificadora de mRNA (Bertoli et al., 2015; Wu
et al., 2016). El repositório principal das sequências e anotações dos miARN
chamado miRBase (www.mirbase.org), foi inaugurado em 2006 com somente 218
loci de miARN, sendo desde então utilizadas novas técnicas de sequenciamento de
alto rendimento para analisar tais moléculas, permitindo o descobrimento de más de
28,000 miRNAs maduros até 2014, muitos deles relacionados com a apoptose,
tumorigênese, metástase, angiogênese (Bertoli et al., 2015; Kozomara & GriffithsJones, 2014; Xing & Watabe, 2013).
Essas

moléculas

se

caracterizam

por

realizar

importantes

funções

regulatórias postranscripcionais da expressão gênica, na maioria dos processos
celulares chave, tanto em animais quanto em plantas, como: a regulação da
proliferação, a diferenciação, a angiogênesis, a migração e a apoptoses (Bertoli et
al., 2015; Wu et al., 2016).
Como se mostra na figura 5, os miRNAs são transcritos no núcleo da célula
em pri-miRNA de tamanho variável pela enzima RNA polimerase II (pol II). Ainda no
núcleo os pri-miRNAs são reconhecidos e clivados pela enzima RNase III Drosha,
ligando-se a ela e ao Pasha (DGCR8), e passa a ter então, aproximadamente, 70
nucleotídeos denominada pré-miRNA, apresentando estrutura “hairpin”. (Asiaf et al.,
2018; Garzon, Fabbri, Cimmino, Calin, & Croce, 2006). Posteriormente, o pré-miRNA
é exportado do núcleo ao citoplasma da célula pela proteína transportadora
exportina 5, sendo processada pela proteína Dicer (enzima RNAase III) que cliva o
pré- miRNA em miRNa, perdendo sua estrutura “hairpin”, e passando a conter em
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torno de 19-24 nucleotídeos (Asiaf et al., 2018; Croce et al., 2005; Cruz, 2010;
Garzon, Fabbri, Cimmino, Calin, & Croce, 2006).
Ainda no citoplasma da célula, o miRNA já maduro (miRNA duplo), se liga as
Proteínas Argonautas e ao complexo RISC (complexo de silenciamento induzido de
RNA), por complementariedade de bases na região não traduzida 3’, o RISC cliva o
mRNA

ou

induz

repressão

translacional

dependendo

do

grau

de

sítios

complementares entre o miRNA e seu alvo (Asiaf et al., 2018; Croce et al., 2005;
Cruz, 2010; Garzon et al., 2006).
Os miRNAs apresentam um mecanismo de regulação pós-transcricional, pois
se a ligação por complementariedade de bases com o mRNA for completa, o RNAm
é induzido a ser destruído, caso a ligação seja incompleta o mRNA é apenas
silenciado, e por tanto não serão traduzidas em proteínas nessas duas formas (Asiaf
et al., 2018; Garzon et al., 2006).

Figura 5. Biogénese dos microRNAs

Tomado de (Garzon et al., 2006)
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Apesar de toda a sua potencialidade foi apenas no século 21 que se deu
início a pesquisa relacionando o miRNA ao câncer. (Wu et al., 2016), os quais
apresentam grande potencial para se tornarem biomarcadores na progressão
tumoral, pois apresentam expressões diferentes em diversos tipos de câncer, com
estudos que demonstram que a expressão de alguns miRNAs diferem em câncer
metastático e no seu sítio primário (Xing & Watabe, 2013).

1.4.2 Mecanismos de metástases dos MicroRNAs

A metástases e a causa mais comum de mortalidade associada ao câncer e
depende de um processo de vários passos através do quais as células tumorais se
espalham do seu local primário e formam crescimentos secundários à distância. Até
hoje, são poucas as investigações sobre as metástases associadas, as alterações
genéticas e o mecanismo molecular subjacente ao processo metastático, que tem
dado resultados. (S. Chen et al., 2017)
A via de sinalização Wnt está envolvida no desenvolvimento embrionário
regulando vários processos celulares, incluindo migração celular e metástase e
certos genes nesta via podem servir como potenciais biomarcadores metastáticos
(S. Chen et al., 2017).
Um grande avanço na pesquisa sobre câncer começou após a descoberta de
alterações do microRNA (miRNA) que interviam no câncer humano. Os miRNA são
uma

