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1 - Introdução Geral
 

Há  uma  década,  o  sequencimento  do  genoma  humano  foi 

concluído  (Lander  et  al.,  2001;  Venter  et  al.,  2001),  gerando  grande 

comoção  da  comunidade  científica  devido  a  suas  importantes 

implicações para os futuros desdobramentos, tanto da pesquisa básica, 

quanto  aplicada.   Sabe-se  que  todas  as  células  de  um  determinado 

organismo  possuem  um  mesmo  código  genético.  Sendo  assim,  os 

diferentes tipos celulares encontrados em um organismo devem-se a uma 

expressão específica de determinados grupos de genes, o que permite às 

células  desempenharem funções  especializadas.  Para  isto,  a  expressão 

dos genes podem ser reguladas em diferentes níveis.

 Em 1961,  o  primeiro  modelo  a  respeito  da  regulação  da 

expressão gênica foi proposto por Jacob e Monod em procariontes, no 

qual  a  presença  de  lactose  é  capaz  de  provocar  uma  mudança 

conformacional  em  uma  molécula  repressora,  antes  ligada  ao  sítio 

operador  lac,  permitindo assim a  transcrição da unidade de expressão 

gênica denominada óperon (Jacob e Monod, 1961)

Nos  anos  seguintes,  diversos  outros  mecanismos  regulatórios 

foram  descritos,  tanto  em  procariontes  como  em  eucariontes.  Nestes 

últimos, a regulação da expressão dos diferentes genes pode ocorrer em 

diversos  níveis,  seja  ele  através  de  controle  transcricional,  pós-

transcricional,  pós-traducional,  entre  outros.  O  presente  trabalho  tem 

como foco duas importantes vias de regulação da expressão gênica:  a 

epigenética e a dos microRNAs (miRNAs),  que serão descritos a seguir. 

1



1.1. Epigenética

O  termo  epigenética  foi  primeiramente  cunhado  pro  Conrad 

Waddington em 1942 e, atualmente, a definição mais aceita é a de que 

epigenética são mudanças herdáveis na expressão gênica, sem que haja 

por  mudanças  na  sequência  do  DNA  (Jones  &  Baylin,  2007).  A 

epigenética  em mamíferos,  além de essencial  para  o  desenvolvimento 

embrionário (Li et al., 1992), é importante também para o silenciamento 

gênico  de  longo-prazo,  como  o  visto  em regiões  que  possuem DNA 

repetitivo,  no   cromossomo X inativo   do  encontrado  em fêmeas  de 

mamíferos e em regiões que sofrem imprinting genômico (Jones & Takai, 

2001).   O  silenciamento  gênico  através  da  epigenética  pode  ocorrer 

através  da  metilação  do  DNA,  modificações  pós-traducionais  de 

moléculas de histonas e remodelamento dos nucleossomos (revisto em 

Jones e Baylin, 2007).

Dentre as modificações epigenéticas conhecidas, a metilação é a 

mais bem estudada em mamíferos. Até hoje, 5 diferentes DNAs (citosina-

5) metiltransferases (DNMTs) de mamíferos foram identificadas: Dnmt1, 

Dnmt2, Dnmt3a, Dnmt3b e a Dnmt3L (Bestor et al., 1988; Okano et al., 

1998a; Yoder & Bestor, 1998; Bourc´his et al., 2001). As proteínas desta 

família com atividade catalítica (Dnmt1, Dnmt3a e Dnmt3b) transferem 

um grupo metil para a posição 5 do anel de carbonos da citosina presente 

em dinucleotídeos CpG.   A Dnmt1 é constitutivamente expressa, possui 

alta  atividade  na  metilação  de  DNA  hemi-metilado  e  tem  sido 

reconhecida  como  a  metiltransferase  principal  de  manutenção  da 

metilação  (Bestor,  2000).  A inativação  de  ambos  os  alelos  do  gene 

Dnmt1 em camundongos é letal, causa a expressão bialélica de genes que 
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normalmente  sofrem  imprinting e  provoca  a  desmetilação  global  do 

