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                                                                    Resumo 
  



Zanetti, BR. Perfil de expressão tecidual e plasmático do miR-152, -148a e -99b e de DKK1 
em meningiomas de diferentes graus de malignidade. Ribeirão Preto, 2016. 
 

Introdução: Os miRNA funcionam como repressores da expressão genica. A superexpressão 

dos miRNAs-152, -148a e -99b pode levar a modulação de DKK1 e acarretar na progressão 

do meningioma (MNG) por regulação da via Wnt/β-catenina. Objetivos: Analisar o perfil de  

expressão dos miRNAs -152, -148a e -99b e do gene DKK-1, em tecido e plasma de 

portadores de MNGs grau I, II e III; e ainda, avaliar a correlação entre esses transcritos e a 

regulação da via Wnt β-catenina. Métodos: A técnica de PCR em tempo real (qRT-PCR) foi 

utilizada para validar a expressão dos miRNAs em tecido e plasma de MNG graus I, II e III. 

qRT-PCR e ELISA foram utilizados para avaliar a expressão do gene e da proteína DKK-1 

em tecido e plasma. Proteínas efetoras da via Wnt/β-catenina tais quais, DKK-1, β-catenina e     

c-myc foram avaliadas por meio da imunoistoquíca. Resultados: Baixa expressão de DKK1 

foi verificada apenas em MNG grau I quando comparado às aracnoides normais. No entanto, 

não houve diferença de expressão entre os graus tumorais e nem mesmo entre os subtipos 

histológicos e características clínicas. A proteína DKK1 apresentou-se com baixa expressão 

tecidual em 93% dos MNGs grau I, e apenas em 58% e 37% dos MNG grau II e III. No 

plasma, não houve diferença da proteína DKK1 entre MNGs grau I, II e III. Tumores 

recrescidos apresentaram expressão maior do miR-152 em relação aos não recrescidos, mas 

não foi visto diferença significante entre MNGs e aracnoides normais, entre os graus tumorais 

e nem mesmo entre os subtipos histológicos. Por outro lado, a expressão plasmática do     

miR-152 mostrou-se menor em MNG grau I e II em relação ao plasma controle (saudável), 

apenas. MNGs grau II apresentaram expressão elevada do miR-148a quando comparado às 

aracnoides normais, porém não houve diferença de expressão entre os graus tumorais, 

subtipos histológicos e características clínicas. Em contrapartida, a expressão plasmática do 

miR-148a apresentou-se menor em MNGs grau I, II e III em relação ao plasma controle. O 

mir-99b não apresentou expressão tecidual diferenciada em MNGs, mas mostrou-se com 

expressão plasmática significativamente mais baixa em MNGs grau I, II e III em relação ao 

plasma controle. Ainda, não houve correlação entre o perfil de expressão dos miRNA com o 

gene DKK1. Com relação as proteínas efetoras da via Wnt/β-catenina, 60% dos MNGs grau I 

apresentaram alta expressão da β-catenina, enquanto que alta expressão foi verificada em 74% 

dos MNGs grau II e 75% dos MNGs grau III. Por fim, 20%  dos MNGs grau I, 28% dos 

MNGs grau II e 12% dos MNG grau III apresentaram positividade para c-myc. Não houve 

associação dos marcadores imunoistoquímicos analisados aos graus tumorais, subtipos 



histológicos e aos tumores recrescidos. Conclusão: Embora os achados não tenham 

demonstrado que DKK-1 é alvo dos miRNA–152, 148a e 99b em MNGs, o perfil de 

expressão tecidual de DKK-1 apresentou padrão diferenciado em MNG grau I. O miR-152 

mostrou padrão diferente em tumores recrescidos, apontando superexpressão. Foi evidenciado 

um perfil particular em MNG grau II do mir-148a, que se mostrou hiperexpresso. Os níveis 

plasmáticos do miR-148a e 99b apresentaram-se baixo em MNGs em relação ao plasma 

controle. No entanto, o miR-152 mostrou níveis baixos apenas em MNGs grau I e II em 

relação ao plasma controle. Os resultados sugeriram ativação da via Wnt/β-catenina pela 

baixa expressão da proteína de DKK1 e alto acúmulo citoplasmático da proteína β-catenina 

nas células tumorais. Palavras-chave: 1. miRNA. 2. Via Wnt/beta-catenina. 3. Progressão 

tumoral. 4. Biomarcador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Abstract  



Zanetti, BR. Tissue and plasmatic expression profile of DKK1 and regulatory microRNAs      

-152, -148a and -99b in meningiomas of different grades of malignancy. Ribeirão Preto, 2017. 

 

Background: miRNA function as repressors of gene expression. DKK1 gene, which encodes 

a protein that antagonizes the Wnt-β catenin pathway is a possible target of miRNA-152, -

148a and 99b. 

Aim: To evaluate the expression of the miRNAs -152, -148a and -99b and of the DKK-1 

gene, as well as to evaluate the correlation between these effectors involved in the regulation 

of the Wnt β-catenin pathway. Methods: In a previous study, miRNAs 152, 148a and 99b and 

DKK-1 gene were identified as differentially expressed in grade I meningiomas.  Using     

real-time PCR, It was validated the expression of these miRNAs and gene in tissue and 

plasma of MNG grade I , II and III. Results: Low expression of DKK1 was verified only in 

MNG grade I when compared to normal arachnoids. However, there was no difference in the 

expression between tumor grades, histological subtypes and clinical characteristics. DKK1 

protein presented low tissue expression in 93% of grade I MNGs, and only in 58% and 37% 

of MNG grade II and III. In plasma, there was no difference in DKK1 level between benign, 

atypical and malignant MNG. Regrowth tumors had high expression of miR-152 than non-

regrowth tumors, but no significant difference was found between MNGs and normal 

arachnoids, between tumor grades and not even between histological subtypes. On the other 

hand, plasma expression of miR-152 was shown to be lower in MNG grade I and II than 

control (healthy plasma). MNGs grade II presented high expression of miR-148a when 

compared to normal arachnoids, but there was no difference in the expression between tumor 

degrees, histological subtypes and clinical characteristics. In contrast, the plasma expression 

of miR-148a was lower in grade I, II and III MNGs than control. Mir-99b did not show 

differentiated tissue expression in MNGs, but it showed lower plasm expression in grade I, II 

and III MNGs than incontrol. Furthermore, there was no correlation between the miRNA 

expression profile and the DKK1 gene. Regarding to Wnt / β-catenin effector proteins, 60% of 

grade I MNGs showed high β-catenin expression, while high expression was observed in 74% 

of grade II and 75% of grade III MNGs. Finally, 20% of grade I MNGs, 28% of grade II and 

12% of grade III MNGs showed c-myc positivity.Conclusion: although the results did not 

demonstrated that DKK-1 is targeted by miRNA-152, 148a and 99b in MNGs, tissue 

expression profile of DKK-1 presented a differentiated pattern in MNG grade I. miR-152 

showed different pattern in regrowth tumors. A particular profile in MNG grade II of mir-

148a was shown. Plasma levels of miR-148a and 99b varied in MNGs compared to health 



plasma. However, miR-152 showed differentiated levels only in grade I and II MNGs. The 

results suggested activation of the Wnt/β-catenin pathway due to the low expression of DKK1 

protein and high cytoplasmic accumulation of β-catenin protein in tumor cells. Key-words: 

miRNA, Wnt/ β-catenin pathway, tumor progression, biomarkers 
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 Introdução| 30 

1.	  Meningiomas	  

	  

1.1	  Considerações	  gerais	  	  

 

Meningiomas (MNGs) são neoplasias originadas de células precursoras e/ou de 

revestimento da aracnóide, a leptomeninge, que delimita externamente o espaço 

subaracnóideo e que participa na formação das vilosidades aracnóideas (1, 2) – Figura 1.  

É uma das neoplasias intracranianas mais comuns, representando aproximadamente 

36% dos tumores localizados no neuroeixo (2-4). Apresentam taxa de incidência em torno de 

7,0 casos por 100.000 pessoas/ano, sendo a média de idade ao diagnóstico de 

aproximadamente 65 anos, com pico de incidência aos 45 anos. São mais frequentes no sexo 

feminino afetando em média, duas mulheres para cada homem. (5-7). A exposição à radiação 

ionizantes é o fator de risco mais estabelecido relacionado a patogênese da doença, no entanto 

alguns dados, mesmo que inconclusivos, sugerem que fatores hormonais (relacionado a 

progesterona), traumas cranianos, cigarro e uso de celular possam ser também fatores de   

risco (1).  

 O local mais comumente incidido é o espaço intracranial, sendo menos frequente na 

coluna vertebral (8). Em até 60% dos casos, localizam-se nas regiões parassagitais, na 

convexidade do crânio, no tubérculo da sela e na asa do esfenoide. Localizações menos 

habituais compreendem a goteira olfatória, a foice, os ventrículos laterais, a tenda do cerebelo, 

a fossa média e a órbita (9).  Devido ao fato dos MNGs serem habitualmente tumores de 

crescimento lento, o diagnóstico muitas vezes só é realizado quando o mesmo encontra-se em 

estágio mais avançado, com tamanho significativamente grande capaz de comprimir 

estruturas adjacente a ponto de causar sinais e sintomas no paciente.  

A ressonância magnética com tomografia computadorizada adicional, são os exames 

mais frequentemente utilizados para detecção de um MNG, embora não sejam exames 

definitivos na determinação do prognóstico do paciente. Para tanto, é necessário abordagem 

cirurgia com remoção de fragmentos do tumor para análise histológica e muitas vezes o 

emprego de marcadores moleculares (10).  

Por conseguinte, os indivíduos acometidos geralmente apresentam sinais e sintomas 

clássicos como síndrome de hipertensão intracraniana, cursando com cefaleia, náuseas e 
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vômitos, alterações do nível de consciência e edema de papila; os demais sintomas como 

déficits neurológicos focais, alterações de nervos cranianos específicos, alterações cognitivas  

e crises convulsivas dependem do tamanho e local do tumor (9, 11). O tratamento padrão dos 

MNGs baseia-se a ablação cirúrgica. Contudo, insucesso na ressecção total ocorre em 50% 

dos casos devido o acometimento de áreas extremamente nobres, abrangendo estruturas vitais 

e/ou dificuldade de acesso cirurgico. Contando com a possibilidade de ablação parcial, a 

cirurgia dos MNGs recebe uma classificação, denominada classificação de Simpson, que é  

baseada na extensão de ressecção. De maneira geral, quanto maior a ressecção cirúrgica, 

menor a taxa de recorrência dos tumores. Assim, cirurgias classificadas como Simpson I, 

indica que houve ressecção completa do tumor, incluindo a conexão dural e osso, e nesses 

casos a taxa de recorrência é de aproximadamente 9%. Simpson II, indica ressecção completa 

com coagulação da conexão dural apenas, e a taxa de recorrência aproxima-se a 19%.

 Simpson III indica que houve ressecção completa, porém sem ressecção ou coagulação 

da conexão dural, nesse caso a recorrência aumenta para 29%. Já as cirurgias classificadas 

como Simpson IV, ocorre apenas ressecção subtotal e a taxa de recorrência é alta, em torno de 

44%. E cirurgias classificadas como Simpson V, indica que não foi possível retirar o tumor, e 

nesses casos é realizado apenas uma descompressão tumoral (12).  

Portanto a remoção do tumor, seguido por observação, radioterapia (principalmente 

radio cirurgia), ou, em casos raros, quimioterapia sistêmica, devem ser discutidos numa 

abordagem multidisciplinar (13, 14). De maneira geral, terapia adjuvante com radioterapia é 

indicada somente nos MNGs anaplásicos (grau III) e nos tumores recorrentes não ressecáveis 

e que sejam de alto grau, isto é, graus II e III, enquanto a quimioterapia com uso de 

temozolamida, hidroxiuréia e RU-486 tem sido completamente ineficaz. Infelizmente, para os 

tumores não ressecáveis cirurgicamente não existem terapias realmente efetivas, e neste 

contexto, tratamentos mais eficazes baseados nas alterações moleculares são necessários e 

constituem-se num desafio para medicina (15). 
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Figura 1. Meninges e espaço subaracnóideo. 
 

	  

	  

1.2	  Classificações	  histológicas	  	  

 

Embora a grande maioria dos MNGs seja considerada como neoplasia benigna, 

esporádicas e de crescimento lento, em alguns casos, observam-se inconsistências devido à 

heterogeneidade dos aspectos clínicos e histológicos (11, 16). Deste modo, a classificação dos 

tumores, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), visa prever melhor as 

características clínicas divergentes dos meningiomas com um sistema de classificação 

histológica baseado em correlações clinico patológicas significativas (7, 8, 11). 

De acordo com a nova classificação vigente para os tumores do sistema nervoso 

central da OMS (7), os MNGs podem ser classificados, conforme a sua histopatologia, em 

três graus de malignidade e 16 subtipos. 

Os MNGs grau I, representam aproximadamente 80% dos casos, são considerados 

benignos, de baixo grau e, portanto, passíveis de cura, quando submetidos à ressecção 

cirúrgica radical. Por definição, esses tumores não invadem tecido cerebral e não preenchem 

* Figura 1: adaptado de http//br.pinterest.com 



 Introdução| 33 

qualquer critério de atipia e anaplasia celular (8, 17). No entanto, contraditoriamente à 

caracterização desses tumores, alguns MNGs de baixo grau cursam com comportamento de 

MNGs de alto grau podendo se espalhar perifericamente através da dura-máter, até 

possivelmente de forma descontinuada, além de 20% apresentarem recorrência (16, 17). A 

grande heterogeneidade dos tumores grau I, possivelmente observadas pelos nove subtipos 

histológicos (tabela 1), é um dos grandes desafios da pesquisa básica. Predizer a recorrência 

de um tumor é vital e permite o uso de terapias e condutas apropriadas, principalmente de 

tumores de baixo grau cuja terapia se limita a ressecção cirúrgica. Tais tumores mesmo se 

identificados como grau I podem apresentar recorrências, assim podem se beneficiar com 

terapias adjuvantes (16).  

Os MNG grau II ou atípicos, representam em torno de 10% a 15% dos casos e 

caracterizam-se por 4 subtipos histológicos (tabela 1). São tumores com aumento da atividade 

mitótica (mais que 4 mitoses por dez campos contados em grande aumento – 400x), aumento 

da celularidade, relação núcleo citoplasma elevada (células pequenas), nucléolos 

proeminentes, crescimento em bloco sólidos e com focos de necrose espontânea (não induzida 

por embolia). Apresentam alta taxa de recorrência, chegando a 40% em cinco anos e podem 

invadir tecidos adjacentes e o parênquima cerebral (7, 17).   

Os MNGs grau III ou malignos representam de 2 a 3% dos MNGs, caracterizam-se 

por três subtipos histológicos (tabela 1) e apresentam o pior prognóstico com sobrevida 

abaixo de dois anos. Possui padrões celulares com distintos achados de malignidade típicos de 

neoplasias de alto grau, além de alta taxa mitótica (mais de 20 mitoses por dez campos 

contados em grande aumento -400X) e zonas de necrose amplas. Originam-se de 

transformações malignas de um tumor de grau mais baixo ou apresentam-se como tumor 

primário (17, 18) (Figura 2).  A técnica de imunoistoquímica é rotineiramente empregada para 

avaliar as proteínas diferencialmente expressas nos MNGs a fim de auxiliar no diagnóstico 

histológico. A vimentina e a EMA (antígeno epitelial de membrana) são os principais 

marcadores de apoio ao diagnóstico de MNGs, os quais apresentam forte marcação 

independente do grau histológico, permitindo a identificar o quanto do tumor é representado 

por células e o quanto é interstício. A proteína S-100 apresenta padrões de expressão variável 

mas são frequentemente presente em MNGs fibroblásticos. Os MNGs secretores são 

caracterizados pela marcação de seus corpúsculos pseudopsamomatosos pela proteína CEA 

(antígeno carcinogênico embrionico). Os astrócitos de presentes na periferia de tumores 

invasivos geralmente são caracterizados pela presença de marcação de GFAP (proteína glial 

fibrilar ácida). A avaliação de ER (receptores de progesterona) prediz um comportamento 
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mais agressivo do tumor, visto que tumores atípicos e malignos não expressam ou expressam 

ER em baixa quantidade, assim como o marcador Ki67, que avalia a propensão à proliferação 

celular (18). Na tentativa de classificar os MNGs de forma mais precisa, alguns dos estudos 

recentes concentraram-se na busca por marcadores ou na descoberta de alterações moleculares 

que possam melhor predizer a evolução destes tumores (3, 19). Porém tem se observado que, 

assim como ocorre em nível da expressão proteica refletindo nas análises imunoistoquímicas, 

não há alterações genético-moleculares que estejam presente na totalidade dos casos ou que 

sejam patognomônicas de determinado grau de malignidade – isentando os reais benefícios 

que marcadores moleculares poderiam trazer aos patologistas.  