grande

família

de

pequenos

ARN

não

codificantes

que

controlam

negativamente a expressão gênica nos níveis de mRNA e proteína. Os miRNAs
maduros compreendem 18-25 nucleótidos que silenciam os genes através da
ligação consumada ou defeituosa à região 3 'não traduzida da transcrição. Estudos
de microarray revelaram que os miRNAs individuais são capazes de afetar a
expressão de múltiplos genes, indicando que os miRNAs podem ter efeitos
pleiotrópicos nos processos celulares, incluindo a diferenciação celular, a
proliferação, a sobrevivência e a apoptose e, contribuindo no desenvolvimento
normal, na homeostasia celular e no processo de doença (Grisard & Nicoloso, 2017;
Zhenyang Li, Gu, Fang, Xiang, & Chen, 2012).
Já foi amplamente estabelecido que o potencial de uma célula tumoral para
metástase depende de vários fatores, com evidências que indicam que os miRNAs
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poderiam agir de forma chave na regulação da invasão de células tumorais e
metástases (Zhenyang Li et al., 2012).
Na realidade é difícil falar de um gene ou uma mudança genética específica
encarregada completamente do processo de metástase, em lugar disso, existe uma
combinação de alterações oncogênicas que determinam o genótipo metastático das
células tumorais no início da tumorigênese. A evidência indica que os microRNAs
(miRNAs) podem ser jogadores importantes na regulação da invasão de células
tumorais e metástases (Zhenyang Li et al., 2012).
Devido a que as sequências sementes dos miRNAs são tão pequenas,
análises de bioinformática e evidências experimentais sustentam a noção de que um
único miARN pode atuar em centenas de mRNAs alvo. Os miRNAs são relevantes
em todos os aspectos da biologia celular humana, na biologia do câncer e atuam
como "roda de micro-comando" no processo de metástases, com um papel ativador
ou supressor, que geralmente é denominado metastamiRs (Grisard & Nicoloso,
2017).
As assinaturas de miRNA também permitem distinguir os cânceres primários
das metástases. Os miRNAs são usados por células cancerosas para se adaptar ao
novo microambiente com o qual devem-se enfrentar. De fato, os níveis de expressão
de miRNAs específicos, isolados ou em combinação, foram associados à ocorrência
de metástase de forma específica para câncer. Os miRNAs também podem ser
segregados ativamente por células cancerosas para modular, por exemplo, o nicho
pré-metastático e podem ser encontrados na circulação e poderiam permitir por
exemplo, a detecção de lesões que do contrário seriam indetectáveis com
tomografia computadorizada ou ressonância magnética (Grisard & Nicoloso, 2017).
A biogênese dos miRNAs depende de uma série de eventos que começam
com a transcrição no núcleo pela RNA polimerase II a transcritos primários longos
(pri- miRNAs), depois são clivados pelo "complexo de microprocessador" formado
pela RNAse III, a Drosha e o Dgcr8 (DiGeorge Critical Region 8) /Pasha, num prémRNA (precursor de 70 nucleotídeos). Finalmente, no citoplasma, os pré-miRNAs
são clivados pela RNAse III Dicer, produzindo a forma madura de miARN, com 22
nucleotídeos em média. Por meio da complementaridade consegue completar sua
sequência de 7 nucleotídeos de 5 extremidades chamada “sequência semente”. Os
miRNAs se ligam a elementos de resposta específicos carregados por mRNAs (mas
também por outras espécies de RNAs) predominantemente em suas 3-UTRs, e
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também dentro de seus 5 -UTR e sua sequência de codificação. A ligação de
miRNAs com os mRNA alvo através de proteínas Argo (Argonaute), resulta na
clivagem direta de mRNA por nucleases como Dicer e o RISC (Complexo de
Silenciamento Induzido com RNA) ou na inibição de sua tradução, afetando os
níveis de expressão protéica (Grisard & Nicoloso, 2017).
No nível celular, a metástase ocorre quando as células cancerosas
conseguem sair do local do tumor primário, viajando pela circulação para um local
de tecido distante, e podem prosperar e estabelecer um tumor secundário. Este
processo pode ser arbitrariamente dividido em várias etapas, que são denominadas
coletivamente a cascata metastática e incluem: desprendimento e invasão local,
intravasamento, sobrevivência na circulação, prisão em locais distantes e
extravasamento,

formação

de

micrometástasis

e,

finalmente,

colonização

metastática. Existem várias teorias respeito à cascata metastática, entre elas a teoria
linear que faz referência à acumulação progressiva de traços dentro da célula do
tumor primário, que levam à agressividade; a teoria paralela que postula a
progressão independente de metástases, que surgem precocemente de células
tumorais disseminadas após diferentes caminhos moleculares e genéticos (Grisard &
Nicoloso, 2017).
Para o cumprir com o alvo desse trabalho, serão analisados 5 microRNAs
para avaliar sua relevância nas células tronco tumoral do glioblastoma fazendo uma
revisão bibliográfica sobre o comportamento desses microRNAs, devido ao papel
importante que joga a biologia molecular na tumorigênese, invasão, características
clínicas e patológicas dos tumores mamários e sua disseminação, resposta
terapêutica e prognóstico.

1.4.3 microRNAs e Glioblastoma

1.4.3.1 miR-23a e Glioblastoma

As expressões de miR-23a nos tecidos de glioma estavam significativamente
sobrerreguladas, com níveis de expressão maiores nos tecidos quando comparado
com tecidos adjacentes correspondentes. Por transfecção do oligonucletido antimiR-23a, os resultados mostraram que a proliferação, migração e invasão de linhas
celulares de glioma foram significativamente suprimidas (Lian et al., 2013).
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O miR-23a foi significativamente suprarregulado nos tecidos de glioma em
comparação com os tecidos adjacentes correspondentes. O miR-23a também foi
altamente expresso nas linhas celulares de glioma: SHG44, U251 e U87 (Hu, Chen,
Cui, Li, & Huang, 2013).
A análise de sensibilidade e especificidade indicou que o miR-23a foi regulado
positivamente no glioma (Ye et al., 2017).
A proteína de ligação a elementos de resposta do AMPc (CREB), um fator de
transcrição proto-oncogênico que é superexpresso em gliomas, podendo promover a
gliomagênese pela modulação da expressão do miR-23a oncogênico, que reprime o
PTEN diretamente. A supressão do PTEN mediada por miR-23a levou à ativação
das vias AKT/ERK e à transição epitelial-mesenquimal (EMT). Um painel de 7
microRNAs incluindo o miR-23a demonstrou alta sensibilidade (88,00%) e
especificidade (97,87%) para previsão de astrocitoma maligno, exibindo também
uma diminuição global nos tecidos tumorais em relação aos tecidos normais; além
disso, esses miRNAs estavam marcadamente elevados no soro após a remoção do
tumor. (Sasayama, Tanaka, & Kohmura, 2016).
Encontraram um aumento gradual nos níveis de miR-23a em todos os graus
de glioma (Koshkin et al., 2014a).
O estudo mostrou que a inibição de dois glioblastoma aumentou a expressão
do miRNA 23a (Y. Zhang, Dutta, & Abounader, 2012a).
O miRNA miR-23a foi encontrado em glioblastomas e sua regulação negativa
não teve qualquer efeito significativo na capacidade proliferativa das células (Rao,
Santosh, & Somasundaram, 2010)
O miR-23a-3p promove o desenvolvimento de tumores como os gliomas. Em
estudos in vitro de carcinomas oral de células escamosas orais o miR-23a-3p
contribuiu na inibição do crescimento do tumor de forma direta ou através do
aumento da apoptose celular (F. Chen et al., 2019).
O miR-23a foi validado por RT-qPCR se mostrando significativamente
diminuído em pacientes com astrocitomas de graus II-IV (p <0,001) e também exibiu
uma diminuição global nos tecidos tumorais em relação aos tecidos normais. Além
disso, estava marcadamente elevado no soro após a cirurgia (p <0,001) (Yang et al.,
2013).
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1.4.3.2 miR-27a e Glioblastoma