DNA (Li  et al., 1992; Li  et al., 1993).  A Dnmt2 é expressa em baixos 

níveis em todos os tecidos, tanto em humanos quanto em camundongos 

(Yoder  &  Bestor,  1998).   Entretanto,  apesar  de  possuir  os  mesmos 

motivos conservados das metiltransferases de citosinas,  sua inativação 

em células  tronco-embrionárias  de  camundongos  não  perturba  nem a 

manutenção da metilação,  nem a metilação  de novo de  DNA proviral 

(Okano et  al.,  1998a).   Mais recentemente sua atividade catalítica  foi 

elucidada, onde foi observada que tal enzima é capaz de transferir um 

grupo  metil  para  à  citosina  38  de  RNAs  transportadores,  tanto  em 

camundongos,  como  em  plantas  e  insetos  (Goll  et  al.,  2006).  Já  as 

Dnmt3a e Dnmt3b, têm se mostrado essenciais para a metilação de novo 

do  DNA no  início  do  desenvolvimento  embrionário,  conforme  será 

descrito  no  tópico  a  seguir.   Por  fim,  a  última  metiltransferase 

pertencente  à  família,  a  Dnmt3L,  não  possui  o  motivo  catalítico 

característico das Dnmts e parece estar mais envolvida com a atividade 

reguladora  do  estabelecimento  do  imprinting materno, do  que  com a 

metilação  propriamente  dita  (Bourc´his  et  al., 2001).  De  fato,  mais 

recentemente, foi observado que tal proteína auxilia a ligação de grupos 

metil a uma variante de Dnmt3a, aumentando em 20 vezes a atividade de 

metilação desta última (Margot et al., 2003; Sakai et al., 2004).

Outro  mecanismo  epigenético  de  silenciamento  gênico  ocorre 

através da modificação de histonas. Cada histona possui dois domínios: 

um  envolvido  nas  interações  entre  histona-histona  e  histona-DNA,  e 

outro formando uma cauda no exterior do nucleossomo.  Esta cauda pode 

interagir com outras proteínas regulatórias e com o DNA (Pruss  et al., 

1995).   Através  de  desacetilases,  HDACs,  um  grupo  acetil  pode  ser 
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removido de resíduos de lisina (Lys) presentes no domínio NH2-terminal 

da cauda de histonas H4, aumentando a afinidade destas com o DNA e, 

por conseqüência, diminuindo a acessibilidade dos fatores de transcrição 

a esta região (Ng & Bird, 2000). De forma inversa, uma acetilase pode 

adicionar um grupo acetil e diminuir a afinidade da histona com o DNA, 

deixando-o  livre  para  interagir  com tais  fatores  (Wolffe,  1996).    As 

modificações  conformacionais  nas  histonas  H3  também  alteram  a 

afinidade destas com o DNA.  A metilação do resíduo Lys4 desta histona 

(H3K4me) está relacionada à atividade gênica, enquanto que a metilação 

do resíduo Lys9 (H3K9me) ao silenciamento gênico e  à  formação de 

heterocromatina (Heard  et al.,  2001; Boggs  et al.,  2002; Peters  et al., 

2002).

Há  diversos  mecanismos  pelos  quais  a  metilação  pode  inibir  a 

expressão gênica: ela pode impedir diretamente seu reconhecimento por 

fatores  ligantes  de DNA (Watt  & Molloy,  1988);  ser  reconhecida  por 

proteínas MBPs (Methyl-CpG Binding Proteins) (Boyes & Bird, 1991; 

Hendrich & Bird, 1998), promovendo remodelamento da cromatina na 

região metilada (Jones et al., 1998; Zhang et al., 1999); recrutar enzimas 

responsáveis por modificações pos-transcricionais na cauda N-terminal 

das histonas,  como Histonas Metiltransferase (HMT) ou  Deacetilases 

(HDAC) ; bem como,  grupos metil ligados a citosinas no corpo do gene 

podem bloquear a elongação durante a transcrição (revisto em Klose & 

Bird,  2006)  .   Além  disto,  as  proteínas  que  reconhecem  ilhas  CpG 

metiladas (MBPs) também são capazes de recrutar histonas deacetilases 

(HDACs), contribuindo para o remodelamento da cromatina (Jones et al., 

1998; Nan et al., 1998), conforme visto na figura 1.