 

 

 
Figura 2. 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.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1 - Subtipos histológicos segundo critérios da OMS (2016) 
 
 

* Figura 2: anatpat.unicamp.br/meningioma 
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1.3	  Alterações	  Genéticas	  

 

Diversas alterações incluindo perdas e ganhos de regiões cromossômicas durante a 

progressão tumoral dos MNGs já foram descritas, as quais são provavelmente decorrentes à 

instabilidade cromossômica e defeitos na citocinese durante a divisão celular, dentre essas:    

perdas em -1p, -6q, -10, -14q e -18q; e ganhos em +1q, +9q, +12q, +15q, +17q e +20q (20, 

21). No entanto uma das principais alterações moleculares dos MNGs é a perda de 

heterozigose em 22q12.2, que contém o gene NF2. A desregulação do gene NF2 acarreta na  

diminuição ou perda da expressão de merlina (ou schwannomina), uma proteína similar às da 

família ERM de proteínas (ezrina, radixina e moesina- família 4.1), as quais estabelecem 

conexão de componentes do citoesqueleto com as proteínas da membrana celular, modulando 

a dinâmica do citoesqueleto e a interação célula-célula. Similarmente às ERM, a proteína 

merlina se liga indiretamente à F-actina, aos receptores transmembranares e aos efetores 

intracelulares para modular vias de sinalização mediadas por receptores que controlam a 

proliferação e a sobrevivência das células (22, 23). 

Subtipo Histológico Grau (OMS) 

Meningotelial 

Fibroblástico 

Transicional 

Psamomatoso 

Angiomatoso 

Microcístico 

Secretor 

Linfoplasmocitário 

Metaplásico 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Cordoide II 

Células Claras II 

Atípico II 

Papilar III 

Rabidóide III 

Anaplásico III 
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 Geralmente a perda da expressão de merlina é decorrente à pequenas inserções ou 

deleções e mutações, que mais frequentemente ocorrem nos 2/3 da extremidade 5’ do NF2 

(exon 17) e estão na maioria dos casos associadas a mutações nonsense e frameshift (24). A 

inativação de NF2 também pode decorrer por metilação aberrante do promotor de NF2 ou do 

aumento da proteólise da merlina mediada por calpaína (25-27).  

 Mutações em NF2 podem ser encontradas em até 60% dos MNGs grau I e está 

presente nas fases iniciais do MNGs, não estando associado a progressão para graus maiores 

de malignidade (27, 28). Outro membro da família 4.1 de proteínas associadas à membrana e 

que apresenta propriedades supressoras de tumor é o gene DAL-1, cujo RNAm foi descrito 

como hipoexpresso em até 76% dos meningiomas esporádicos (29). A perda combinada de 

dal-1 e da merlina pode ser vista em 50% dos MNGs benignos (17). O gene TSLC-1 (gene 

supressor tumoral para carcinoma de pulmão-1) codifica para uma proteína que interage com 

DAL-1. No entanto, o gene encontra-se hipoexpresso em 30%-85% dos MNGs grau I . 

Outras duas alterações características de MNGs grau I são a hiperexpressão de EGFR 

(receptor do fator de crescimento epidérmico) e PDGFRB (receptor beta do fator de 

crescimento derivado de plaqueta). Atualmente, sequenciadores de nova geração 

identificaram novas mutações recorrentes em MNGs grau I não associadas à mutações em 

NF2 ou à perda do cromossomo 22. Essas alterações somáticas ocorrem em 40% dos MNGs 

esporádicos e incluem quatro genes: TRAF7, KLF4, AKT1 e SMO (21, 30).  

Já MNGs grau II e III são caracterizados principalmente por alterações cromossomais 

relevantes, associados a progressão. Perdas em cromossomos 1p, 6q, 10q, 14q e 18q são 

vistos em MNGs atípicos e anaplásicos, enquanto que ganhos em 1q, 9q, 12q, 18q, 17q e 20q 

são identificados em MNGs atípicos. Diversos genes codificados nessas regiões também são 

descritos como alvos dessas alterações cromossomais (17, 23).  A perda do cromossomo 9p e 

de genes supressores tumorais codificados especificamente em 9p21 tais como CDKN2A e 

CDKN2B foram relacionados ao crescimento rápido e à progressão maligna nos MNGs. A 

perda de CDKN2A é particularmente comum nos MNGs anaplásicos (grau III) e está 

associada a menor sobrevida (23, 31, 32). Outras alterações moleculares associadas a maior 

agressividade tumoral incluem hipoexpressão de NDRG2 (-14q11.2), hiperexpressão de 

RPS6K e STAT3 (+17q23 e +17q21.2) e perdas de genes codificantes de várias proteínas 

homólogas a NF2 e que são pertencentes às da família de proteínas 4.1, como a proteína 

ligante a TSLC1 (23, 33). Já a expressão dos oncogenes c-SIS, c-MYC, c-FOS, H-RAS,           

c-MOS, TP73 e BCL-2 apresentam incidência relativamente alta nos MNGs.

 Adicionalmente, a ativação autócrina de PDGF-B, EGFR e do Fator de Crescimento 
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Insulina-Símile tipo II (IGF-like II), como também da Endotelina-1, foi descrita na progressão 

maligna dos meningiomas. Também foram descritas a hiperexpressão do Fator de 

Crescimento Endotelial Vascular (VEGF) e da atividade da telomerase (33, 34).  

A expressão dos receptores de progesterona (PRs) é observada na maioria dos 

meningiomas de baixo grau e apresentam relação inversa com grau histológico de 

malignidade e com a atividade mitótica. Os PRs podem estar envolvidos na formação dos 

MNGs benignos, porém não estão envolvidos na progressão maligna dos mesmos (35). 

Recentemente, estudos têm valorizado a via Wnt, uma importante via que regula 

diversos eventos chaves na embriogenese, incluindo, principalmente o desenvolvimento do 

sistema nervoso central. A desregulação de componentes da via Wnt vem sendo relacionada à 

agressividade tumoral e à maior recorrência nos meningiomas (15, 17, 36, 37). A figura 3, 

sintetiza as principais alterações moleculares nos diferentes graus de malignidade (23). 

 

           
 
Figura 3- Principais alterações genetico-moleculares em meningiomas (23). 
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1.4	  Alterações	  epigenéticas	  

 

Epimutação é definido como um grupo de alterações herdáveis porém reversíveis, que 

ocorrem sem causar modificações na sequência do DNA. São mecanismos capazes de 

modular a expressão genica, influenciando portanto no funcionamento celular (38). Os 

principais eventos epigenéticos são representados por hipermetilação em regiões promotoras, 

hipometilação de ilhas CpGs, modificações pós traducionais de histonas e expressão 

diferenciada de miRNAs. Consequentemente, essas modificações podem ter impacto 

significante na iniciação tumoral, desenvolvimento e progressão (39).    

 As alterações epigenéticas e genéticas podem acontecer de maneira independente ou 

combinada. Em MNGs, o aumento da malignidade do tumor está relacionado ao aumento de 

tais alterações. No entanto, MNGs graus II e III apresentam mais locus hipermetilados do que 

locus com alterações genéticas, como mutações, deleções, inserções e rearranjos (39). 

 Alguns estudos sugerem fenótipos específicos baseados na metilação do DNA de 

MNGs. Kishida e colaboradores subclassificaram os MNGs em dois grupos distintos: grupo 

alta e baixa metilação, conforme o número de ilhas CpGs metiladas (40). Enquanto que Olar e 

colaboradores distinguiram dois grupos de MNGs em relação ao prognóstico (41). Alguns 

genes vêm sendo diferencialmente metilados entre MNGs benignos, atípicos e malignos.

 EGF2BP1 e PDCD1, são genes diferencialmente metilados entre MNGs benignos e 

atípicos e a hipermetilação em ambos foi fortemente relacionada ao potencial maligno dos 

tumores (42).  Hipermetilação em HOX, p73, KRAS e MAL2 foi associado à progressão e 

agressividade de MNGs (43, 44). Outro gene importante que demonstra metilação aberrante é 

o gene HIF, no qual a hipermetilação foi associada ao crescimento, invasão e angiogenese em 

MNGs (45). O processo de hipometilação em MNGs é menos comum em relação a 

hipermetilação, sendo relatado em poucos casos. A hiperexpressão de uPA foi dependente do 

status de hipometilação e correlacionou-se com o grau tumoral (46). O mesmo evento foi 

verificado em estudos funcionais, no qual a indução da expressão de uPA a partir do processo 

de hipometilação por radiação, contribuiu para agressividade de linhagens celulares de MNG 

(47).  Já em relação a modificações de histonas, raros estudos relatam seu papel em MNGs.

 Entretanto, foi demonstrado que tratamento com AR42, uma desacetilase, reduziu a 

proliferação de linhagens celulares de MNGs benignos com deficiência de NF2, por meio de 

mecanismos envolvidos na inibição do ciclo celular e regulação da apoptose (48).  

 Outra modificação epigenética que possui um importante papel no desenvolvimento de 
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tumores é a modulação genica por miRNAs. A desregulação de miRNAs vem sendo 

associada à tumorigenese, progressão, metástase, recorrência e até mesmo à resposta ao 

tratamento em diversos tipos tumorais, incluindo MNGs (39, 49). De maneira geral, a 

desregulação de alguns miRNAs tem sido identificado em MNGs, classificando-os como 

oncogenes ou supressores tumorais. Como supressores tumorais, foram identificados três 

importantes miRNAs: miR-200a, miR-29c-3p e miR-219-5p. Baixa expressão do miRNA-

200a foi verificado em MNGs esporádicos em relação à aracnoides saudáveis. Tal achado foi 

fortemente associado ao crescimento tumoral e ao aumento de expressão de β-catenina e 

ciclina-D1. Em concordância, estudos funcionais revelaram que a β-catenina é alvo direto do 

miRNA-200a, indicando sua ação supressora da via WNT/β-catenina (50). O perfil de 

expressão do miRNA-29c-3p e miRNA-219-5p, mostrou-se útil para predizer o prognóstico, 

visto que baixa expressão de ambos foi verificada em relação à aracnoides normais e 

diferença significante foi encontrada entre os graus tumorais. Interessantemente, uma 

assinatura envolvendo esses dois miRNAs (baixa expressão nos tumores) juntamente com a 

expressão do miR-190a e miR96-5p (alta expressão nos tumores) foi sugerida para assessorar 

o prognóstico em MNGs (51).  Similarmente à alta expressão de miR-190a e miR-96-5p, os 

miRNAs-335 e -145 apresentam-se hiperexpressos em MNGs atípicos e malignos e estão 

associados a progressão tumoral. O mecanismo pelo qual miR-335 promove a proliferação 

celular está correlacionado com a inibição direta de Rb1 e consequentemente com a 

modulação de toda via de sinalização. A caracterização dos efeitos da alta expressão de miR-

335, demonstrou que níveis elevados aumentou o crescimento celular e inibiu a entrada da 

célula no ciclo celular na fase G0/G1 (52). Diante desses achados, fica claro que os miRNAs 

tem um importante papel na modulação dos eventos que envolvem a atividade de células 

tumorais, bem como dos MNGs, considerando-os como um potencial  alvo terapêutico. A 

seguir será abordado todos os aspectos que envolvem os miRNAs. 

  

	  

	  

	  
 



 Introdução| 40 

2.	  microRNAs	  	  

	  

2.1	  miRNA:	  Aspectos	  gerais,	  biogênese	  e	  mecanismos	  de	  interação	  miRNA-‐
mRNA.	  

 

microRNAs (miRNA) são pequenos RNA não codificantes, com aproximadamente 22 

nucleotídeos que atuam como repressores da expressão genica por meio da interação total ou 

parcial à região 3’UTR do gene alvo (53). A maioria dos miRNAs é responsável pelo ajuste 

fino da expressão gênica, mantendo seus alvos em níveis estáveis de acordo com o programa 

celular estabelecido. Neste sentido, os miRNAs podem tanto ajustar os níveis médios de 

expressão de seus alvos (expression tuning), quanto ajustar a variância da expressão 

(expression buffering). Neste último caso, a maior contribuição é na manutenção da 

estabilidade e robustez das redes regulatórias (54, 55).     

 Os miRNAs são transcritos de regiões intergênicas ou intragênicas (sobrepostos à 

regiões intrônicas ou exônicas) de genes codificadores ou não-codificadores de proteínas.

 Pode ser transcrito de um único gene ou como cluster. Um cluster é definido como 

diversos genes localizados lado a lado no cromossomo, os quais são transcritos como um 

único e longo miRNA primário (pri-miRNA) e após processado em miRNA precursores (pre-

miRNA) individuais. (56). Tal organização genômica serve para protege-lo de degradações, 

posto que o pri-miRNA gerado é complexo, apresenta numerosos hairpin, conferindo assim 

sua estabilidade (detalhes sobre a biogênese a seguir). Os miRNAs de um cluster 

frequentemente, porém não obrigatoriamente, apresentam alta homologia de sequências, 

permitindo assim classifica-los em famílias (56).     

 A biogênese dos miRNAs é complexa e envolve uma série de etapas até a formação do 

miRNA maduro (Figura 4). Após a transcrição genica, por meio da RNA polimerase II ou III, 

é gerado no núcleo um longo transcrito primário, pri-miRNA, de tamanho entre 1 a 3 kb 

(kilo/quilo pares de base) (57, 58). Após, o pri-miRNA é clivado, pela RNAse III Drosha 

formando o pre-miRNA, que apresenta uma sequência composta por 70 a 100 nucleotídeos e 

formato de grampo de cabelo (hairpin ou stem-loop) (59). A RNAse III Drosha, pode utilizar-

se de dois diferentes complexos para facilitar a quebra do pri-RNA. Um deles é composto por 

RNA helicases (p68 e p72) e pela hnRNPs (ribonucleoproteínas nucleares heterogênias), o 

outro complexo é formado pelo seu co-fator estabilizador, DGCR8. O processo de digestão 
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pelo complexo Drosha pode ocorrer antes ou durante o splicing alternativo (57). Ainda, vias 

não canônicas, também podem operar durante o processo de splicing do mRNA. Nessa via, os 

íntrons retirados do transcrito originam os miRtrons, que são pre-miRNA com tamanho 

apropriado para formação do hairpin dispensando portanto, a ação do complexo de digestão 

Drosha para clivagem e formação do pre-miRNA (60). Seguido a geração do pre-miRNA, o 

mesmo é carreado para o citoplasma pela EXP5 (Exportina-5), que também exerce um papel 

protetor contra degradação nuclear. Uma vez no citoplasma, Dicer, outra RNAse III , cliva o 

loop do pre-miRNA, formando um RNA maduro fita dupla, constituído por 22 nucleotídeos.