Identificada a superexpressão de miR-27a em glioma de baixo grau (Tantawy,
Elzayat, Yehia, & Taha, 2018).
A superexpressão de BTG2 (Gene de translocação de células B 2) aumentou
a proliferação e invasividade de células de glioblastoma e o funcionamento de BTG2
na hipoexpressão de miR-27a modulou a proliferação e migração de células de
glioblastoma. Em conclusão, o miR-27a modula o crescimento e a invasão do
glioblastoma humano, quando o objetivo é o BTG2 (LI et al., 2015).
O miR-27a mostrou-se um supressor de tumor significativo, direcionando e
diminuindo a expressão da proteína proibitina nas células glioma na linagem U251
(W. CHEN et al., 2015).
A investigação identificou o papel do miR-27a na inibição do crescimento de
glioma, seu ciclo celular, apoptose e invasão/migração após a ativação da
sinalização Wnt/beta-catenina por SFRP1 (proteína secretada relacionada com a
fixação 1), da família de inibidores de Wnt (K. Wang et al., 2015).
O miR-27a promove a proliferação de células de glioma via segmentação
MXI1 regulando-o sinergicamente. Além disso, foi observado que o miR 27a

3p é

regulado positivamente nos tecidos de glioma (XU et al., 2013).
O MiR-27a pode ser regulado positivamente no glioblastoma humano, e o
antagomiR-27a pode inibir a proliferação e a capacidade de invasão das células do
glioblastoma (Ge et al., 2013).
Em um estudo usando microRNA arrays e tecidos de glioma descobriu-se que
o miR-27a foi suprarregulado, que também foi identificado nas linhas celulares de
glioma e amostras por reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real
(qRT-PCR) (YANG et al., 2012).
Foi demonstrado que o miR-27a pode estar envolvido na progressão do
glioma através da junção de aderentes, adesão focal, via de sinalização da
neurotrofina, via de sinalização MAPK (Proteínas Quinases Ativadas por Mitógeno),
fator de crescimento transformador-β (TGF-β) via de sinalização, interações entre
receptores de citocinas e citocinas, via de sinalização de p53, via de sinalização
apoptótica, entre outras (YANG et al., 2012).
A expressão lentiviral do anti-miR-27a é uma abordagem viável para a
supressão de fenótipos malignos de células de glioma (FENG et al., 2012).
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1.4.3.3 miR-181b e Glioblastoma

O miR-181b foi identificado inicialmente como miRNA regulado negativamente
em células de glioblastoma e tumores por micro arranjos de miRNA e posteriormente
descrito como supressor tumoral inibindo o crescimento e induzindo a apoptose de
células de glioma. Além disso, o miR-181b foi significativamente regulado de forma
negativa em pacientes que responderam à terapia de radiação e temozolomida em
comparação com pacientes com doença progressiva sendo proposto que os níveis
de expressão de miR-181b pudesse servir como um marcador preditivo de resposta
à terapia de radiação e temozolomida em pacientes com glioblastoma (Y. Zhang,
Dutta, & Abounader, 2012b).
Uma triagem sistêmica para aberrações miRNA por micro arranjos identificou
que miR-181b estava hipoexpresso em tecidos de glioma (Sasayama et al., 2016).
Um estudo que se baseia num estudo prévio que mostrou que o miR-181b
estava envolvido na tumorigênese do glioma, explorou as funções e mecanismos do
miR-181b na regulação da sensibilidade das células do GBM à temozolamida (TMZ),
indicando que o miR-181b foi regulado negativamente de forma significativa em
tecidos GBM recorrentes quando comparado com tecidos GBM iniciais. Também
descreveram que a superexpressão do miR-181b aumentou a quimio-sensibilidade
das células GBM à TMZ e potenciou a apoptose induzida pela TMZ in vitro e in vivo.
Além disso, demonstraram que o receptor do fator de crescimento epidérmico
(EGFR) foi um alvo direto do miR-181b: a restauração do EGFR resgatou os efeitos
inibitórios do tratamento com miR-181b e TMZ (Y. Chen et al., 2017).
Um estudo que investigou se o miR-181b-5p modula a quimiossensibilidade
de células de glioma a temozolomida tendo como objetivo o Bcl-2 conclui que a
regulação positiva de miR-181b-5p atinge diretamente Bcl-2 e pode funcionar como
um modificador importante para sensibilizar células de glioma à TMZ (X. Zhang et
al., 2019).
Num estudo sobre o microRNA-181b em relação à proliferação celular e
invasão de células de glioma pela via da Sal-Like Protein 4 (SALL4), foi
demonstrado que o miR-181b tem um efeito supressor sobre os fenótipos malignos
das células de glioma, pelo menos em parte, diretamente visando SALL4 (Zhou,
Peng, Liu, & Jiang, 2017).
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O miR-181b é regulado negativamente no glioma e atua como um supressor
de tumor. O CCAT1 (Transcrição 1 associada ao câncer de cólon) promove a
tumorigênese do glioma por meio da lavagem do miR-181b, levando à desrepressão de seus alvos endógenos FGFR3 (receptor 3 do fator de crescimento de
fibroblastos) e PDGFRα (receptor α do fator de crescimento derivado de plaquetas),
o que proporciona um potencial alvo terapêutico para o tratamento do glioma (Cui,
Li, Liu, & Cui, 2017).
O MiR-181b é um regulador positivo importante na sensibilidade das células
do glioma ao tenipósido, o qual é um citostático que confere sensibilidade às células
de glioma através da ligação à região 3'-UTR de MDM2 (minuto duplo murino 2),
levando a sua expressão reduzida (Sun et al., 2014).