 Durante esse processo, a Dicer é associada a outras duas proteínas, TRBP e PACT que 

a mantém estável e aumentam sua atividade (58). Posteriormente, uma das fitas do miRNA 

maduro é degradada (miRNA* ou miRNA estrela) e a outra, considerada como fita funcional, 

é associada ao complexo de carregamento RISC, que compreende um complexo formado pela 

associação entre Dicer, TRBP, PACT e proteína Argonauta. A fita selecionada para se 

associar ao RISC e originar o miRISC, é aquela que possui menor instabilidade na 

extremidade 5’, portanto possui maior probabilidade de ser incorporada. Assim, miRISC 

funciona como guia, sendo o complexo efetor para o reconhecimento do mRNA alvo (57).

 Aproximadamente 60% dos mRNA podem ser alvo de um único ou diversos miRNA.

 Assim mudanças na expressão dos miRNAs vão impactar na expressão gênica e 

consequentemente modular a biologia celular (59). O mecanismo pelo qual os miRNA 

regulam os genes alvos, depende do grau de complementariedade entre os miRNAs e o 

transcrito alvo. A complementariedade perfeita (ou quase perfeita) permite que a proteína 

Argonauta clive o RNAm, enquanto que a complementariedade imperfeita promove a 

repressão da transcrição do mRNA alvo (61). Em mamíferos, a complementariedade completa 

dos pares de base é rara, porém o pareamento de 6 pares de base no alvo pode ser suficiente 

para suprimir a expressão do gene (62) 

Até pouco tempo, a interação entre um miRNA e o transcrito era principalmente 

atribuída ao sítio alvo canônico, ou seja, à ligação da sequência seed do miRNA a região 

3’UTR do mRNA. A sequência seed ou região seed é uma sequência conservada constituída 

por aproximadamente 7 nucleotídeos, geralmente situados na posição 2-8 da extremidade 5’ 

do miRNA e apresenta na maioria das vezes complementariedade completa ao alvo (63). De 

fato, há uma série de características na região seed que as torna relevante no processo de 

interação. É a região evolutivamente mais conservada em um miRNA, exibe frequentemente 

ligação à região 3’UTR do alvo e em muitos casos, apenas sua complementariedade é 

suficiente para conferir efeito sob o transcrito (62). Recentemente verificaram que a 
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quantidade de sequências CpG na região seed é um importante fator para promover interação 

ao transcrito. O aumento de CpG está relacionado a maior porcentagem de mRNA pareado 

(64). Além disso, a presença de uma adenina na posição 1 e uma uracila ou adenina na 

posição 9, também aumentam a eficiência da interação miRNA-mRNA.  

Alterações nas extremidades 5’ou 3’ (principalmente em 5’) também conferem perda 

de especificidade do miRNA ao alvo, destacando a importância da região seed (65).  

 No entanto, apesar da sequência seed ser o fator mais importante e determinante para o 

mecanismo de interação miRNA-mRNA, muitas características nas sequências que circundam 

a região seed, também vêm sendo consideradas como fatores que auxiliam a ligação. (63, 64).

 Com por exemplo, a extremidade 3’ do miRNA, que também contribui efetivamente, 

principalmente quando o pareamento se inicia nos nucleotídeos da posição 13-16 - sítio 

central (62, 66). Ainda em relação aos sítios centrais, o aumento global de regiões ricas em 

AU conferem maior eficácia na complementariedade. Alta composição em AU na totatildade 

da região 3’UTR do mRNA também corelaciona-se com a diminuição da expressão genica, 

mostrando maior pareamento do miRNA ao mensageiro (66). Outras regiões importantes do 

transcrito que também determinam maior poder de complementariedade, logo são sítios 

considerados efetivos, são:  regiões próximas das duas extremidades da 3’UTR e regiões da 

3’UTR não tão próximas ao stop codon (aproximadamente 15 nucleotídeos abaixo) (66).

 Contudo, embora esses parâmetros elucidam em parte o processo de interação 

miRNA-mRNA, a complexidade dessas interações ainda precisam de maiores entendimentos.

 O processo de biogênese e interação dos miRNAs com mRNAs alvos, bem como o 

processo regulatório das vias moleculares, estabelecidas sob condições de modificações e 

adaptações celulares, têm sido gradativamente compreendida. Contudo, recentemente foi 

proposto que os miRNAs poderiam influenciar não somente em mecanismos regulatórios 

intracelulares, mas também exercer papel importante na comunicação intercelular e na 

modulação do microambiente. A hipótese de que a função biológica dos miRNAs pode se 

estender para fora das células, originou-se a partir da identificação de miRNAs circulantes em 

sangue periférico e em fluidos corporais, como urina, líquido pleural e peritonial, líquor, 

sêmem e leite materno de indivíduos saudáveis (2, 67). Evidências experimentais indicam 

quatro mecanismos de liberação dos miRNAs das células: miRNA encapsulados em 

exossomos, anexados à proteína Ago2, ligados à lipoproteínas de alta densidade (HDL) ou 

ligados a proteína NPM1 (68-70) (Figura 4). Independentemente da maneira como são 

secretados, os miRNAs são resistentes a digestão por RNAse, indicando que os complexos de 

liberação envolvidos protegem os miRNAs promovendo sua instabilidade. Tal fato, é um 
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indicador do potencial biológico em meio extracelular dos miRNA circulantes (67). Até o 

momento, alguns estudos revelaram que os miRNAs podem ser transferidos entre células 

vizinhas, por meio de vesículas extracelulares em vertebrados. Por exemplo, células tronco 

mesenquimais de medula óssea secretou exossomos contendo miRNA, os quais foram 

absorvidos por células tubulares epiteliais provocando inibição de genes alvos 

correspondentes (71). Similarmente, foi verificado que miRNA liberados por exossomos de 

células tumorais, alteraram a expressão genica de tecidos cincundantes contribuindo para 

progressão tumoral (72, 73). Ainda, linhagem celulares linfoblastoides B  infectadas com 

vírus Epstein Barr (EBV) transferiu os miRNAs virais via exossomo para linhagens celulares 

não infectadas, suprimindo a expressão de genes sabidamente regulados pelo EVB (74). Em 

vista disso, crescentes evidências sugerem a existência de atividade funcional perante os 

miRNAs circulantes. Os níveis de miRNA circulante variam de acordo com as condições 

fisiológicas da célula. Alguns estudos apontam consistência na expressão de miRNAs 

circulantes em indivíduos saudáveis, em contra partida, os níveis variaram em gestantes 

saudáveis (75). Em condições patológicas, tais como em portadores de diabetes, hipertensão e 

neoplasias, também é reportado alteração de expressão (2). Todavia, fica evidente que os 

miRNAs circulantes sob condições funcionais e sob condições de variações em seus níveis, 

podem vir a ser importantes marcadores de patologias. 
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Figura 4 - Ilustração esquemática da biogênese dos miRNAs intra e extra celular. 

Os precursores de miRNA (pri-miRNAs) são transcritos no núcleo e processados pelo complexo Drosha para 

gerar pré-miRNAs. Os pré-miRNAs são exportados para o citoplasma através de exportin-5 e são excisados por 

DICER numa forma madura de RNAs de cadeia dupla contendo 22 nucleotídeos de comprimento. Uma vertente 

é carregada no RISC juntamente com Argonaut 2 (AGO2) e GW182 para formar o miRISC. Assim, os miRNAs 

podem ligar-se a sequências complementares nos mRNAs alvo para reprimir a tradução ou desencadear 

clivagem de mRNA. Os miRNAs também podem ser transportados para o ambiente extracelular através de 

quatro mecanismos propostos: (1) encapsulados dentro de exossomos; (2) anexado à proteína Argonaute2 

(Ago2); (3) ligado a lipoproteína de alta densidade (HDL); (4) ligado à proteína nucleofosmina (NPM1) - (2). 
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2.2	  miRNA	  e	  câncer	  

 

Baseado na compreensão dos mecanismos de regulação gênica e proteica induzido 

pelos miRNAs, em células neoplásicas os miRNAs podem atuar em todas as etapas da 

tumorigenese, contribuindo para o crescimento tumoral e angiogênese, invasão e        

metástase (76). A relevância dos miRNAs na instalação do câncer vem sendo destacada por 

alterações de expressão e consequentemente pela modulação de seus genes alvos. Um miRNA 

desregulado pode atuar como um miRNA oncogenico (oncomiRs) ou como supressor, 

dependendo da sua capacidade de reprimir um gene supressor ou um oncogene. Geralmente, 

os oncomiRs, que inibem genes supressores tumorais, são hiperexpressos. Enquanto que 

miRNA supressores, os quais inibem oncogenes, apresentam baixa expressão (77). Como 

exemplos clássicos, estão os miRNAs supressores: miR-15a e miR-16-1 que tem como gene 

alvo Bcl-2. Ambos apresentam com baixa expressão em diversos tipos de tumores, como em 

carcinoma de próstata, mesotelioma e leucemia linfocítica cronica. Em contrapartida, o 

oncomiR miR-21, que modula PTEN e TPM1, é altamente expresso em carcinoma de mama, 

ovário, coloretal, pulmonar e leucemia (78). Essa classificação, considerando os miRNAs com 

oncomiR ou supressores, é simplista visto que atualmente alguns miRNAs vêm atuando das 

duas maneiras dependendo do contexto celular, como os reconhecidos miRNA-125b e -155.

 No entanto, é evidente que o duplo papel de um miRNA pode ser devido a 

heterogeneidade e variabilidade dos diferentes tipos de tumores, levando o mesmo miRNA a 

causar efeitos variados (77). De maneira mais ampla, os miRNA ainda participam de      

cross-talk entre vias de sinalização envolvidas na progressão tumoral. É possível que um 

único miRNA atue em diversos mRNA numa única via ou que um único miRNA module 

simultaneamente uma rede complexa de mRNAs causando os mesmos efeitos numa célula, 

porém estando envolvidos em vias diferentes (79, 80). Como exemplo, alguns miRNAs já 

foram reportados como moduladores da via Notch e consequentemente como moduladores de 

efetores de vias interligadas a Notch. A via de sinalização Notch tem sido considerada uma 

importante via envolvida com a agressividade tumoral, visto que esta participa de cross-talk 

com diversas outras vias oncogenicas significativas tais como, NK-kB, Akt, Sonic hedgehog 

(Shh), mTOR, RAS e WNT (81).  

Ademais, os miRNAs também possuem papel importante na clínica, pois vêm sendo 

proposto a  sua utilização para auxílio no diagnóstico, prognóstico e predição de resposta 

terapêutica. Perfis genômicos tem caracterizado assinaturas de miRNAs baseados no padrão 
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de expressão particular de um tipo tumoral. E tais assinaturas são capazes de distinguir tecidos 

malignos de não malignos, bem como prever a sobrevida global do paciente e características 

inerentes aos tumores como recorrência e metástase (82, 83).      

            A caracterização do tumor por perfis de expressão de miRNAs é explorado não 

somente a nível tecidual mas também a nível plasmático, conforme discutido anteriormente.

 Um estudo recente, baseado em meta-análise utilizando 148 trabalhos publicados em 

oito cânceres de maiores destaque, reporta um total de 279 miRNA circulantes desregulados 

em soro e plasma de pacientes com câncer em relação a amostras saudáveis (84-86).

 Apoiando tais achados, uma série de publicações propôs que os miRNA circulantes no 

soro e no plasma, bem como assinaturas moleculares de miRNAs circulantes poderiam ser 

usados como biomarcadores diagnósticos, prognósticos e preditivos para diferentes tipos de 

tumores (84-87). Ainda, mediante alguns resultados que demonstraram que os níveis de 

miRNA no sangue diminuiu após ressecção do tumor e após quimioterapia, esses poderiam 

também colaborar para o monitoramento do tratamento (88, 89). De fato, está bem 

estabelecido que a detecção precoce de tumores aumenta  significativamente as chances de 

resposta ao tratamento e a sobrevida dos pacientes. O diagnóstico tardio é uma das razões 

mais prevalentes para a alta taxa de mortalidade em câncer, principalmente no câncer de 

pulmão. Assim, o uso de miRNAs circulantes para auxílio no diagnóstico e no tratamento 

poderia ter grande impacto clínico.       

 Diante do exposto, futuros progressos no campo de pesquisa dos miRNAs poderá 

incluí-los ainda no grupo de moléculas alvo terapêuticas. O uso de anti-miRs e miRNA mimics 

como fármacos poderia restaurar a atividade celular imposta pelos tumores. Tal abordagem 

foi verificada em modelo animal de carcinoma de fígado, no qual a administração sistêmica 

de miR-26a, que apresentava alta expressão em hepatócitos saudáveis e expressão reduzida 

em carcinoma de fígado, promoveu inibição do crescimento tumoral e apoptose sem causar 

toxicidade. Estes resultados sugerem que o fornecimento de miRNAs que são altamente 

expressos em tecidos saudáveis e, portanto, tolerado em tecidos normais, mas desregulado em 

tumores pode ser uma estratégia para terapias de pacientes com câncer (90). Assim, fica 

evidente a relevância dos miRNAs no contexto da modulação das atividades celulares e no 

contexto patológico, que permitirá utiliza-los futuramente na prática clínica, auxiliando o 

diagnóstico e tratamento das diversas neoplasias.  
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2.3	  	  miRNA-‐148a,	  -‐152	  e	  99b:	  modulação	  de	  vias	  moleculares	  em	  células	  
neoplásicas	  

	  

 A complexidade dos mecanismos de controle pelos miRNAs, envolve também a 

capacidade de vários miRNAs atuarem em conjunto sobre mRNA individuais, produzindo 

efeitos sinérgicos na modulação de células tumorais. Geralmente, esse fenômeno pode ser 

visto em miRNAs pertencentes ao mesmo cluster ou a mesma família (62, 91). No entanto, 

pequena modificação na sequência de regiões seed ou em sequências ao redor pode 

influenciar na interação de cada miRNA da família com o mesmo gene alvo (65, 92). 

 O miRNA-148a e -152, são miRNAs pertencentes a mesma família, a qual é composta 

pelos miRNAs 148a, 148b e 152. Possuem sequências idênticas na região seed, porem estão 

localizados em cromossomos diferentes: cromossomo 7p15.2 e 17q21.32, respectivamente.

 Ambos compartilham genes alvos em comum bem como alvos diferentes, atuando 

como oncomiR ou como supressores tumorais em diversos tipos de neoplasias (93). De fato, a 

alta expressão em alguns  tipos de neoplasias, bem como a baixa expressão em certos tumores 

leva a resultados inconclusivos em ralação a função de ambos (93). Entretanto há maiores 

números de resultados indicando baixa expressão tecidual de ambos, evidenciando seu caráter 

supressor em certos tumores tais como, carcinoma de mama, ovário, endométrio, fígado, 

pâncreas e gliomas (93, 94). PI3/AKT e MAPK, são vias de sinalização bem estabelecidas de  

serem alvos dos miRNAs-148a e -152, as quais estão envolvidas em mecanismos de 

proliferação celular (94, 95).  O miRNA-99b, é um membro da família miR-99, localizado no 

cromossomo 19q13.41. Sua desregulação vem sendo reportada em alguns tumores, incluindo, 

carcinoma pulmonar, pancreático, coloretal, carcinoma de endométrio, próstata e fígado. 

 Alguns estudos apontam seu perfil supressor em certos tipos de neoplasias destacando 

efeito supressivo em carcinoma coloretal metastático, mediado principalmente pela inibição 

da via mTOR (96, 97). Em razão desse elevado número de miRNA e genes que podem 

interagir entre si, estão disponíveis alguma ferramentas computacionais para auxiliar na 

predição de interações entre um miRNA e o mRNA alvo. Tais análises in silico são baseadas 

na complementaridade da sequência seed, conservação evolutiva e estabilidade 

termodinâmica. No entanto, etapas adicionais podem ser implementadas para reduzir o 

número de falsos positivos gerados pelas plataformas utilizando análise de correlação entre o 

miRNA e o alvo (98). Segundo a base de dados miRWalk, que dispoem vários algoritmos 

bioinformáticos de previsão de alvo (incluindo DIANA, microT4.0, TargetScan, PITA, 
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PicTar, miRANDA, miRNAhybrid, entre outros) os miRNAs-148a, -152 e 99b apresentam 

como alvo o gene Dickkopf-1 (DKK1), um inibidor da via WNT/β-catenina. Apesar de não 

haver estudos funcionais evidenciando a interação do miR-99b com a via WNT/β-catenina, o 

miR-148a e -152 vêm sendo reportado como moduladores de genes envolvidos na respectiva.