1.4.3.4 miR-203 e Glioblastoma

A expressão de miR-203 teve um efeito forte e negativo em vários processos
biológicos fundamentais e interligados envolvidos no crescimento e proliferação
celular. Os processos biológicos mais influenciados foram a via de sinalização do
p53, a via de sinalização da FoxO, a replicação do DNA, o ciclo celular, a via de
sinalização da MAPK e a apoptose. No total, foram identificados 847 genes
regulados positivamente e regulados negativamente em genes diferencialmente
expressos em controle contra células de glioma que expressam miR-203, por tanto,
a superexpressão do miR-203 regula coordenadamente várias vias oncogênicas no
GBM (Ahir & Lakka, 2019).
O miR-203 é um supressor tumor crítico quando mediado pela repressão
tumorigênica pelo REST (Repressor transcricional RE1 -que silencia o fator de
transcrição-). Além disso, as vias miR-203 e REST-miR-203 regulam a invasão
tumoral (Marisetty et al., 2016).
Um outro estudo mostrou que o miR-203 é um regulador negativo chave do
GAS41 (sequência amplificada por glioma 41) e age como microRNA supressor de
tumor no glioma (Pal et al., 2016).
A expressão sérica de miR-203 foi significativamente diminuída em pacientes
com GBM em comparação com pacientes com glioma de baixo grau e controles
saudáveis. Além disso, o miR-203 sérico discriminou pacientes com GBM de
pacientes com glioma de baixo grau e indivíduos saudáveis com uma correlação
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significativa entre a baixa expressão de miR-203 no soro e o maior tamanho do
tumor. A análise multivariada indicou que a baixa expressão de miR-203 é um fator
prognóstico independente para a má qualidade de vida em pacientes com GBM (J.
Chen, Yang, & Wang, 2017).
As células tronco de GBM transfectados com MicroRNA-203 tiveram
capacidade reduzida de auto-renovação no ensaio de esfera celular e aumentaram a
expressão de marcadores de diferenciação gliais e neuronais, além de uma taxa de
proliferação reduzida e um aumento na taxa de apoptose (Deng, Zhu, Luo, & Zhao,
2016).
O miR-203 controla potencialmente a reparação de danos no ADN através
das vias PI3K/AKT e JAK/STAT3 e pode contribuir coletivamente para a modulação
da sensibilidade à radiação em células inibindo a reparação de danos no ADN, a
sinalização de prosupervivência e a transição do mesênquima epitelial. Em conjunto,
estes resultados demonstram que o miR-203 pode ser um alvo para superar a
resistência à radiação do GBM (Chang et al., 2016).
Significado clínico do estudo do miR-203 em gliomas sugeriu que o esse
micro RNA foi capaz de inibir a proliferação e invasão de células de glioma, pelo
menos parcialmente suprimindo a expressão protéica de PLD2 (fosfolipase D2) (Z.
CHEN et al., 2014).
O miR-203 faz parte do grupo dos microRNAs que promovem a
radiossensibilidade de GBM (Toraih, El-Wazir, Abdallah, Tantawy, & Fawzy, 2019).

1.4.3.5 miR-210 e Glioblastoma

Também foi descoberto que a expressão do miR-210 está diminuída no
glioblastoma, e a regulação negativa do miR-210 está relacionada a pior prognóstico
em pacientes com esse diagnóstico. Além disso, a superexpressão de miR-210
inibiu a migração e invasão de células de glioblastoma humano (Liu, Jiang, Zhong, &
Yu, 2019).
O miR-210 é relatado como um biomarcador potencialmente útil no soro de
pacientes com glioma. Lai et al. revelaram que um aumento de aproximadamente
sete vezes na expressão do miR-210 foi detectado em amostras de soro de
pacientes com GBM em relação a controles saudáveis. O miR-210 foi encontrado
para ser regulado positivamente em uma variedade de tumores sólidos e influencia
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potencialmente a função celular através de diversas vias. Esse miRNA foi
correlacionado com hipóxia e foram descritos vários alvos do miR-210, incluindo o
fator 3 de transcrição VEGF, BCL2 e E2F (Sasayama et al., 2016).
Existe uma associação da alta expressão do miR-210 sérico com o grau do
tumor e o desfecho ruim do paciente (valores de P <0,001) (N-s Lai et al., 2015).
Foi descoberto que o miR-210 foi regulado positivamente em tecidos GBM e
linhas celulares, quando comparado ao tecido cerebral normal. Os resultados do
ensaio de contagem de células e citometria de fluxo demonstraram que a regulação
positiva de miR-210 induziu proliferação celular e diminuiu a apoptose celular,
respectivamente. Além disso, a regulação negativa do miR-210 inibiu a proliferação
celular e induziu a apoptose (S. Zhang, Lai, Liao, Sun, & Lin, 2015).
Um meta-análise e revisão sistemática sugerem que o miR-210 tem um efeito
preditivo na sobrevida de pacientes com tipos de câncer estudados, indexados por
sobrevida livre de doença, sobrevida livre de progressão e sobrevida livre de recidiva
(J. Wang et al., 2014).
O miR-210 regula o crescimento celular, a angiogênese, a invasão e a
apoptose

de

muitos

tumores

humanos.

Houve

um

nível

de

expressão

significativamente maior de miR-210 entre os tecidos de glioma, em comparação
com tecidos cerebrais normais e foi significativamente associada com grau
patológico avançado e baixo resultado na escala de capacidade de Karnofsky. Além
disso, níveis aumentados do miR-210 foram associados com baixas taxas de
sobrevida livre de progressão (PFS) e sobrevida global (OS) quando comparado ao
controle normal (Nian-sheng Lai, Dong, Ding, Miao, & Lin, 2014).
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2 JUSTIFICATIVA

O glioblastoma (GBM), o tumor cerebral mais comum e agressivo em adultos,
constitui um grave problema social devido as altas taxas de incidência e prevalência
e a sua elevada taxa de mortalidade a curto prazo. Recentes estudos destacam o
papel dos microRNAs nos avanços da elucidação das vias moleculares associadas a
malignidade desses tumores. Também existem na literatura atual muitos estudos
que demonstram o importante papel das células tronco tumorais associadas os
GBMs, assim como estudos comprovam o envolvimento das CSCs com a formação
de metástases. Visto que nos GBMs esse o surgimento de metástase é raro torna-se
interesse avaliar os miRNAs associados a esse mecanismo em neuroesferas de
pacientes com diagnóstico de GBMs.
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3 OBJETIVO

O objetivo do presente estudo foi avaliar a expressão dos microRNAs: miR23a, miR-27a, miR-181b, miR-203, miR-210 envolvidos na patogênese dos gliomas
e metástase cerebral em culturas primárias de Células Aderidas e Neuroesferas.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi desenvolvido junto ao Laboratório de Biologia
Molecular do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto (FMRP-USP).