 Estudos revelaram que o miR-148a pode modular WNT1 e WNT10B, agonistas da 

via, em carcinoma endometrial e em carcinoma hepatocelular induzindo invasão e metástase 

por meio da inibição do processo de transição epitélio mesenquimal (EMT) (99) . Enquanto 

que o miR-152 atua no gene DKK1, um antagonista da via, promovendo regulação da 

proliferação tumoral (100). A desregulação da via Wnt resulta em crescimento celular 

aberrante e está associada a doenças na espécie humana, principalmente à formação de 

tumores. O aumento da proliferação celular, aumenta a susceptibilidade das células a 

mutações em oncogenes ou genes supressores de tumor, que levam ao acúmulo de 

modificações genéticas específicas, características de tumores (101). A via dispõe de uma 

rede complexa de efetores e será descrita a seguir. 

 

 

3.	  	  Via	  Wnt/β-‐catenina	  
 

3.1	  	  Mecanismos	  de	  regulação	  e	  atuação	  em	  neoplasias	  	  

	  

As vias de sinalizações constituem complexas redes moleculares cujo o funcionamento 

adequado mantem a homeostase dos diversos eventos celulares. Logo, as vias de transdução 

de sinais as quais regulam a sobrevida da célula, a proliferação e a migração são fundamentais 

no processo de tumorigenese. A via Wnt é empregada em diversos mecanismos celulares 

durante o desenvolvimento embrionário e adulto, envolvendo os processos de proliferação, 

diferenciação e renovação celular, organogese e homeostase de tecidos (102). Durante a 

embriogenese, componentes da via Wnt regulam diversos aspectos do desenvolvimento 

cerebral, podendo considerar uma série de ligantes da via como modeladores do 

desenvolvimento precoce do proencefalo. Dentre as principais moléculas efetoras está a         

β-catenina; a alta expressão da proteína promove uma expansão massiva do córtex cerebral, 

enquanto que mutação relacionada a perda de função leva a mal formação de regiões distintas 

do cérebro (103). De maneira geral, a via é ramificada em via canônica e não canônica, sendo 
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a canônica, a mais estudada e estabelecida em relação a sua atividade biológica (104). A via 

canônica Wnt ou via Wnt/β-catenina atua por meio da regulação da proteólise da β-catenina, 

uma proteína multifuncional que age na adesão celular e na regulação gênica. Sua ativação 

ocorre quando a proteína Wnt (Wingless-type) se liga a um dos dez membros da família dos 

receptores Frizzled (FZD) que por sua vez se ligam ao co-receptor LRP5 ou LRP6 (low-

density lipoprotein receptor-related protein), formando um complexo que ativa a  proteína Dvl 

(Dishevelled). Dvl, atua extraindo a Axina do complexo de degradação da β-catenina, o qual é 

formado pela Axina, APC e GSK3β. Dessa maneira antagoniza a capacidade do complexo de 

fosforilar a b-catenina, prevenindo assim a sua degradação (105). Se a β-catenina não é 

degradada, após estabilização citoplasmática, esta é encaminhada para o núcleo, onde se liga a 

fatores de transcrição (TCF/LEF) aumentando a expressão de genes alvos como c-myc, 

ciclina D1 e c-jun. A proteína MYC é um potente estimulador do crescimento e da 

proliferação celular fortemente associado a  tumorigenese (106) (Figura 5).  

 Contudo, a via pode ser inativada a partir da ligação de proteínas antagonistas, dentre 

essas estão a DKK1 (dickkopf-1), SFRp e WIF (figura 5). DKK-1, em conjunto com outra 

proteína transmembrana (Kremen), induzem a endocitose de LRP e sem LRP viável na 

superfície celular, a via Wnt é efetivamente inibida uma vez que o complexo de degradação 

da β-catenina é ativado (105). Com o complexo ativo, a β-catenina é fosforilada por CK1α e 

GSK3β e ubiquitinada por β-TRCP.  Com a degradação no citoplasma, TCF/LEF ficam livres 

da ativação pela β-catenina e consequentemente a via é inibida (105). WIF e SFRP bloqueiam 

a via por ligação à Wnt, impedindo a proteína de se ligar aos receptores de ativação LRP5 e 6 

(107) (Figura 5). A desregulação da via Wnt, comumente induzida por mutações nos 

componentes de sinalização, resulta em crescimento celular aberrante e está associada a uma 

série de doenças, principalmente na formação de tumores (104). Diversos estudos, tem 

descrito alterações em componentes da via Wnt em diversos tipos de tumores, incluindo 

meningiomas (15, 17, 36, 37). Em um estudo importante de Wrobel e colaboradores, foi 

verificado que perdas no cromossomo 10 e 14, estavam relacionadas a um padrão distinto de 

expressão entre benignos e malignos, no qual verificaram alta expressão em quatro genes 

envolvidos na via Wnt.  Tais genes, incluiam o gene que codifica a β-catenina (CTNNB1) e 

genes regulados pela mesma: CDK5R1 (cyclin-dependent kinase 5 - subunidade regulatória), 

ENC1 (ectodermal-neural cortex 1- envolvido na transformação maligna) e CCND1 (Ciclina 

D1- regulador do ciclo celular) (108). Componentes envolvidos na inibição da via também 

foram associados com recorrência de meningiomas. A baixa expressão de SFRP1(Secreted 

Frizzled-Related Protein 1), proteína inibitória da via, foi significantemente verificada em 
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meningiomas recorrentes quando comparado ao tumor primário (109). A modulação dos 

genes relacionados a via Wnt-β catenina pode também estar fortemente associada a interação 

dos miRNAs. Ludwing e colaboradores identificaram 13 miRNAs diferencialmente expressos 

entre os diferentes subtipos de meningiomas de baixo grau (grau I) e em 52 anaplásicos (grau 

III) quando comparado com benignos, sendo que muitos deles tinham como alvo, genes 

relacionados a via Wnt-β catenina (110). Contudo, evidências emergentes tem demonstrado a 

importante interação de miRNAs na regulação de genes alvos da via Wnt-β catenina e 

consequentemente no desenvolvimento do câncer (107).  

                 

 
 
Figura 5 - Ilustração esquemática da via canônica da Wnt/β-catenina. 

Estado ativo (on state), no qual a β-catenina não sofre degradação e é levada ao núcleo onde ativa 

fatores de transcrição como c-myc, ciclina D1 e c-jun;  e estado inativo (off state), no qual ocorre 

degradação da β catenina no citoplasma (105). 
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3.2	  Dickkopf-‐1:	  um	  importante	  antagonista	  da	  via	  Wnt/β-‐catenina	  

	  

A via de sinalização Wnt é regulada em diferentes níveis por uma ampla gama de 

efetores. Esses efetores funcionam como agonistas ou antagonistas e atuam intracelularmente 

para modular componentes da maquinaria de transdução de sinal ou extracelularmente para 

modular as interações ligante-receptor. Antagonistas e agonistas são de grande importância, 

pois controlam o ajuste fino da sinalização Wnt, e inibem ou ativam processos de 

desenvolvimento celular, conforme descrito anteriormente (111, 112).   

 Dentre proteínas agonistas, além da Wnt, duas famílias de fatores de crescimento são 

reconhecidas: Norrin e R-spondins (Rspo). E seis famílias de antagonistas secretados, e quatro 

transmembranas são até o momento caracterizados: Dickkopf proteins (DKK), secreted 

Frizzled-related proteins (sFRPs), Wnt- inhibitory factor 1 (WIF-1), Wise/SOST, Cerberus, 

insulin-like growth-factor binding protein 4 (IGFBP-4), Shisa, Wnt-activated inhibitory 

factor1 (Waif1/5T4), adenomatosis polyposis coli down-regulated 1 (APCDD1) e Tiki1 

(sendo os quatro últimos referentes aos transmembranas). Tendo em vista a variedade de 

antagonistas, DKK1 é o mais explorado (111). Considera-se também o mais estudado dentre 

os membros da família Dickkopf , que inclui DKK1, DKK2, DKK3 e DKK4. Na espécie 

humana, DKK-1 localiza-se no cromossomo 10q11.2 e codifica 266 aminoácidos. O domínio 

C-terminal da proteína é a região mais importante e necessária para que ocorra a inibição da 

via canônica Wnt/β-catenina (113). A atividade inibitória de DKK1 inicia-se a partir de sua 

ligação aos receptores transmembrana Kremen-1 ou 2 (KRM1/2) e LRP5/6, impedindo assim, 

a formação do complexo de ativação, Wnt/Frizzled/LRP5/6. O complexo terciário formado, 

Kremen/LRP5/6/DKK1, a partir da ligação de DKK1 no complexo, induz a internalização de 

LRP5/6. Assim, a axina e a proteína APC promovem fosforilação da b-catenina mediada por 

CK1α e GSK3, resultando na degradação proteossómica da β-catenina no citoplasma. A 

degradação da β-catenina, tem como consequência a inativação da via, posto que não ocorrerá 

a ativação dos fatores de transcrição (112).        

 Posteriormente à função de inativação, foi verificado que o gene DKK1 é também alvo 

da Wnt/β-catenina ativa, participando assim do estabelecimento de  mecanismos de feedback 

que permitem o controle da via (114). Isso se dá pelo fato da região promotora de DKK1 

conter inúmeros sítios de ligação de fatores de transcrição (TCF), os quais são alvos da         

β-catenina. Assim, a via Wnt ativa, promove aumento de expressão de DKK1 por meio da       

β-catenina, permitindo a inibição da via (114), (115). Contudo, fica evidente que a 
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desregulação dos efetores da via, em particular de DKK1, acarreta em anormalidades e no 

desenvolvimento de doenças, incluindo tumores. Alterações na expressão de DKK1 tem sido 

reportada em diversos tipos de neoplasias, mostrando resultados distintos entre tumores. 

Alguns estudos relatam que a alta expressão de DKK1 suprimiu o crescimento tumoral por 

inibição da sinalização Wnt e  regulação negativa da β-catenina (116-118), fato esperado e 

referente a atuação antagônica de DKK1. Reciprocamente, a baixa expressão foi documentada 

em carcinoma de mama (118), de colon (119) e melanoma (120) destacando seu papel 

supressor. Entretanto, alta expressão é observada em uma série de neoplasias nas quais a 

regulação da β-catenina é aumentada por perda de função da axina ou APC; fato que gera a 

ativação do mecanismo de feedback, e consequentemente o aumento de expressão de DKK1 

(114).  Conforme relatado anteriormente, evidencias sugerem forte envolvimento dos 

miRNAs na modulação de genes efetores da via Wnt/β-catenina no desenvolvimento do 

cancer. A ativação da via mediante repressão de antagonistas por miRNAs, principalmente de 

DKK1, vem sendo reportado em diversos estudos. Dentre os miRNAs já caracterizados como 

repressores de DKK1 estão: mIR-372-373,-493, -29a e 152 (100, 121-123). Em um estudo 

anterior de nosso grupo, no qual utilizamos a plataforma microarray para identificar miRNAs 

e genes diferencialmente expressos em meningiomas grau I, reportamos baixa expressão de 

DKK1 e alta expressão dos miRNAs-152, 148a e 99b. De acordo com análises in silico 

(detalhado na metodologia) esses três miRNAs tem como alvo o gene DKK1. Assim, 

hipotetizamos que tais miRNAs pudessem estar envolvidos na regulação de DKK1, e 

consequentemente na modulação da via Wnt/β-catenina e na progressão dos meningiomas.

 Ainda, a alteração de expressão dos transcritos em meningiomas benignos, atípicos e 

malignos poderia ser importante ferramenta de caracterização tumoral para diagnóstico – 

biomarcador.            

 Nos últimos anos, consideráveis progressos ocorreram na busca de melhor 

entendimento dos mecanismos moleculares que envolvem os inibidores e ativadores da via de 

sinalização Wnt. Assim, tornou-se evidente que estes modulam também outras cascatas de 

sinalização, e para compreender completamente os seus papéis, dependentes ou independentes 

de Wnt, faz-se necessário o desenvolvimento de mais pesquisa
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4. Hipótese 
 

Devido a alta expressão dos miRNA-152, -148a e 99b e a baixa expressão do gene DKK1 em 

meningiomas grau I, observada em nosso estudo prévio, hipotetizamos que tais miRNAs 

pudessem estar regulando o gene DKK1, inibidor da via Wnt/β-catenina. Dessa forma, 

promovendo ativação da via e consequentemente a proliferação celular. Além disso, 

hipotetizamos que o perfil molecular desses efetores pudessem se diferenciar perante a 

progressão tumoral, tanto no tecido quanto no plasma, possibilitando a utilização dos mesmos 

como biomarcador de MNGs.  
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5.	  Objetivos	  
 

5.1.	  Geral	  

 

Validar os miRNAs 152, 148a e 99b e o gene alvo DKK-1, envolvido na  regulação da 

via Wnt β-catenina. 

 

5.2.	  Específicos	  

 

Em meningiomas grau I, II e III : 

 

• avaliar a expressão dos miRNAs 152, 148a e 99b em tecido e plasma. 

• avaliar a expressão do gene DKK-1 em tecido. 

• avaliar a expressão da proteína DKK-1 em tecido e plasma. 

• verificar a possível correlação entre os miRNA e o gene alvo DKK-1. 

• relacionar o perfil molecular com as características tumorais e clinicas dos 

pacientes. 

• avaliar a expressão da proteína β-catenina e do fator de transcrição c-myc no 

tecido. 
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6.	  Metodologia	  	  
 
 

6.1	  Aspectos	  éticos	  	  

  

O presente estudo foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de Experimentação 

Humana da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da Universidade de São Paulo 

(USP) e enquadrado como APROVADO, de acordo com o processo n° 15856/2014 (anexo 1). 

 

6.2	  Casuística	  

	  

 Foram selecionadas do Banco de Tumores do Departamento de Anatomia e Cirurgia 

da FMRP, 39 amostras teciduais congeladas de MNG humanos de diferentes graus de 

malignidade, sendo , 16 grau I , 15 Grau II e oito grau III – com diagnóstico histopatológico 

confirmado segundo critérios da OMS. Amostras de plasma dos mesmos pacientes também 

foram incluídas no estudo.  

 Como controle para análise em tecido, foram utilizadas seis amostras de aracnoides 

obtidas de pacientes previamente saudáveis, sem antecedentes de doenças crônicas e que 

foram a óbito por morte súbita. Estas foram coletadas no Centro de Medicina Legal (CEMEL) 

da universidade. Já as seis amostras controles para análise em plasma, foram coletadas de 

colaboradores saudáveis sem relato de quais quer doença. Ambas amostras controles 

pertencem ao banco de tumor citado.  

 Ainda, foram selecionas do Serviço de Patologia da FMRP as biópsias (amostras 

parafinadas) dos 39 casos envolvidos, correspondentes ao período de 2008 à 2014. 

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. 
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6.3	  Seleção	  dos	  alvos	  	  

	  

Em um estudo prévio desenvolvido pelo grupo, foi avaliado por meio de microarray, o 

perfil de expressão de miRNA e mRNA de meningiomas a fim de identificar microRNAs e 

seus potenciais transcritos-alvos envolvidos na tumorigenese (Figura 6 e 7). Nesse, 22 

microRNAs expressos em níveis mais altos (p<0.05, FDR) nos meningiomas comparado à 

aracnoide normal, tiveram seus alvos preditos identificados utilizando o conjunto de predições 

baseadas em sítios conservados evolutivamente e com altos scores 

(Hg19_predictions_S_C_aug2010, www.microRNA.org). Os alvos preditos foram 

comparados com os 761 transcritos de mRNA expressos em níveis mais baixos (p<0.05, 

FDR) nos meningiomas – os achados estão demonstrados nas figuras 6 e 7 .  

Para o presente estudo, foi realizado uma nova análise de predição dos resultados do 

projeto citado, utilizando as plataformas mirWalk 2.0 (124) e RNAhybrid (125). A plataforma 

miRwalk 2.0 gera uma lista customizada de genes alvos de miRNA provenientes de 13 

bancos de dados diferentes. Enquanto que a RNA Hybrid é uma ferramenta que prediz 

diretamente múltiplos locais de potencial ligação de miRNAs em RNAm alvos, localizando 

hibridizações energeticamente mais favoráveis de um miRNA a um RNAm. Assim, foi 

identificado pela plataforma miRwalk que os miRNAs 152, 148a e 99b, superexpressos no 

array (Figura 6), tinham como alvo o gene DKK1, que se apresentou com baixa expressão no 

array (Figura 7). A fim de concretizar essa interação, submetemos os alvos à análise de 

energia livre pela plataforma RNA Hybrid que nos forneceu valores menores que -20kcal/mol 

mostrando interação ideal. Portanto, a escolha dos alvos partiu de análises robustas dos 

resultados dos arrays usando ferramentas de bioinformática. 
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Figura 6- microarray: Visualização dos transcritos de mRNA com níveis de expressão inferiores nos 

meningiomas grau I. Transcritos apresentando um valor de P (T-test, Log-transformed data) inferior a 0.05 (FDR 

multiple test correction). O programa Expander 6 foi utilizado para os teste e para a obtençafio da figura.  

 
Figura 7 - Visualização dos transcritos de miRNA com níveis de expressão superiores em meningiomas grau I 

Transcritos apresentando um valor de P (T-test, Log-transformed data) inferior a 0.01 (FDR multiple test 

correction). O programa Expander 6 foi utilizado para os teste e para a obtenção da figura. 
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6.4	  Extração	  de	  RNA	  tecidual	  

	  

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, porém consideramos amostra adequada na faixa de 1,61 

a 1,99. 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%. 

 

6.5	  Extração	  de	  RNA	  plasmático	  	  

	  

A extração do RNA do plasma foi realizada utilizando o RNeasy Mini Kit (QIAGEN), 

com protocolo adaptado a partir das orientações do fabricante conforme descrito a seguir.  

 Em um tubo falcon estéril e livre de RNase, adicionou-se 4mL de Trizol LS Reagente 
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(Invitrogen, EUA) a 400µL de plasma, deixando o material em repouso por 5 min em 

temperatura ambiente. Adicionou-se 800ul de clorofórmio (proporçafio 1:5 com a quantidade 

de TrizolÆ inicial), misturando vigorosamente por 30 segundos. A seguir, o material 

permaneceu em repouso por 3 minutos em temperatura ambiente e posteriormente foi 

centrifugado por 15 minutos a 12.000g em 4°C. Ao final da centrifugação formou-se um 

sistema de 3 fases: incolor=RNA, branco=DNA, vermelho=proteína. A fase incolor foi 

transferida para outro falcon no qual foi adicionado etanol 100% em um volume de 1,5 vezes 

ao conseguido da fase incolor. Em seguida, adicionou-se 700µl dessa solução na coluna 

RNeasy MinElute SpinÆ, centrifugando a > 8000g por 15 segundos. O líquido resultante foi 

descartado e o passo anterior foi repetido com o resto da solução até o final da mesma, sempre 

descartando o líquido resultante. Posteriormente, adicionou-se 700µl de Tampão RWT 

(Buffer RWT do Kit) em cada coluna, centrifugando também a > 8000g por 15 segundos.                                                    

Após descarte do liquido resultante na centrifugação, foi adicionado 500µl de Tampão 

RPE (Buffer RPE do Kit) em cada coluna, centrifugando a > 8000g por 15 segundos. 

Novamente, seguido de descarte do líquido resultante foi adicionado 500µl de Tampão RPE 

(Buffer RPE do Kit) em cada coluna, mantendo a centrifugação a > 8000g, porém desta vez 

por 2 minutos. Após descarte do líquido resultante, o coletor da coluna foi trocado e 

adicionou-se 30µl de aÏgua RNA-free. O material centrifugado a > 8000g por 1 minuto e 

transferido para um Eppendorf foi submetido ao congelamento a -80°C imediatamente. A 

quantificação do RNA foi realizada pela leitura em espectrofotômetro Thermo Scientific 

NanoDrop 2000 em comprimento de onda de 260 nm, com faixa ideal de 1,7. A integridade 

do RNA obtido, foi analisada em Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies) com RNA 6000 

Pico chip e pelo espectrofotômetro Thermo Scientific NanoDrop 2000 igualmente a análise 

do RNA tecidual.  

 

6.6	  Síntese	  do	  DNA	  complementar	  (cDNA)	  randômica.	  

 

A transcrição reversa foi realizada utilizando o kit comercial (Applied Biosystems) 

High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit de acordo com as instruções do fabricante.

 Para cada 500ng RNA, foi adicionado 2,5µl de RT Buffer; seguido de 1,0µl de 

dNTP’s; 2,5µl Random Primers e 1,25µl da enzima MultiScribeTM, completando com água 

DEPC o volume final de 20µl. Em seguida o material foi levado ao termociclador nas 

condições padrão, onde o cDNA é sintetizado a partir do RNA das amostras. 
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6.7	  Síntese	  de	  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), 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 

 

6.8	  	  PCR	  em	  tempo	  real	  (qRT-‐	  PCR)	  

 

 O método de PCR em tempo real (quantitativo) foi utilizado para a avaliação da 

expressão do gene e dos microRNAs . Os ensaios foram realizados em duplicata, utilizando 

para amplificação o reagente Taqman @Master Mix (Applied Biosystems, EUA) e para análise 

quantitativa da expressão, os sistemas disponíveis comercialmente- TaqMan Assay-on-

demand- compostos por oligonucleotideos e sondas (Applied Biosystems, EUA). A 

amplificação foi feita em um volume final de 10µl, utilizando 5µl do reagente específico 

Taqman Master Mix, 0,5µl de cada sonda específica e 4,5µl de cDNA. As reações foram 

submetidas a uma temperatura inicial de 50°C por 2 min, seguida de uma desnaturação a 

95°C por 10 min e 40 ciclos sucessivos a 95°C por 15 s e 60°C por 1 min (equipamento de 

detecção de PCR em tempo real 7500 Real Time PCR System, Applied Biosystems). A 

fluorescência foi detectada a cada ciclo, obtendo-se um gráfico da variação da fluorescência 

(∆Rn) pelo número de ciclos (Cycle Number), ao final dos ciclos amplificação. As curvas de 

amplificação foram visualizadas pelo software ABI Prism 7500, a linha de base (Baseline) 

estabelecida e o limiar de detecção (Threshold) ajustado na fase exponencial do gráfico. O 

Threshold indica o ponto de referência onde todas as amostras possuem a mesma intensidade 

fluorescente, teoricamente correspondente a mesma quantidade de produto de PCR. A 

identificação do Threshold determina o estabelecimento do Cycle Threshold (Ct), ciclo em 

que cada curva de amplificação atravessa o limiar, servindo como base para comparação entre 

amostras. Após o estabelecimento do Ct de cada amostra, os dados foram exportados em 
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tabelas compatíveis com o software Excel, contendo valores médios dos Cts de cada amostra 

e respectivos desvios padrão. 

           Considerando as diferenças causadas por quantidades distintas de cDNA utilizadas nas 

reações, os valores de CT determinados para as diferentes amostras, foram normalizados. A 

normalização dos resultados de cada amostra foi realizada pela subtração do Ct para o 

gene/miRNA (alvo) e da média combinada dos Cts dos controles endógenos (Ct gene/miRNA 

– Ct controle endógenos). A calibração foi realizada com a média de ∆Ct das amostras dos 

controles (aracnoides normais) e os resultados obtidos por meio do cálculo de ∆∆Ct, 

respectivamente. A expressão de determinado transcrito nas amostras foi dada pela fórmula           

2-∆∆Ct.           

 Avaliamos o gene DKK1 envolvido na regulação da via Wnt/β-catenina e os miRNAs 

152, -148a e -99b, possíveis moduladores de DKK-1. Os ensaios de qRT-PCR para a análise 

da expressão e controles endógenos utilizados na normalização dos resultados foram obtidos 

no endereço eletrônico do fabricante (http://www.appliedbiosystems.com) e seguem descritos 

na tabela 2 

  

 

   Tabela 2 - Identificação dos ensaios utilizados para realização do qRT-PCR 
 

  

 

    

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Gene1  ; miRNA2 Identificação do Ensaio 
(TaqManÆ Applied 

Biosystems) 
DKK-1 1 Hs00931310_g1 

hsa-miR-152 2 000475 

hsa-miR-148a 2 000470 

hsa-miR-99b 2 000436 

GAPDH 1 Endógeno Hs99999905_m1 

U6 snRNA 2 Endógeno 001973 
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6.9	  	  Imunoistoquímica	  	  

 

  Blocos parafinados referentes aos mesmos MNGs que foram avaliados os miRNAs e 

mRNA, foram submetidos a cortes de 4 µm e posteriormente corados por Hematoxilina e 

Eosina (HE), para a avaliação histomorfológica e confecção das laminas para técnica de 

Microarranjo Tecidual. Nas laminas de HE, foram selecionadas duas áreas tumorais mais 

representativas de cada amostra, as quais foram identificadas nos blocos de parafinas, 

extraídas com pinça específica e transferidas para o blocos receptores. Os blocos receptores 

constituídos por 24 áreas tumorais de 2mm de diâmetro, foram submetidos a cortes de 4 µm e 

posicionados em laminas silanizadas para realização da técnica de imunoistoquímica. Foram 

avaliadas as proteínas DKK1 (anti-DKK1, clone EPR4759; abcam) β-catenina (Beta- Catenin, 

clone β-catenin-1;DAKO Cytomation) e c-myc (c-myc, clone EP121; Zeta Corporation) a 

partir da técnica indireta com o uso de polímeros.  A reação foi desenvolvida utilizando 

recuperação antigênica em panela de calor úmido durante 20 minutos a 95°C, com tampão 

citrato 10mM e pH 6,0. O bloqueio das peroxidases endógenas foi realizado com H2O2 a 3% 

por 20 minutos.  

 As ligações inespecíficas foram bloqueadas com soro normal de cavalo diluído em 

PBS na concentração 1:50 num período de 30 minutos. Na sequência foi incubado o anticorpo 

primário, usando a diluição 1:100 para DKK1; 1:300 para β-catenina e 1:50 para c-myc, os 

quais permaneceram incubados por 2h em câmara úmida. A etapa final constituiu pela 

incubação do Probe por 10 minutos e do polímero (NOVOLINK Polymer Detection Systems, 

novocastra) por 15 minutos, como revelador foi utilizado o DAB (3,3-diaminobenzidine) por 

5 minutos. A contracoloração foi desenvolvida em hematoxilina de Harris por 60 segundos e 

após a reidratação dos cortes as lâminas foram montadas com Permount (MERK, Darmstadt, 

Alemanha). A análise semi-quantitativa referente a porcentagem de células coradas e 

intensidade de marcação foi realizada por dois observadores utilizando-se microscópio Zeiss 

equipado com câmera digital, anexada a um dispositivo de contraste para células positivas.

 Para DKK-1 e β-catenina, foram utilizados Scores unindo a intensidade de marcação e 

a porcentagem de células marcadas, segundo (126, 127). Para DKK1, a porcentagem de 

marcação foi classificada como 0 (0%), 1 (1–10%), 2 (11–50%), e 3 (>50%), Para β-catenina 

como 0 (0%), 1 (1-10%), 2 (11-50%), 3 (51-80%), 4 (> 80%). A intensidade para todos os 

anticorpos foi classificada como:  0 (negativa), 1 (fraca), 2 (leve) e 3 (forte). Os scores de 

intensidade e porcentagem foram multiplicados e aqueles maiores que 4 foram considerados 
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como alta expressão e menores ou igual a 4, como baixa expressão. Para c-myc, foi 

considerado expressão positiva quando mais de 10% dos núcleos apresentaram marcação. 

 

6.10	  Elisa	  

 

A análise da proteína DKK-1 no plasma foi realizada pelo método quantitativo direto 

de ELISA  (Quantikine ELISA DKK100, R&D SYSTEM, Mineapolis, USA) seguindo as 

instruções do fabricante. O ensaio foi conduzido em duplicata e uma curva padrão foi gerada 

para o conjunto de amostra avaliado. Após preparação dos reagentes fornecidos, foi criado 

primeiramente a curva padrão a partir das diluições seriadas seguintes: 2000pg/ml (tubo 1); 

1000 pg/ml (tubo 2); 500 pg/ml (tubo 3); 250 pg/ml (tubo 4); 125 pg/ml (tubo 5); 62 pg/ml 

tubo 6) e 31.3 pg/ml (tubo 7), as quais foram pipetadas nas duas primeiras fileiras do well-

plate. Em seguida, foram pipetadas no well-plate as amostras, diluídas 1:2 em diluente 

fornecido  (Calibrator Diluent RD5-24). O well-plate foi adesivado e incubado em 

temperatura ambiente e em agitador por duas horas. Após, foi feita lavagem para incubação 

do anticorpo anti DKK-1 conjugado à enzima , o qual permaneceu em temperatura ambiente 

por mais duas horas. A etapa final constituiu de lavagem para retirada de conjugados 

(anticorpo-enzima) não ligados, seguido de incubação do substrato que permite emissão de 

cor  proporcional a quantidade do complexo antígeno anticorpo presente.  A leitura foi feita 

no equipamento espectrofotômetro EPOCH (Biotek, Winooski, USA), que mede a 

absorbância em faixa de comprimento de onda que abrange 200 nm a 999 nm, sendo utilizado 

para análise os valores da média da duplicata. 

 

6.11	  Análises	  estatística.	  

 

 O teste de Kruskal-Wallis e o pós teste de Dunn foi utilizado para avaliar a expressão 

diferencial do gene, dos miRNAs e da proteína DKK-1 (plasma) nos diferentes graus tumorais 

e nas  aracnoides normais. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para avaliar a expressão em 

relação aos dados clínicos. 

Para avaliar a expressão das proteínas DKK-1 tecidual, β-catenina e c-myc entre os 

graus tumorais, foi utilizado o teste do Qui-quadrado. E o teste Exato de Fisher foi realizado 
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para relacionar essas proteínas aos dados clínicos. Para as análises de correlação foi utilizados 

o teste de correlação de Spearman. O software GraphPad Prism 5.0 (GraphPad, San Diego, 

CA) foi utilizado para as análises citadas anteriormente. O limite de significância para todos 

os testes foi de 95% (p<0,05). 
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7	  Resultados	  
 

7.1	  Características	  Clínicas	  dos	  pacientes	  envolvidos	  no	  estudo	  

 

As características clínicas de todos os pacientes estão detalhadas no anexo A. Foram 

avaliados 39 pacientes, sendo 10 do sexo masculino (23,7%) e 29 do sexo feminino (76,3%).  

A idade média ao diagnóstico foi 56 anos, sendo a mediana igual a 59 anos, 

apresentando 23 anos, o paciente mais novo, e 82 anos o mais velho da casuística. De acordo 

com a nova classificação dos tumores cerebrais da OMS (7), 16 indivíduos foram 

diagnosticados com MNG grau I, sendo que três apresentaram padrão meningotelial, 10 

cursaram com padrão transicional e três apresentaram outros subtipos. Quinze indivíduos 

foram diagnosticados com MNG grau II e destes, 11 apresentaram o subtipo atípico e três 

classificaram-se com o subtipo células claras e um com cordoide. Oito pacientes cursaram 

com tumores malignos grau III , sendo quatro com o subtipo anaplásico e três com padrão 

rabdoide e um papilar. Dos 39 indivíduos, 14 reapareceram ao serviço após tratamento, com 

reaparecimento da doença em até 5 anos (nova lesão ou recrescimento de tumor 

remanescente), fato observado principalmente em tumores de grau II e III. Apenas um 

paciente de toda casuística foi a óbito até o ultimo seguimento.  