4.1 Amostras primárias

Neste trabalho foram utilizadas culturas celulares de dez pacientes (homens e
mulheres) adultos com diagnóstico de glioblastoma (glioma grau IV, OMS),
atendidos pela Divisão de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, no período de agosto de
2014 a abril de 2015. Esse projeto teve aprovação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (processos nº 17802/2015 e
2995/2016) e os participantes dessa pesquisa consentiram com a doação do
fragmento do tumor ao assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, antes
da realização da cirurgia de ressecção tumoral.

4.2 Processamento e Cultivo celular

As amostras tumorais foram obtidas de pacientes adultos durante a realização
do procedimento cirúrgico. Esses fragmentos foram colocados em tubo Falcon™
(BD Biosciences™) contendo 05 mL de meio de cultura, composto por Dulbecco’s
Modified Eagle’sMedium/F12 (DMEM/F12) e antibiótico (1% de Penicilina, Gibco®),
imerso em gelo, sendo levado ao laboratório para processamento.
Na sala de cultura, em fluxo laminar, os fragmentos tumorais foram colocados
em Placa de Petri e dissociados primeiramente de forma mecânica por uma lâmina
de bisturi. Então, seguiram-se os passos: lavagem dos fragmentos com PBS 1x
(phosphate-buffered saline), transferência do conteúdo para um tudo de 15 ml,
sendo este imerso em 04 mL Colagenase tipo IV (1mg/mL) por, no máximo, 60
minutos em estufa a 27°C e 5% de CO2. Após esse período, as células
encontravam-se suspensas.
Após digestão enzimática, o material todo foi colocado em um filtro de nylon
(CellStrainer 70µm – BD Biosciences™) acoplado a um tubo Falcon® e pressionado
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levemente com uma espátula plástica ao mesmo tempo em que foi adicionado
DMEM/F12 em quantidade suficiente para que todo o material digerido atravessasse
o filtro, formando no fundo do tubo uma suspensão celular em meio. A suspensão foi
então colocada em centrífuga refrigerada e sedimentada, em 1200 rpm à 24°C por 5
minutos. Em seguida, o sobrenadante é retirado e as células suspensas foram
colocadas, delicadamente, em meio de cultura. Para estabelecimento da cultura das
neuroesferas, as células foram suspensas em DMEM/F12, com os fatores de
crescimento EGF e FGF ([20ng/µL], Life Technologies Corporation, Gaithersburg,
MD, USA), e 1% de Penicilina. Enquanto que, para estabelecimento da cultura de
células aderidas, essas foram suspensas em DMEM/F12, 10% de soro fetal bovino
(Life Technologies Corporation, Gaithersburg, MD, USA) e 1% de Penicilina.
As células foram colocadas em garrafas de cultura de 75cm2 (TPP®) em
estufa com 5% de CO2 e 37°C. O meio de cultura foi trocado a cada 48 horas, e as
células permaneceram nessas condições por cerca de duas semanas, até atingirem
a confluência necessária para a realização dos experimentos.

4.3 Grupos Experimentais

As avaliações das culturas primárias dos dez pacientes foram realizadas nos
dois grupos, neuroesferas e células aderidas, 105 células de ambos os grupos foram
semeadas e cultivadas por 48 horas, sendo então coletadas para as análises sem
que nas mesmas fosse aplicado qualquer tipo de tratamento.

4.4 Extração de RNA

Às amostras foram adicionados 250µl de PBS e 750µl de Trizol® (Invitrogen),
que mantém a integridade do RNA enquanto promove a lise celular. Após
permanência em temperatura ambiente por 5 minutos, foram acrescentados 200µl
de clorofórmio gelado, 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.
Após esse período, 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
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etanol 75% seguido novamente de centrifugação refrigerada por 15 minutos, a
14.000 rpm. A fase superior foi desprezada e o RNA, agora um precipitado seco, foi
dissolvido com água tratada com DEPC (dimetilpirocarbonato) por pelo menos 15
minutos.

4.4.1 Quantificação e qualidade do RNA total

Para quantificação e avaliação de pureza do RNA obtido, utilizamos o
espectrofotômetro Thermo Scientific NanoDrop 2000, o qual fornece a concentração
de RNA em uma amostra de 2µl. Além da concentração, este aparelho nos fornece
valores de uma razão referentes à pureza das amostras (razão 260/280). Para
valores menores do que 1,6 ou maiores do que 2,0 considera-se que o RNA esteja
contaminado com algum reagente da extração, sendo a faixa ideal a ser obtida de
1,7 a 2,0 (Sambrook e Russel, 2002), porém, neste trabalho, consideramos uma
amostra ideal na faixa de 1,61 a 1,99.

4.4.2 Síntese do DNA Complementar (cDNA) dos microRNAs

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 –U6-), e 0,5µl da enzima MultiScribe TM, 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 42ºC,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.