 

	  7.2	  Expressão	  do	  gene	  DKK-‐1	  

 

A expressão do RNAm do gene DKK-1 esteve diminuída em 3,7 vezes nos           

MNG grau I comparado às aracnoides normais, corroborando com os achados do microarray 

analisado previamente a esse estudo. No entanto, não foi visto diferença de expressão ao 

comparar as aracnóides normais aos MNG de grau II e III. A expressão do gene não foi 

diferente entre MNGs grau I, II e III  (p>0,05) e nem mesmo entre os subtipos histológicos 

dos estágios tumorais. Para verificar o perfil de expressão em indivíduos que reapresentaram a 

doença após ressecção, foi criado um grupo unindo pacientes classificados como Simpson I, II 

(recidiva) III e IV (recrescimento), no entanto não houve diferença entre o grupo  de tumores 

recrescidos e os não recrescidos (Figura 8). Para avaliação da expressão genica, a fim de 

tornar as análises mais confiáveis por afastar eventuais erros técnicos, foram retiradas da  
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casuísta duas amostras (uma de MNG grau I e uma de III) que apresentaram 

surpreendentemente um fold change muito discrepante em relação a todo grupo amostral,  e   

que não apresentavam características clínicas e histológicas que justificassem um possível  

aumento. 

a)       b) 

      

             
               

c)         d) 

 

                 
e)                                                                                    

  
 
Figura 8 - Expressão do RNAm de DKK1 em MNG; entre as aracnoides normais e os estágios tumorais (a), em 
relação aos subtipos ( b,c,d) e em relação ao recrescimento (e) - corresponde à mediana de 2-∆∆Ct do grupo de 
amostras analisado.  

 

Recrescido Não recrescido 

 *p=0,039 
   fold= -3,7 
 
 
      * 

p=0,937 
* 

p=0,533 
 
 
 
      * 

p=0,961 
 
 
 
      * 

p=0,400 
 
 
 
      * 



Resultados|  71 

	  

7.3	  Expressão	  tecidual	  do	  miRNA-‐152	  

 

A expressão do miRNA-152 não apresentou diferença significativa entre o controle e o 

MNG grau I , opondo aos resultados do microarray previamente analisado. O mesmo foi visto 

ao comparar o controle aos tumores grau II e III (p=0,152 – Figura 9a). Não houve variação 

no perfil de expressão entre os diferentes graus tumorais, tão quanto aos subtipos histológicos.

 No entanto, resultado significante foi obtido em relação ao recrescimento da doença.

 Tumores recrescidos apresentaram expressão 5,2 vezes maior que o grupo sem 

recrescimento. (Figura 9). 

 

a)      b) 

 

             
 

c)      d) 

 
         
Figura 9 - Expressão tecidual do miRNA-152 em MNG; entre as aracnoides normais e os estágios tumorais (a), 

em relação aos subtipos ( b,c,d) e em relação ao recrescimento tumoral (e)___ corresponde à mediana de 2-∆∆Ct do 

grupo de amostras analisado. 

 

p=0,342 
 

p=0,472 
 

p=0,370 
 

p=0,152 
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e) 

 

                                    
 
Figura 9; continuação.  Expressão tecidual do miRNA-152 em MNG; entre as aracnoides normais e os estágios 

tumorais (a), em relação aos subtipos (b,c,d) e em relação ao recrescimento tumoral  (e)___ corresponde à mediana 

de 2-∆∆Ct do grupo de amostras analisado.  

 

 

7.4	  Expressão	  tecidual	  do	  miRNA-‐148a	  

 

A expressão do miRNA-148a não apresentou diferença estatística entre MNG grau I e 

controle, divergindo dos resultados estabelecidos pelo microarray do estudo anterior. O 

mesmo foi observado entre controle e grau III. Contudo, o perfil de expressão mostrou-se 

diferente entre MNG grau II e controle, retratando que o miRNA-148a foi 9,4 vezes maior nos 

tumores. Não houve variação de expressão entre os graus tumorais, e o perfil de expressão 

não se associou aos subtipos de meningiomas e ao recrescimento tumoral (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrescido Não recrescido 

p=0,001 
fold=5,2 
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a)       b)  

            
 

c)       d) 

                
 

e) 

 
 
Figura 10 - Expressão tecidual do miRNA-148a em MNG ; entre as aracnóides normais e os estágios tumorais 

(a), em relação aos subtipos (b,c,d) e em relação ao recrescimento tumoral (e) ___ corresponde à mediana de 2-∆∆Ct 

do grupo de amostras analisado. 

 

	  

	  

Recrescido Não recrescido 

*p=0,025 
fold= 9,4 

* p=0,647 

p=1,00 p=0,160 

p=0,479 
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7.5	  Expressão	  tecidual	  do	  miRNA-‐99b	  

 

A expressão do miRNA-99b não foi diferente entre controle e MNG grau I, opondo ao 

demonstrado no microarray do estudo prévio. A expressão também não se diferenciou entre 

controle e os graus II e III, nem mesmo entre grau I, grau II e grau III, apenas. O perfil de 

expressão também não esteve associado aos subtipos histológicos e ao recrescimento do 

tumor (Figura 11). 
 

 

a)           b)  

   
 

 

 

c)           d)

   
 

Figura 11- Expressão tecidual do miRNA-99b em MNG; entre as aracnoides normais e os estágios tumorais (a), 

em relação aos subtipos (b,c,d) e em relação ao recrescimento tumoral (e) ___ corresponde à mediana de 2-∆∆Ct do 

grupo de amostras analisado. 

 

 

p=0,630 p=0,370 

p=0,267 p=0,250 

Meningotelial Transicional 
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e) 
 

                                         
 

Figura 11; continuação.  Expressão tecidual do miRNA-99b em MNG; entre as aracnoides normais e os estágios 

tumorais (a), em relação aos subtipos (b,c,d) e em relação ao recrescimento tumoral (e) ___ corresponde à mediana 

de 2-∆∆Ct do grupo de amostras analisado. 

 

 

7.6	  Expressão	  plasmática	  do	  miRNA-‐152	  

 

A expressão do miRNAm-152 esteve diminuída em 96 vezes no plasma de indivíduos 

diagnosticados com MNG grau I e 37 vezes diminuídos em portadores de MGN grau II em 

relação ao plasma controle (p=0,002). A expressão não diferenciou entre portadores de MNG 

grau III e o plasma controle (p>0,05), bem como não variou entre os diferentes graus 

tumorais. O perfil de expressão também não foi diferente em relação aos subtipos histológicos 

e o recrescimento tumoral (figura 12).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrescido Não recrescido 

p=0,644 
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a)   **           b) 
 

         

        
 

 

C)             d) 

           
 

e) 

 
 
Figura 12 - Expressão plasmática do miRNA-152;  entre controle e os estágios tumorais (a), em relação aos 

subtipos (b,c,d) e em relação ao recrescimento tumoral (e) ___ corresponde à mediana de 2-∆∆Ct do grupo de 

amostras analisado. 

 

Recrescido Não recrescido 

p=0,0036 
fold*=-96 
fold**=-37  
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7.7	  Expressão	  plasmática	  do	  miRNA-‐148a	  

 
 

A expressão do miRNAm-148 mostrou-se diminuída em 27 vezes no plasma de 

indivíduos diagnosticados com MNG grau I, 22 vezes diminuídos em portadores de MGN 

grau II e 30 vezes em MNGs grau III em relação ao plasma controle (p=0,003). A expressão 

não variou entre os graus tumorais (p>0,05). O perfil de expressão também não foi diferente 

em relação aos subtipos histológicos e o recrescimento tumoral (figura 13). 

 
 

a)       b)  

        

        
 

C)       d) 

            
 

Figura 13 - Expressão plasmática do miRNA-148a;  entre controle e os estágios tumorais (a), em relação aos 

subtipos (b,c,d) e em relação ao recrescimento tumoral (e) ___ corresponde à mediana de 2-∆∆Ct do grupo de 

amostras analisado. 

 

 

** * 

p=0,0036 
fold*=-27 
fold**=-22 
fold***=-30 
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p=0,396 
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*** 



Resultados|  78 
 

 

e)   

                                                            
  

Figura 13; continuação.  Expressão plasmática do miRNA-148a  entre controle e os estágios tumorais (a), em 

relação aos subtipos (b,c,d) e em relação ao recrescimento tumoral (e) ___ corresponde à mediana de 2-∆∆Ct do 

grupo de amostras analisado. 

 

 

 

7.8	  Expressão	  plasmática	  do	  miRNA-‐99b	  

 

 

A expressão plasmática do miRNA-99b foi diferente entre os graus tumorais (grau I, 

grau II e grau III) e o controle. O MNG grau I apresentou expressão 71 vezes menor, 

enquanto que os MNGs graus II e III apresentaram expressão 250 vezes e 125 vezes menor, 

respectivamente. No entanto, o perfil de expressão não variou entre grau I, II e III (p>0,05), 

tão quanto em relação aos subtipos histológicos e aos tumores recrescidos. (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrescido Não recrescido 

p=0,535 
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a)       b) 

   
 

c)       d) 

  
 

e) 

  
 
Figura 14 - Expressão plasmática do miRNA-99b;  entre controle e os estágios tumorais (a), em relação aos 

subtipos (b,c,d) e em relação ao recrescimento tumoral (e) ___ corresponde à mediana de 2-∆∆Ct do grupo de 

amostras analisado. 
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7.8	  Correlação	  entre	  a	  expressão	  do	  DKK1	  e	  os	  miRNAs	  teciduais	  

 

 A expressão do gene DKK1 não se correlacionou com a dos miRNAs, no entanto, 

forte correlação positiva foi vista entre todos miRNA, indicando haver aumento simultâneo de 

expressão entre os miRNA-152, -148a e -99b  em meningiomas (Tabela 3). 

 

 
Tabela 3- Correlação entre a expressão do gene DKK1 e os miRNAs teciduais em meningiomas 

Coeficiente de correlação de Spearman; *significante pelo teste t (p <0,05). 
 

 

7.9	  Expressão	  da	  proteína	  DKK1	  no	  plasma	  -‐	  ELISA	  

 

 

 O nível de DKK-1 no plasma não variou entre os MNGs grau I, II e III (p=0,656; 

figura 15), bem como não se apresentou diferente em relação aos subtipos histológicos 

(p>0,05) e ao recrescimento tumoral (p=0,401). Não houve correlação entre a expressão do 

RNAm de DKK-1 e a proteína no plasma (r =0,224; p=0,203).  

 

    

             

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de Spearman (rho) 
DKK1(n=37) miR-152 miR-148a 

miR-152 (n=38) 0,209 - 0,259 

miR-148a (n=38) 0,259 0,824* - 

miR-99b (n=38) 0,154 0,839* 0,836* 
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Figura 15 - Níveis de expressão plasmática de DKK1 entre os estágios tumorais  – correspondente à mediana do 

grupo de amostras analisado. 

 

7.10	  Expressão	  imunoistoquímica	  de	  DKK1,	  β-‐catenina	  e	  C-‐MYC.	  

 

Para cada marcador específico o número de amostras tumorais incluídas na análise 

pode ter variado discretamente, em função de limitações técnicas do procedimento. 

 

 

DKK1 

 

Dos 35 MNGs analisados, 23 (66%) apresentaram baixa expressão, 10 (28%) 

apresentaram alta expressão e em apenas 2 (6%) casos não foi evidenciado imunomarcação.                                           

Os MNGs grau I apresentaram baixa expressão em 93% (12/13) dos casos enquanto 

que os MNGs grau II apresentaram baixa expressão em 58% (8/14) dos casos. Nos MNGs 

grau III,  37,5% (3/8) dos casos revelaram baixa expressão e 50% (4/8) revelaram alta 

expressão e um não apresentou marcação. Contudo, a expressão imunoistoquimica de DKK-1 

apresentou-se significativamente baixa em MNGs grau I em relação às aracnoides normais 

(p=0,0007) e aos MNGs grau III (p=0,04); porém, não se associou subtipos histológicos 

(p>0,05) e aos tumores recrescidos (p=1,000). As aracnóides normais apresentaram alta 

expressão em 100% (5/5) das amostras (figura 16). 
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Figura 16 - Imunoistoquímica para DKK1em MNG grau I (A), grau II (B) e grau III (C). Baixa expressão em 

MNG grau I (A1); alta expressão em MNG grau I (A2). Baixa expressão em MNG grau II (B1); alta expressão 

em MNG grau II (B2). Baixa expressão em MNG grau III (C1); alta expressão em MNG grau III (C2). 

Magnificação: 400X. 

 

 

β-CATENINA 

 

 Dos MNG analisados, 68% (26/38) apresentaram alta expressão e 32% (12/38) 

exibiram baixa expressão. A imunomarcação foi unicamente citoplasmática, não foi 

observado acúmulo nuclear e/ou de membrana. 

 Os MNGs grau I apresentaram alta expressão em 60% (9/15) dos casos enquanto que 

MNGs graus II e III apresentaram alta expressão em 74% ( 11/15) e 75% (6/8) dos casos.  
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 Entretanto, a expressão imunoistoquímica de β-catenina não se associou aos estágios 

tumorais (p=0,820), subtipos histológicos (p>0,05) e aos tumores recrescidos (p=0,472).  

As aracnóides normais apresentaram expressão citoplasmática alta em 100% (5/5) das 

amostras (Figura 17).  

 

 

                         
Figura 17 - Imunoistoquímica para β-catenina em MNGs grau I (A), grau II (B) e grau III (C). Baixa expressão 

em MNG grau I (A1); alta expressão em MNG grau I (A2). Baixa expressão em MNG grau II (B1); alta 

expressão em MNG grau II (B2). Baixa expressão em MNG grau III (C1); alta expressão em MNG grau III (C2). 

Magnificação: 400X. 
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C-MYC 

 

 A imunomarcação de c-myc foi considerada apenas quando localizada no núcleo, 

assim, 79% dos MNGs apresentaram expressão negativa (abaixo de 10% de marcação 

nuclear) e 21% apresentaram positividade. Os MNGs grau I, II e III apresentaram positividade 

em 20% (3/15), 28% (4/15) e 12% (1/8) dos casos. A expressão de c-myc não associou aos 

graus tumorais (p=0,815) e nem mesmo aos subtipos histológicos (p=0,05) e aos tumores 

recrescidos (1,000). As aracnóides normais apresentaram expressão negativa em 100% (5/5) 

dos casos (Figura 18).  