4.4.3 PCR em tempo real (RT-PCR)

O método de PCR em tempo real foi utilizado para a confirmação da
expressão diferencial dos miRNAs nas amostras de culturas primárias de
glioblastoma multiforme.
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A partir do cDNA obtido das amostras, foi realizada a amplificação por
Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) quantitativo em tempo real (RT-PCR), com
a utilização da TaqMan Master Mix (Applied Biosystems).
Para a análise quantitativa da expressão do miRNAs supracitado, foram
utilizados os sistemas disponíveis comercialmente TaqMan Assay-on-demand
(Applied Biosystems).
O sistema TaqMan utiliza uma sonda fluorescente para permitir a detecção de
um produto específico da PCR conforme este se acumula durante os ciclos. Uma
sonda (oligonucleotídeo) é construída contendo um corante reporter fluorescente na
extremidade 5´ e um corante quencher (silenciador) na extremidade 3´. Enquanto a
sonda está intacta, a proximidade do quencher reduz bastante a fluorescência
emitida pelo corante reporter através da transferência de energia por ressonância de
fluorescência (FRET) através do espaço. Se a sequência alvo estiver presente, a
sonda se anela logo após um dos primers e é clivada através da atividade da
nuclease 5´ da Taq DNA polimerase enquanto o primer é estendido. Esta clivagem
da sonda separa o corante reporter do corante quencher, aumentando o sinal do
corante repórter, remove a sonda da fita alvo, permitindo que a extensão do primer
continue até o final da fita molde, não inibindo o processo geral da PCR. Moléculas
adicionais do corante reporter são clivadas de suas respectivas sondas em cada
ciclo, resultando em um aumento na intensidade de fluorescência.
A técnica de PCR em tempo real consiste em acompanhar o número de
cópias formado na reação de PCR, a cada ciclo; número este proporcional à
fluorescência quantificada pelo aparelho. Esta fluorescência é oriunda do
intercalamento de moléculas fluorescentes nos produtos de PCR formados. Uma vez
amplificado, um limite de fluorescência (na fase exponencial da amplificação)
denominado de CT (Cycle Threshold) é estipulado, determinando o ciclo em que
cada amostra alcança este limite de detecção.
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
gene) é subtraído do CT determinado para um gene house-keeping (neste caso o
GAPDH para o mRNA e o U6 para o miRNA) na mesma amostra, originando o
chamado ∆CT. Os valores de ∆CT podem, para um mesmo gene, ser comparados
de maneira diferente, obtendo-se uma quantificação relativa da expressão deste
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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
de outra amostra de referência (∆∆CT), reflete a diferença existente entre as
amostras. Esta diferença, em termos de nível de expressão gênica relativa, é obtida
de forma aproximada, aplicando a fórmula 2-∆∆CT.
Um aparelho de detecção de PCR em tempo real 7500-Fast Real Time PCR
System (Applied Biosystems) foi utilizado juntamente com o software Sequence
Detection System para a obtenção dos valores de CT.

4.4.4 Análise estatística

Para a avaliação do nível de expressão dos microRNAs no tecido tumoral, foi
realizada uma análise estatística utilizando o teste não paramétrico Mann Whitney
Test, mediante o programa GraphPad Prism version 6.00 for Windows, (GraphPad
Software, San Diego – Califórnia USA) que também serviu para transformar os
dados em gráficos e apresentar os dados científicos, considerando estatisticamente
significantes valores de p < 0.05.
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5 RESULTADOS

Os resultados abaixo demonstram a expressão dos microRNAs miR- 23a,
miR-27a, miR-181b, miR-203 e miR-210 nas células aderidas e neuroesferas em
pacientes com glioma.
A expressão miR-23a, representada no gráfico 1, onde podemos observar
que não houve significância estatística significativa entre os grupos analisados de
Células Aderidas e Neuroesferas (p=0,6842 Mann Whitney Test).

Gráfico 1. Nível de expressão do miRNA 23a entre os grupos Células Aderidas e
Neuroesferas.

A expressão miR-27a, representada no gráfico 1, onde podemos observar
que não houve significância estatística significativa entre os grupos analisados de
Células Aderidas e Neuroesferas (p= 0,9307 Mann Whitney Test).

Gráfico 2. Nível de expressão do miRNA 27a entre os grupos Células Aderidas e
Neuroesferas.
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A expressão miR-181b, representada no gráfico 1, onde podemos observar
que não houve significância estatística significativa entre os grupos analisados de
Células Aderidas e Neuroesferas (p= 1,000 Mann Whitney Test).

Gráfico 3. Nível de expressão do miRNA 181b entre os grupos Células Aderidas e
Neuroesferas.

A expressão miR-203, representada no gráfico 1, onde podemos observar
que não houve significância estatística significativa entre os grupos analisados de
Células Aderidas e Neuroesferas (p= 0,8534 Mann Whitney Test).

Gráfico 4. Nível de expressão do miRNA 203 entre os grupos Células Aderidas e
Neuroesferas.

Resultados | 48

A expressão miR-210, representada no gráfico 1, onde podemos observar
que não houve significância estatística significativa entre os grupos analisados de
Células Aderidas e Neuroesferas (p= 0,8968 Mann Whitney Test).

Gráfico 5. Nível de expressão do miRNA 210 entre os grupos Células Aderidas e
Neuroesferas.
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6 DISCUSSÃO