 

  

 

  
 
Figura 18 - Imunoistoquímica para c-myc em MNGs grau I, grau II e grau III. Positividade em grau I (A), em 

grau II (B) e em grau III (C).  Magnificação: 400X. 
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Nos últimos anos, as abordagens de sequenciamento do genoma e exoma em larga 

escala vêm revelando uma série de mutações genéticas e vias associadas à iniciação e 

progressão do meningioma. Tais achados viabilizam informações que permitem 

compreender melhor as características histológicas dos diversos subtipos de tumores, bem 

como as características clínicas inerentes (21, 128).  Embora o grau histológico seja uma 

ferramenta importante para o prognóstico, ele prediz inconsistentemente o comportamento 

biológico do tumor. MNGs com características histológicas benignas podem recorrer em taxas 

significativas, apesar da ressecção agressiva, bem como MNGs com características de alto 

grau respondem variavelmente ao tratamento adjuvante (129). Esses tumores benignos 

recorrentes, representam em torno de 20% dos MNGs e consistem tumores com drive 

mutation não identificada até o momento (21). Assim, nesses e em meningiomas em geral, as 

alterações epigenéticas podem desempenhar um papel significativo no desenvolvimento e 

progressão da doença (130). As modificações epigenéticas incluem metilação de DNA, 

modificações de histonas e reestruturação de cromatina, e interações de miRNAs com genes 

alvos (38). Recentemente, o perfil molecular de miRNAs tem fornecido informações úteis 

sobre a patogênese de vários tumores (131-133). A desregulação de miRNAs vem sendo 

associada com a etiologia, progressão, estadiamento, prognóstico e resposta ao tratamento de 

muitos tumores, incluindo meningiomas, posto que modulam  genes de vias moleculares 

importantes (134-136). Em trabalho prévio de nosso grupo, utilizando a técnica de 

microarray (para RNAm e miRNA), foi verificado que os miRNAs -152, -148a e 99b 

encontravam-se diferencialmente expressos em MNG grau I, indicando alta expressão.  Por 

meio de análise in silico, utilizando a base de dados miRWalk, que dispõem vários algoritmos 

bioinformáticos de previsão de alvo (tais como, DIANA, microT4.0, TargetScan, PITA, 

PicTar, miRANDA, miRNAhybrid, entre outros), foi constatado que o DKK-1, um dos genes 

que apresentou significativamente baixa expressão em MGN grau I, era alvo predito dos três 

miRNAs: miRNAs -152, -148a e 99b.      

 DKK-1 é um antagonista crítico da via WNT/β-catenina, que exerce um papel 

relevante no mecanismo de bloqueio da via (114). Contudo, até o momento, não existiam 

dados revelando a expressão desses miRNAs e do gene DKK-1 em MNGs. Assim, 

apresentamos neste estudo, um perfil molecular particular desses miRNAs e gene em MNGs 

grau I, II e III.          

 Recentemente, um rápido aumento no número de publicações com foco em miR-152, 

revelou sua provável atuação como supressor tumoral a partir da regulação de genes alvos 

associados a proliferação, migração e invasão de células neoplásicas. Em tumor endometrial 
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primário e em linhagens celulares do respectivo, foi verificado que o silenciamento do 

miRNA-152 por meio de metilação, contribuiu para carcinogenese e progressão tumoral pela 

ativação da via mTORC2-akt; uma vez que o miRNA-152 tem como alvo direto os genes 

Rictor, E2F3 e MET, envolvidos nessa via (137). Baixa expressão foi vista em uma série de 

tumores, incluindo carcinoma de ovário (138), mama (139), mieloma multiplo (100), 

carcinoma gástrico (140), pulmonar (141) e gliomas (142).  Interessantemente, o microarray 

de nosso estudo prévio demonstrou alta expressão de mir-152 em MNG grau I. No entanto, a 

validação por qRT-PCR desenvolvida no presente estudo em diferente conjunto de amostras, 

não mostrou diferença de expressão entre as aracnóides controle e os MNGs grau I, II e III.

 Conforme discutido em diversos estudos, incoerências de resultados entre as técnicas 

de microarray e qRT-PCR podem ocorrer por fatores que vão desde a fase analítica até a fase 

pós analítica envolvendo a difícil correção de ruídos, normalização do microarray e métodos 

de geração e análise dos dados (136, 143, 144); por esse motivo, torna-se necessário validar 

os dados de microarrays. O qRT-PCR é a técnica padrão ouro para validação e confirmação 

dos achados, devido às suas vantagens em termos de sensibilidade de detecção, especificidade 

de sequência, grande gama dinâmica, bem como a sua elevada precisão e quantificação 

reprodutível em comparação com outras técnicas (145, 146). Porém, é importante ressaltar 

que a validação por qRT-PCR desenvolvida em nosso estudo, foi realizada em amostras 

diferentes da utilizada no microarray, visto que a proposta era avaliar a função biológica dos 

miRNAs e gene envolvidos, e não avaliar a capacidade e viabilidade das técnicas.

 Considerando os resultados do qRT-PCR deste estudo, o miRNA-152, não se 

diferenciou entre as aracnoides controle e os MNGs, nem mesmo entre os graus histológicos.

 A literatura faz uma abordagem diferente de nosso estudo, pois avalia o perfil do 

miRNA em um único tipo de tumor e a comparação é em relação ao tecido normal apenas; ou 

as pesquisas são baseadas em estudos funcionais cujo objetivo é avaliar a funcionalidade do 

miRNA. Portanto, tais resultados são pouco discutíveis.       

 No entanto, nossos achados mostraram um perfil molecular do miRNA-152 

diferenciado em relação ao recrescimento do tumor. Indivíduos que manifestaram novamente 

sinais clínicos da doença, seja por um novo aparecimento (recidiva/ Simpson I e II) ou por 

crescimento de tumores parcialmente ressecados (Simpson III e IV) apresentaram maior 

expressão do miRNA-152. Apesar de diversos estudos apontarem o miRNA-152 como 

supressor tumoral, resultados controversos mostram uma atuação contrária deste miRNA, 

corroborando com nossos achados em relação ao recrescimento do tumor. Em um estudo 

funcional utilizando linhagens celulares e biopsias de neuroblastomas, foi demonstrado que a 
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superexpressão do miRNA-152 diminuiu a expressão de genes pró-apoptóticos induzindo 

assim a proliferação celular. No mesmo, foi demonstrado que o seu silenciamento diminuiu a 

capacidade de invasão e migração das células, evidenciando-os como um oncogene (147). Já 

o miRNA-148a, apesar de pertencer a mesma família do miRNA-152, por compartilharem a 

mesma sequência seed, mostrou um perfil molecular diferenciado em relação ao miRNA-152. 

Novamente discordando dos achados do microarray, não foi verificado por qRT-PCR, 

expressão diferenciada do miRNA-148a entre as aracnoides controle e os MNGs grau I, nem 

mesmo entre grau III. Porém foi visto um padrão diferenciado em MNGs grau II, os quais 

exibiram alta expressão do miRNA-148a em relação as aracnóides controles. Apesar de não 

ter sido observada diferença estatística ao comparar os graus tumorais, é possível sugerir 

baseado na diferença de expressão entre grau II e aracnóide, um padrão particular nos tumores 

classificados como atípicos. De fato, algumas questões envolvendo MNGs atípicos colocam 

em pauta a sua singularidade. Em 2007, a OMS propôs uma nova classificação dos MNGs, 

exigindo que tumores invasivos mesmo com características benignas fossem classificados 

como grau II (148). Essa nova recomendação, promoveu melhoras em relação a classificação 

de tumores atípicos, que apresentam inconsistências em relação as características histológicas 

e clínica. Entretanto, grande variabilidade inter observadores ainda persiste, constatando 

dificuldade em determina-los de maneira afirmativa (17). A subjetividade dos tumores 

atípicos perante a classificação reflete até mesmo nas pesquisas, as quais muitas vezes 

apresentam inconsistência nos resultados (149). Em um estudo de Carvalho e colaboradores 

(150), no qual a proposta era identificar assinaturas moleculares que caracterizassem os 

diferentes graus de MNGs e mecânismos moleculares que induziam a tumorigenese, foi visto 

que os MNGs atípicos distribuiam-se entre os dois principais grupos gerados. Os autores 

encontraram 28 genes diferencialmente expressos entre grau I e II, 1.212 genes 

diferencialmente expressos entre grau I e III e nenhum gene diferencialmente expressos entre 

II e III. Por meio de análise de clusterização não supervisionada, todos os MNGs grau I e III 

se agruparam em clusters separados (denominados como baixa proliferação e altamente 

proliferativo) enquanto que os MNG grau II se distribuíram entre os dois clusters. Sugeriram 

desse modo, que os meningiomas atípicos não são um grupo molecularmente distinto, e se 

assemelham tanto a MNGs benignos, quanto a malignos. Tem sido demonstrado que a 

expressão do miRNA-148a apresenta-se baixa em diversos tipos tumorais, incluindo 

carcinoma hepatocelular, de mama, próstata, pâncreas, pulmão e em carcinoma coloretal 

avançado (95). Em um recente estudo de Chen e colaboradores, foi evidenciado que a baixa 

expressão do miRNA-148a estava fortemente associado a tumor de alto grau e a metástase 
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linfonodal em carcinoma pulmonar de não pequenas células (NSCLC). No mesmo estudo, 

utilizando linhagens celulares para determinar a significância clínica do miRNA-148a, 

verificaram que a alta expressão inibiu a migração e a invasão celular por meio da modulação 

de Wnt-1, que codifica para proteína ativadora da via WNT/β-catenina (151). O papel do 

miRNA-148a de reduzir o crescimento e o potencial de invasão e metástase também tem sido 

reportado em células de tumores cerebrais. Em gliomas, o miRNA-148a inibiu as 

propriedades das células tronco e a tumorigenicidade (152), e em meduloblastoma, resultados 

consistentes mostraram que o miRNA-148a tem papel de supressor tumoral inibindo o 

potencial de invasão e de tumorigenese a partir da modulação de NRP-1, que atua como co-

receptor de fatores de crescimento (153). Considerando nossos achados, visto que foi 

encontrado alta expressão em MNG grau II, que segundo a OMS são tumores que apresentam 

invasão de tecidos adjacentes, podemos sugerir que o miRNA-148a não possui o mesmo 

potencial biológico de inibidor invasão, observado em outros tipos tumorais. Em nosso 

estudo, foi avaliado também a expressão do miRNA-99b. Na técnica de microarray foi 

evidenciado alta expressão do miRNA-99b em MNGs grau I em relação as aracnóides 

normais. No entanto, o mesmo não apresentou diferença de expressão na validação por qRT-

PCR. Entre os graus tumorais e as características clínicas, também não foi evidenciado 

diferença significativa. Segundo a literatura, assim como miR-152 e -148a, sugere-se que o 

miRNA-99b atue como supressor em alguns tipos tumorais, tais como carcinoma cervical 

(154), de próstata (155) e pulmão (156). Interessantemente, em um estudo no qual foram 

avaliados miRNA de carcinoma coloretal e da metástase em fígado, foi demonstrado que a 

massa tumoral da metástase em fígado apresentava baixa expressão do miRNA-99b 

comparado ao tumor primário. Foi visto também que carcinomas coloretais estadio III sem 

metástase exibiam maior expressão em relação aos  metastáticos. Os experimentos funcionais 

desse estudo, demonstraram que os achados estavam ligados a modulação da via mTOR (96).

 Em tumores cerebrais, foi verificado que gliomas apresentavam expressão baixa da 

família miRNA-99 ao comparar com tecido cerebral normal. No mesmo estudo, experimentos 

funcionais revelaram que ao induzir a expressão da família miRNA-99, houve inibição de 

invasão e migração das células de gliomas (97). Contudo, demostramos que a expressão 

tecidual dos miR-152, 148a e 99b, apresentam um perfil distinto da grande maioria dos 

tumores. É possível sugerir a partir da alta expressão do miR152 em tumores recrescidos, bem 

como da alta expressão do miR-148a em tumores grau II que ambos podem se comportar 

como oncogenes em MNGs.        

 Recentemente, os miRNAs foram caracterizados como moléculas estáveis em meio 
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extracelular e líquidos corporais, com padrões variados de expressão nos diferentes tumores, e 

em decorrência, vem sendo considerado como uma possível ferramenta de auxílio ao 

diagnóstico e tratamento de neoplasias (87, 157). Os miRNAs -152, -148a e 99b, já foram 

descritos em soro e/ou plasma com perfil de expressão diferenciado em carcinoma de bexiga 

(158), mama (159), ovário (160), carcinoma pulmonar não pequenas células (161) e coloretal 

(159). No presente estudo, avaliamos a expressão dos três miRNAs em plasma de portadores 

de MNGs e indivíduos saudáveis. De maneira geral, foi observado baixa expressão dos 

miRNAs em plasma de portadores de MNGs quando comprado ao plasma de indivíduos 

saudáveis. Os miRNA-148a e -99b, apresentaram níveis de expressão mais baixo em grau I, II 

e III em relação ao plasma controle. No entanto, o miRNA-152, apresentou diferença de 

expressão apenas entre grau I e II em relação ao controle, mostrando baixa expressão em 

plasma de indivíduos com MNGs. Já os MNGs grau III não mostraram diferença de expressão 

significativa em relação ao plasma controle. Os três miRNAs, também não apresentaram 

expressão diferenciada entre os graus tumorais e nem mesmo em relação às características 

clinicas e histológicas. Nossos resultados sugerem que o miRNA-152, -148a e -99b são 

capazes de indicar a presença da doença baseado em seus baixos níveis, no entanto não 

predizem o prognóstico e não diferenciam a histologia do MNG. A literatura é escassa em 

relação a análise desses miRNAs em plasma, e não há relatos em meningiomas e nem mesmo 

em tumores cerebrais. Todavia, o padrão de expressão é diferenciado entre os tipos tumorais 

já analisados, e, nossos achados corroboram com o encontrado em alguns estudos, que 

demonstram baixa expressão desses miRNAs em plasma de portadores de neoplasias. Foi 

visto que carcinoma pulmonar não pequenas células, apresentam baixa expressão no plasma e 

no soro de miRNA-152 e 148a quando comparado com plasma e soro de indivíduos 

saudáveis; e que ambos, exibem baixa expressão em tumores de estadio III e IV (161, 162).

 Em contra partida, o miRNA-152 apresentou alta expressão no plasma de pacientes 

com carcinoma de bexiga ao comparar com o plasmas controle, e ainda, o perfil de expressão 

do miRNA-152 se associou de maneira independente a carcinomas de bexiga não musculo 

invasivo (163). Similarmente, foi visto em um estudo recente, alta expressão plasmática de 

miRNA-152 em carcinoma pulmonar não pequenas células. Os autores mostraram-se 

surpreendidos, visto que baixa expressão do miRNA foi encontrado em tecido e sugerem mais 

estudos para investigar o real papel dos miRNAs como biomarcadores não invasivos (159).

 Em relação ao miRNA-99b, cuja literatura é parca, foi verificada baixa expressão no 

plasma de portadores de mieloma multiplo, porém, interessantemente, a alta expressão se 

associou a tranlocação t(4:14) (164). Em carcinoma de ovário também foi observada baixa 
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expressão do  miRNA-99b em plasma quando comparado com plasmas de indivíduos 

saudáveis, no entanto, o perfil de expressão não foi avaliado em relação a características 

clínicas e moleculares (165). Baseado nesses achados, apresentamos resultados inéditos em 

meningiomas e enriquecedores para o entendimento do real papel dos miRNAs como 

biomarcadores circulantes. Segundo análise in silico, utilizando a plataforma miRWalk e de 

acordo com achados da literatura, os miRNAs avaliados no presente estudo tem como alvo o 

gene DKK1, um antagonista da via de sinalização WNT/β-catenina. Em mieloma múltiplo, 

foi reportado baixa expressão de miRNA-152, e esse perfil, correlacionava-se negativamente 

com a expressão de DKK1. Assim, em estudos funcionais, verificaram que modulando a 

expressão do miRNA, a expressão de DKK1 era alterada, posto que o miRNA-152 bloqueava 

a atividade transcricional do gene por ligação à região 3’UTR do mRNA (100). Entretanto, 

diferentemente desses achados, a expressão dos miRNAs do presente estudo não 

correlacionou com a expressão de DKK1.       

 Resultados controversos vêm postulando DKK1 como supressor tumoral ou oncogene.

 Inicialmente, baseado na visão predominate de que a via de sinalização            

WNT/β-catenina era inibida por DKK1, esse foi caracterizado como supressor tumoral. De 

fato alguns estudos demonstram baixa expressão do gene em certos tipos tumorais, como 

mieloma multiplo (166), carcinoma renal (167), de próstata (168), mama (169), melanoma 

(120) e carcinoma hepatocelular (170), apontando-o como supressor tumoral. Outros reforçam 

tais achados mostrando que DKK1 pode induzir apoptose (171), inibir o crescimento celular 

(118), invasão e angiogenese (172). No entanto, paradoxalmente, muitos estudos correlativos 

e funcionais vem considerando-o como oncogene, mostrando alta expressão em alguns tipos 

tumorais como carcinoma pulmonar (173), de esôfago (174) e ovário (175).  No presente 

estudo, verificamos baixa expressão de DKK1 em MNGs grau I por microarray e qRT-PCR 

em relação às aracnóides controle. Todavia, a expressão não deferenciou em MNGs graus II e 

III em comparação às aracnoides controle e nem mesmo comparando os três graus tumorais.