Os GBM são considerados como as neoplasias primárias malignas mais
comuns do sistema nervoso central (SNC) em adultos, representando mais de 50%
dos casos, estando associado a um prognóstico ruim, com uma sobrevivência a 1
ano depois do diagnóstico de 33%, e a 5 anos de apenas um 5% (Castañeda et al.,
n.d.; Ferris et al., 2017; Gusyatiner & Hegi, 2018). É por isso que no presente
trabalho, foram avaliadas dez amostras de tecido tumoral de pacientes com
diagnóstico de glioblastoma atendidos no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto
(HCRP). A partir da coleta das amostras tumorais, foram estabelecidas culturas
celulares primárias sendo obtidas células aderidas e neuroesferas pelos métodos
antes descritos. Também foram coletadas informações de alguns dados clínicos
desses pacientes, os quais apresentaram características clínicas semelhantes aos
dados da literatura mundial (Aldape, Zadeh, Mansouri, Reifenberger, & von Deimling,
2015; Behin, Hoang-Xuan, Carpentier, & Delattre, 2003) em relação à média etária
dos pacientes (56,5 anos). Sessenta por cento dos pacientes que forneceram
amostra tumoral para este trabalho estavam vivos em 2017 (média de sobrevida de
26,2 meses), com uma sobrevida maior que a média descrita na literatura
(Castañeda et al., n.d.; Ferris et al., 2017; Gusyatiner & Hegi, 2018), no entanto, há
certos fatores limitantes na aquisição dessa informação, uma vez que alguns dos
casos analisados atualmente não se encontram em seguimento no HCRP.
A partir das dez amostras de glioblastoma, foram estabelecidas culturas
celulares e investigada a expressão de 5 microRNAs nesses tumores. As culturas
celulares foram divididas em células aderidas, onde estão as células diferenciadas
justapostas à superfície de cultura e neuroesferas, as quais contêm células tronco
tumorais e formaram aglomerados celulares em suspensão, para poder comparar a
expressão desses microRNAs em cada uma dessas culturas. As células-tronco
cancerígenas (CSCs) tem um papel importante gliomagênese e na progressão
tumoral, existindo diferentes subpopulações de CSCs, que contribuiriam para a
heterogeneidade do tumor (Agnihotri et al., 2013; Morokoff et al., 2015). Durante o
período de cultura, foi observada que a proliferação celular é consideravelmente
maior nas células aderidas do que nas neuroesferas.
O principal tratamento para os glioblastomas (GB) continua sendo, a maior
ressecção cirúrgica possível do tumor associado ao tratamento adjuvante com
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radioterapia e quimioterapia, baseado em agentes alquilantes, que mostraram um
aumento na taxa de sobrevivência (Castañeda et al., n.d.), onde a segmentação
seletiva das CSCs poderia ser uma ferramenta de tratamento de pacientes com
tumores agressivos, não ressecáveis e para impedir a metástase do tumor (Jose A.
Leal, Feliciano, & LLeonart, 2013).
Embora o glioblastoma tenha sido estudada por diferentes especialistas há
muitos anos, tem sido observada uma grande diversidade biológica desta doença,
explicando o fracasso da terapia do câncer e a morte desses pacientes, o que gera
interesse em aprofundar nos mecanismos moleculares subjacentes e no
microambiente tumoral e metastático para ajudar na prevenção, diagnóstico
precoce, identificação de novos alvos terapêuticos e diminuição da sua progressão,
podendo corresponder com certeza, às células tronco tumorais e aos microRNAs,
dos quais há evidências crescentes de que regulam múltiplas vias de sinalização
gênica e estão relacionados ao desenvolvimento, diagnóstico, tratamento e
prognóstico do glioblastoma (Grisard & Nicoloso, 2017; Zhenyang Li et al., 2012).
Os microRNAs têm sido relacionados com a regulação da expressão de
oncogenes e genes supressores de tumor em células-tronco cancerosas, incluindo
as do GBM-SCs, embora isso, pouco tem se investigado comparando o
comportamento dos microRNAs em células aderidas (células diferenciadas
justapostas à superfície) e em neuroesferas (contêm células tronco tumorais) pelo
qual foram objeto do nosso trabalho.
Fazendo uma revisão de artigos o miR-23a foi encontrado hiperexpresso nos
tecidos de glioma quando comparado com os tecidos adjacentes correspondentes,
com um aumento gradual dos seus níveis em todos os graus de glioma e estavam
marcadamente elevados no soro após a remoção do tumor (Hu et al., 2013; Koshkin
et al., 2014b; Sasayama et al., 2016; Yang et al., 2013; Ye et al., 2017). Também foi
altamente expresso nas linhas celulares de glioma: SHG44, U251 e U87 (Hu et al.,
2013).. O miR-23a-3p promoveu o desenvolvimento de tumores como os gliomas (F.
Chen et al., 2019). Por transfecção do oligonucletido anti-miR-23a, os resultados
mostraram que a proliferação, migração e invasão de linhas celulares de glioma
foram significativamente suprimidas (Lian et al., 2013). A proteína de ligação a
elementos de resposta do AMPc (CREB), um fator de transcrição proto-oncogênico
que é superexpresso em gliomas, podendo promover a gliomagênese pela
modulação da expressão do miR-23a oncogênico, que reprime o PTEN diretamente
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(Sasayama et al., 2016). Apesar disso, sua regulação negativa não teve qualquer
efeito significativo na capacidade proliferativa das células de glioblastoma (Rao et
al., 2010) e se mostrou significativamente diminuído em pacientes com astrocitomas
de graus II-IV, exibindo também uma diminuição global nos tecidos tumorais em
relação aos tecidos normais em um outro estudo (Yang et al., 2013).
Nesse trabalho foi observado que quando comparada a expressão do miR23a na cultura primária do tecido tumoral nas células aderidas e nas neuroesferas,
não houve significância estatística entre os grupos analisados, com um valor de
p>0.005. (p=0,6842 Mann Whitney Test).
O miR-27a encontra-se também superexpresso em glioma de baixo grau,
sendo identificado nas diferentes linhas celulares de glioma (Ge et al., 2013;
Tantawy et al., 2018; YANG et al., 2012), promovendo a proliferação de células de
glioma via segmentação MXI1 regulando-o sinergicamente (XU et al., 2013). Foi
demonstrado que o miR-27a pode estar envolvido na progressão do glioma através
da junção de células aderentes, adesão focal, via de sinalização da neurotrofina,
interações entre receptores de citocinas e citocinas, vias de sinalização MAPK, TGFβ, p53 e apoptótica, entre outras (YANG et al., 2012).
Além disso, o miR-27a modula o crescimento e a invasão do glioblastoma
humano, quando o objetivo é o BTG2 (LI et al., 2015). O antagomiR-27a pode inibir
a apoptose, proliferação e a capacidade de invasão das células do glioblastoma de
forma significativa, após a ativação da sinalização Wnt/beta-catenina por SFRP1, da
família de inibidores de Wnt direcionando e diminuindo a expressão da proteína
proibitina nas células glioma na linhagem U251 (W. CHEN et al., 2015; Ge et al.,
2013; K. Wang et al., 2015).
Nesse trabalho foi observado que quando comparada a expressão do miR27a na cultura primária do tecido tumoral nas células aderidas e nas neuroesferas,
não houve significância estatística entre os grupos analisados, com um valor de
p>0.005, embora demonstra uma diferença visível no gráfico, sendo maior a
expressão para células aderidas. (p=0,9307 Mann Whitney Test).
No caso do miR-181b, encontra-se regulado negativamente em células de
glioblastoma e outros tumores (Y. Chen et al., 2017; Cui et al., 2017; Sasayama et
al., 2016; Sun et al., 2014; Y. Zhang et al., 2012b), agindo também como supressor
tumoral, inibindo o crescimento e induzindo a apoptose de células de glioma (Y.
Zhang et al., 2012b; Zhou et al., 2017).
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Não houve significância estatística entre os grupos de Células Aderidas e
Neuroesferas, com um valor de p>0.005 (p = 1,000 Mann Whitney Test), nesse
trabalho para o miR181b, embora demonstra uma expressão maior na expressão
para células aderidas.
A expressão sérica de miR-203 foi significativamente diminuída em pacientes
com GBM em comparação com pacientes com glioma de baixo grau e controles
saudáveis. A análise multivariada indicou que a baixa expressão de miR-203 é um
fator prognóstico independente de má qualidade de vida em pacientes com GBM (J.
Chen et al., 2017).
As células tronco de GBM transfectados com MicroRNA-203 tiveram
capacidade reduzida de auto-renovação no ensaio de neuroesferas e aumentaram a
expressão de marcadores de diferenciação gliais e neuronais, além de uma taxa de
proliferação reduzida e um aumento na taxa de apoptose (Deng et al., 2016). Ao
mesmo tempo, o miR-203 funciona como um supressor tumoral crítico quando
mediado pelo REST ou pelo GAS41, ou quando suprime a expressão protéica de
PLD2, regulando ao mesmo tempo, a invasão tumoral (Z. CHEN et al., 2014;
Marisetty et al., 2016; Pal et al., 2016).
O miR-203 teve um efeito forte e negativo em vários processos biológicos
fundamentais e interligados envolvidos no crescimento e proliferação celular. Os
processos biológicos mais influenciados foram a via de sinalização do p53, a via de
sinalização da FoxO, a replicação do DNA, o ciclo celular, a via de sinalização da
MAPK e a apoptose. No total, foram identificados 847 genes regulados positiva e
negativamente em controle das células de glioma que expressam miR-203, por
tanto, a superexpressão do miR-203 regula coordenadamente várias vias
oncogênicas no GBM (Ahir & Lakka, 2019). Além disso, controla potencialmente a
reparação de danos no ADN através das vias PI3K/AKT e JAK/STAT3 e pode
contribuir coletivamente na modulação da sensibilidade à radiação em células
(Chang et al., 2016).
No nosso trabalho, a expressão no tecido tumoral do miR-203, demonstra-nos
uma diferença entre os grupos de Neuroesferas e Células Aderidas, sendo maior em
neuroesferas, porém não houve significância estatística entre os grupos analisados
com um valor de p>0.005 (p = 0,8534 Mann Whitney Test).