 Diferença de expressão também não foi encontrada em relação às características 

clínicas e subtipos histológicos. A partir desses achados, sugere-se que DKK1 atue como 

supressor tumoral em MNGs. A baixa expressão em MNGs grau I poderia resultar em 

ativação da via WNT/β catenina por aumento de disponibilidade de ligante Wnt ou aumento 

da afinidade dos mesmo ao receptor Frizzled (176). Ainda evidenciando o papel de supressor, 

Kocemba e colaboradores demonstraram que a desmetilação de região promotora de DKK1 

resultou em inibição da β-catenina em linhagens celulares de mieloma multiplo, propondo 

portanto, que a baixa expressão de DKK1 em linhagens celulares e em portadores de mieloma 
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multiplo estava correlacionada com a ativação da via WNT/ β-catenina (166). Assim como 

em relatos da literatura, o perfil apresentado pela expressão genica segue a expressão da 

proteína plasmática e tecidual (166, 167). A análise da proteína DKK1 em plasma pelo 

método de ELISA foi realizado apenas nos MNGs, com o objetivo de avaliar diferenças entre 

os graus tumorais e sugeri-lo como biomarcador. Apesar de não ter havido diferença 

significativa entre os tumores, pudemos verificar em MNGs baixa expressão plasmática de 

DKK1, ao comparar a média expressão dos MNGs graus I, II e III com a média de expressão 

em plasma de indivíduos saudáveis (630±334pg/ml) de um trabalho desenvolvido pela R&D 

SYSTEMS - fabricante do kit ELISA.      

 Discrepâncias na expressão da proteína em plasma ou soro vêm sendo reportada, 

fazendo-se necessário o estudo da DDK1 em diferentes tipos de neoplasias. Expressão 

elevada foi verificada em pâncreas, estômago, fígado e mama (177, 178). Em contra partida, 

expressão reduzida foi evidenciada em carcinoma de rim (167), pulmão (179) e tireoide (180).

 Em um estudo avaliando uma grande coorte de plasma de pacientes com carcinoma 

pulmonar pré cirurgia e pós cirurgia, foi identificada expressão reduzida em pacientes pré 

cirúrgicos comparado à plasma de indivíduos saudáveis. No entanto, após ressecção, os níveis 

séricos da DKK1 aumentaram, atingindo níveis observados em controles saudáveis.

 Concluindo, uma possível visão para os achados amplamente controversos postos pela 

literatura em relação a expressão gênica e proteica de DKK1, são as evidências cumulativas 

que sugerem que a DKK1 pode atuar como um antagonista da via de sinalização WNT/β-

catenina canônica ou como um agonista da via Wnt não canônica; e o efeito global da DKK1 

pode depender do contexto molecular das células (181). Assim, torna-se relevante o estudo 

conjunto de proteínas envolvidas nas duas vias para o melhor entendimento do papel de 

DKK1 nos diferentes tipo tumorais.         

  No presente estudo, também foi avaliado por imunoistoquímica a DKK1, e 

dois componentes terminais da via de sinalização WNT/β-catenina (β-catenina e c-myc) a fim 

de verificar a condição de atividade da via. De maneira geral, DKK1 apresentou o mesmo 

padrão de expressão tecidual do RNAm, mostrando-se reduzida principalmente em MNG 

grau I. Estando reduzido os níveis de DKK1, esperava-se ativação da via WNT/β-catenina.

 Corroborando com tal hipótese, foi observado alta express são da β-catenina nos 

MNGs. Apesar de não ter sido observado marcação nuclear nas amostras, a ausência de 

marcação na membrana e o alto nível da proteína no citoplasma sugerem que a β-catenina 

esteja em processo de estabilização, para após, ser translocada para o núcleo e ativar a via.

 Perante condições basais, a β-catenina localiza-se na membrana plasmática 
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interligadada à E-caderina, formando um complexo de regulação atuante no processo de 

aderência célula-célula. Sob tal circunstâncias, a mesma é mantida em baixa concentração no 

citoplasma, uma vez que a β-catenina citosólica livre é rapidamente fosforilada e degradada 

pelo complexo APC/GSK-3b/Axin. Porém em tumores, é observado um acúmulo no 

citoplasma, referente a sua estabilização, com posterior translocação para o núcleo, onde 

ativam fatores de transcrição tais como c-myc, ciclina D1 e c-jun, promovendo a ativação da 

via e o crescimento tumoral (106, 182). Marcação intensa de β-catenina citoplasmática sem 

acúmulo nuclear e em membrana também foi verificado em MNGs em um estudo de Brunner 

e colaboradores, que avaliavam a expressão e a localização subcelular de β-catenina e E-

caderina (183). Identificaram ainda, que o acúmulo da β-catenina concentrava-se no 

complexo de Golgi em linhagens celulares. Contudo, o padrão exclusivamente citoplasmático 

não é somente identificado em MNGs. Um estudo robusto no qual investigaram a presença de 

anormalidades na via WNT/β-catenina em tumores adrenocorticais infantil, a expressão de β-

catenina foi elevada e a nível citoplasmático. Demonstraram juntamente, acúmulo reduzido de 

DKK-1 e AXIN1 nos tumores adrenocorticais, e baseado nos achados, sugeriram uma 

possível ativação da via, concordando com nossos resultados.     

 O gene c-MYC, codifica para proteína nuclear c-myc, que exerce importante papel na 

biologia celular incluindo, regulação do crescimento, proliferação e apoptose. Atua como 

fator de transcrição de genes específicos, além de ser alvo de proteínas que ativam sua 

transcrição, tais como a  β-catenina (184). Em nosso trabalho a proteína c-myc apresentou 

negatividade em 79% das amostras. Positividade foi vista em apenas 20% dos MNGs grau I, 

28% dos MNGs grau II e 12% dos MNGs grau III. De acordo com a literatura, o padrão 

negativo de c-myc em MNG é predominante (185, 186). De maneira geral, a desregulação de 

c-myc é mais frequentemente observada em neoplasias como resultado da amplificação do 

próprio gene ou por alterações em moléculas reguladoras, ocasionando hiperexpressão genica 

e proteica (187). No entanto, assim como em meningiomas, tumores adrenais também exibem 

baixa expressão de c-myc. Conforme proposto por Leal e colaboradores (176), e Okuyama e 

colaboradores (188), a supressão de c-myc pode ser um fator de sobrevivência dos tumores 

sob condições limitadas de oxigênio; posto que, foi demonstrado por meio de estudos 

funcionais que a modulação de c-myc reduziu a morte celular por necrose em linhagem de 

tumores de colon. Estudos indicam que uma das vias de sinalização que é alvo em MNGs é a 

WNT/β-catenina. A desregulação de alguns dos principais genes que modulam a via, 

principalmente mediado por mecanismos epigenéticos envolvendo miRNAs, têm sido 

identificados em diversos tumores e em MNGs (36, 107, 110, 189, 190). Já foi bem 
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estabelecido que a ativação da via WNT se inicia a partir da ligação da proteína Wnt ao FZD, 

LRP5 ou LRP6; e a inibição depende do balanço entre esses agonistas e os receptores 

inibitórios (antagonistas) como a proteína DKK1, WIFI1 e sFRP. Consequentemente, se 

miRNAs atuarem em alguns desses alvos, a via é modulada, ou seja, ativada ou inibida. Os 

miRNAs -122, -148a, -26a e 200b, foram considerados supressores tumorais por suprimir a 

expressão do agonista WNT1 em algumas neoplasias como, como gliomas, carcinomas 

hepatocelular, gástrico e de endométrio. Assim como os miRNAs -203, 513c e -23 são vistos 

como supressores em alguns tumores por atuarem em FZD, LRP6 e LRP5, respectivamente. 

Em contrapartida, alguns miRNAs foram considerados como oncogenes por suprimirem a 

expressão de inibidores da via, como por exemplo os miRNA -328, -603, -92b, que atuam em 

WIFI1, sFRP e DKK1 em gliomas (107). Em síntese, demonstramos no presente estudo que 

os miRNAs 152, 148a e 99b não apresentam forte envolvimento na progressão dos MNGs, 

por não apresentarem expressão diferenciada entre os graus tumorais. Porém, foi possível 

observar altos níveis do miRNA-152 em tumores que tiveram recrescimento, seja por recidiva 

ou por crescimento de tumores com ressecção incompleta, sugerindo que em MNGs, o 

miRNA-152 tem papel de oncogene. O miRNA-148a, apresentou níveis elevados em MNGs 

grau II em relação as aracnoides controle, e esse dado sugere o envolvimento do miRNA-148a 

na tumorigenese dos MNGs atípicos, podendo considera-los também como um oncogene.

 Adicionalmente, os miRNAs estudados não se correlacionaram com a expressão do 

gene DKK1, dessa forma, não podemos afirmar que os miRNAs modulam o gene DKK-1 em 

meningiomas. Estudos funcionais devem ser realizados futuramente para averiguar se há 

interação entre os miRNAs e o gene. Apesar  desses achados, verificamos baixa expressão do 

gene e da proteína DKK1 em MNG grau I, bem como identificamos alta expressão da 

proteína β-catenina no citoplasma dos tumores. Assim, esses dados sugerem que a via 

WNT/β-catenina esteja ativada em MNGs grau I, não descartando a ativação em grau II e III, 

que podem apresentar modulação em outros antagonistas da via e/ou mesmo diminuição na 

expressão dos agonistas. Contudo, faz-se necessário o desenvolvimento de estudos funcionais 

envolvendo os miRNAs -152, 148a e 99b e os genes e proteínas envolvidos na modulação da 

via para avaliar o real envolvimento desses miRNAs em MNGs. 
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I. A expressão dos miRNAs-152, -148a e -99b não variou entre os graus tumorais em 

tecido e plasma. 

 

II. A expressão do gene DKK1 em MNG grau I foi menor quando comparado com 

aracnoides normais, porém não se diferenciou entre os graus tumorais. 

 

III. A proteína DKK1 apresentou-se com baixa expressão tecidual em 93% dos MNGs 

grau I, em 58% dos MNGs grau II e 37% dos MNGs III. No plasma, não houve 

diferença da proteína DKK1 entre os graus tumorais. 

 

IV. Não houve correlação entre os miRNA e o gene DKK1. 

 

V. Em relação as características clínicas, apenas o miRNA-152 apresentou perfil 

diferenciado. Tumores recrescidos apresentaram expressão maior do miR-152 em 

relação aos não recrescidos.  

 

VI. Com relação as proteínas efetoras da via Wnt/β-catenina, 60% dos MNGs grau I 

apresentaram alta expressão da β-catenina, enquanto que alta expressão foi verificada 

em 74% dos MNGs grau II e 75% dos MNGs grau III. Positividade para c-myc foi 

verificada em 20% dos MNGs grau I, 28% dos MNGs grau II e 12% dos              

MNG grau III.  
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Anexo	  A.	  Características	  clínicas	  e	  patológicas	  da	  casuística.	  	  

 

ID SEXO IDADE NO 
DIAGNÓSTICO GRAU RECRESCIMENTO ÓBITO SUBTIPO 

HISTOLÓGICO LOCALIZAÇÃO 

1 F 46 I SIM NÃO TRANSICIONAL BASE 
2 F 68 I NÃO NÃO SINCICIAL CONVEXIDADE 
3 F 48 I SIM NÃO MENINGOTELIAL BASE 
4 F 51 I NÃO NÃO MENINGOTELIAL BASE 
5 F 59 I NÃO NÃO TRANSICIONAL BASE 
6 F 43 I SIM NÃO MICROCISTICO BASE 
7 F 47 I NÃO NÃO TRANSICIONAL BASE 
8 F 35 I NÃO NÃO MENINGOTELIAL BASE 
9 F 70 I NÃO NÃO TRANSICIONAL CONVEXIDADE 

10 M 57 I NÃO NÃO TRANSICIONAL CONVEXIDADE 
11 F 69 I NÃO NÃO FIBROSO CONVEXIDADE 
12 F 69 I NÃO NÃO TRANSICIONAL BASE 
13 F 46 I NÃO NÃO TRANSICIONAL CONVEXIDADE 
14 F 58 I NÃO NÃO TRANSICIONAL CONVEXIDADE 
15 F 66 I SIM NÃO TRANSICIONAL CONVEXIDADE 
16 F 41 I NÃO NÃO TRANSICIONAL CONVEXIDADE 

17 F 81 II NÃO NÃO CÉLULAS 
CLARAS CONVEXIDADE 

18 F 61 II SIM NÃO ATÍPICO CONVEXIDADE 
19 M 61 II SIM SIM ATÍPICO BASE 
20 F 37 II NÃO NÃO ATÍPICO BASE 
21 F 46 II NÃO NÃO CORDÓIDE BASE 
22 F 61 II NÃO NÃO ATÍPICO BASE 
23 M 23 II SIM NÃO ATÍPICO CONVEXIDADE 
24 F 52 II NÃO NÃO ATÍPICO CONVEXIDADE 
25 M 71 II NÃO NÃO ATÍPICO CONVEXIDADE 
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Anexo	  A;	  continuação.	  Características	  clínicas	  e	  patológicas	  da	  casuística.	  	  

 

ID SEXO IDADE NO 
DIAGNÓSTICO GRAU RECRESCIMENTO ÓBITO SUBTIPO 

HISTOLÓGICO LOCALIZAÇÃO 

26 F 65 II SIM NÃO CÉLULAS 
CLARAS CONVEXIDADE 

27 M 62 II SIM NÃO ATÍPICO BASE 
28 F 62 II SIM NÃO ATÍPICO CONVEXIDADE 
29 M 65 II SIM NÃO ATÍPICO CONVEXIDADE 

30 F 76 II NÃO NÃO CÉLULAS 
CLARAS BASE 

31 F 51 II SIM NÃO ATÍPICO CONVEXIDADE 
32 M 56 III NÃO NÃO RABDÓIDE CONVEXIDADE 
33 F 82 III NÃO NÃO ANAPLÁSICO CONVEXIDADE 
34 F 47 III SIM NÃO ANAPLÁSICO CONVEXIDADE 

35 F 65 III NÃO NÃO 
ANAPLÁSICO 

COM ÁREAS DE 
PAPILÍFERO 

BASE 

36 M 55 III NÃO NÃO PAPILAR BASE 
37 F 31 III SIM NÃO ANAPLÁSICO BASE 
38 M 75 III NÃO NÃO RABDÓIDE CONVEXIDADE 
39 F 61 III NÃO NÃO RABDÓIDE CONVEXIDADE 
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Anexo	  B.	  Perfil	  de	  expressão	  proteico	  da	  casuística	  (imunomarcação).	  	  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ID: identificação da amostra; I: MNG grau I; II: MNG grau II; III: MNG grau III; *: tumores recrescidos; (-): imunomarcação negativa, ou seja, 
não houve marcação para proteína;  em vermelho: alta expressão (DKK-1 e β-catenina)/ positivo (c-myc); em verde: baixa expressão (DKK1 e  

β-catenina)/ negativo (c-myc; <10%).

ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Grau I* I I* I I I* I I I I I I I I I* I II II II* II 

DKK1  X    X         X      

β-catenina      X               

c-myc     (-) X (-)   (-)   (-)   (-) (-) (-) (-)  

ID 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  

Grau II II II* II II II* II* II* II* II II* III III III* III III III* III III  

DKK1 X  (-)                (-)  

β-catenina                     

c-myc X (-)  (-)        (-)  (-) (-) (-)     