Discussão | 53

Estudos recentes descobriram que a expressão do miR-210 está diminuída no
glioblastoma, e que a sua hiperexpressão inibiu a migração e invasão de células de
glioblastoma humano (Liu et al., 2019).
Um meta-análise e revisão sistemática sugerem que o miR-210 tem um efeito
preditivo na sobrevida livre de doença, livre de progressão e livre de recidiva (Niansheng Lai et al., 2014; J. Wang et al., 2014), existindo uma associação entre a alta
expressão desse miRNA sérico com o grau do tumor e o desfecho ruim (N-s Lai et
al., 2015; Nian-sheng Lai et al., 2014), embora em um estudo mais recente
descrevem que a sua regulação negativa está relacionada a pior prognóstico em
pacientes com esse diagnóstico (Liu et al., 2019).
Vários estudos referem uma regulação positiva do miR-210 em pacientes com
GBM, assim como em uma variedade de tumores sólidos em relação a controles
saudáveis, induzindo proliferação celular, regulando a angiogênese e a invasão, e
diminuindo a apoptose (Nian-sheng Lai et al., 2014; Sasayama et al., 2016; S. Zhang
et al., 2015). A regulação negativa do miR-210 inibiu a proliferação celular e induziu
a apoptose (S. Zhang et al., 2015).
Além disso influencia a função celular através de diversas vias e foi
correlacionado com hipóxia. Foram descritos vários alvos do miR-210, incluindo o
fator 3 de transcrição VEGF, BCL2 e E2F (Sasayama et al., 2016).
Na expressão no tecido tumoral do miR-210 do nosso trabalho, é
demonstrada uma diferença entre os grupos analisados, sendo maior para as
Células Aderidas do que nas Neuroesferas, porém não houve significância
estatística entre os grupos analisados com um valor de p>0.005 (p = 0,8968 Mann
Whitney Test).
Nos nossos resultados entre neuroesferas e as células aderidas não houve
diferenças estatísticas significativas para esses 5 microRNAs. Alguns estudos,
questionam o quanto o microambiente in vitro pode interferir nas características
celulares, inclusive no estímulo de proliferação e na interação célula-célula,
essenciais para a proliferação das células tronco tumorais (Beier, Schulz, & Beier,
2011; Plaks, Kong, & Werb, 2015; Schneider et al., 2016) sendo que os microRNAs
são essenciais em diversas vias e processos celulares, como a proliferação celular,
migração e invasão, assim como a apoptose e a morte induzida de células em vários
tipos de câncer, incluído o GBM (Bertoli et al., 2015; Wu et al., 2016).

Discussão | 54

De acordo com os nossos achados e com a literatura, o desenvolvimento de
inibidores ou estimuladores de microRNAs e, ainda, da identificação do papel dos
microRNAs nas vias em que estão envolvidos, como as mencionadas neste
trabalho, poderiam aumentar o entendimento do glioblastoma e a eficiência na
prevenção, diagnóstico e tratamento deste e outros tumores, principalmente no
relacionado às células tronco tumorais, sendo necessários estudos complementares.
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7 CONCLUSÃO

Em nosso estudo não foram observadas diferenças estatísticas significativas
na expressão dos microRNAs miR-23a, miR-27a, miR-181b, miR-203 e miR-210
quando comparados em culturas de células aderidas e neuroesferas de tecidos de
glioblastoma de 10 pacientes. Entretanto, os níveis de expressão dos microRNAs:
miR-27a, miR-181b e miR-210 foram maiores no grupo de células aderidas, assim
como a expressão miR-203 foi menor no grupo das neuroesferas.
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