Apesar de, tanto a metilação do DNA, quanto o remodelamento 

dos  nucleossomos  e  as  modificações  das  histonas  serem  eventos 
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importantes para o silenciamento gênico, ainda não se sabe ao certo qual 

a  contribuição  específica  de  cada  evento,  tanto  em  células  normais 

quanto em estados patológicos, bem como suas interações, os quais ainda 

devem ser melhor elucidados (revisto em Jones e Baylin, 2002).

Figura 1. Mecanismos de silenciamento gênico através da metilação do 
DNA.  (retirado de Klose & Bird, 2006).

1.1.1.DNMT3

Como dito anteriormente, as enzimas, DNMT3A e DNMT3B, são 

DNA  metiltransferases  que  atuam  na  metilação  de  novo do  DNA, 

metilando citosinas em DNA não metilado, e portanto, desempenhando 

importante  papel  no  desenvolvimento  embrionário  (Okano,  1998). 

Existem evidências de que ambas as DNA metiltransferases, pertencentes 

ao grupo DNMT3, podem substituir uma a outra de maneira limitada no 

início do desenvolvimento embrionário (Chen et al., 2003; Okano et al., 
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1999),  uma  vez  que  os  domínios  catalíticos  das  enzimas  apresentam 

mecanismos  cinéticos  distintos  (Gowher  &  Jeltsch,  2002).  Enquanto 

DNMT3a está envolvida com a metilação de loci genéticos individuais, 

DNMT3b  está  envolvida  com a  metilação  de  regiões  ricas  em CpG, 

como  as  repetições  pericentroméricas  (Hata  et  al.,  2002;  revisto  em 

Hermann  et  al.,  2004).  A ausência  de  Dnmt3b  mostrou-se  letal  em 

embriões de camundongo, enquanto que embriões nocaute para Dnmt3a 

morrem pouco tempo após  o  nascimento  (Okano et  al.,  1999),  o  que 

demonstra  que  Dnmt3b  é  necessária  em  períodos  mais  precoces  do 

desenvolvimento  em  relação  à  Dnmt3a,  desempenhando  diferentes 

funções. Entretanto,  ambas  encontram-se  altamente  expressas  em 

células-tronco  embrionárias  (ES)   indiferenciadas,  porém,  em  baixos 

níveis  de expressão em células  somáticas,  com exceção de  testículos, 

tireóide e medula óssea, demonstrando que, de fato, tem importante papel 

no início do desenvolvimento (Okano et al., 1998, Xie et al., 1999). 

Ao todo, 8 isoformas de Dnmt3b já foram descritas, produtos de 

splicing alternativo, as quais possuem diferentes funções nos estágios do 

desenvolvimento.  A Dnmt3b1 é  a única isoforma que possui  todos os 

éxons.  A Dnmt3b2, por sua vez,  apesar  de não apresentar  o éxon 11, 

apresenta  atividade  de  metiltransferase,  assim  como  a  isoforma 

Dnmt3b1, e é encontrada principalmente em gonócitos de camundongos 

machos (Hermann et al., 2004; Sakai et al., 2004; La Salle et al., 2006). 

Dnmt3b3, além de não possuir o éxon 11, não contém os éxons 22 e 23 e, 

portanto,  não  apresenta  atividade  de  metiltransferase,  estando 

possivelmente mais envolvida com a regulação da metilação do DNA, do 

que com a metilação propriamente dita (Weisenberger et al.,  2004; La 

Salle et al., 2006). A Dnmt3b4, por sua vez, não possui os éxons 11 e 22 

e a Dnmt3b5, os éxons 11 e 23, gerando proteínas truncadas que também 
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não apresentam  atividade catalítica, (Weisenberger et al., 2004; La Salle 

et  al.,  2006).  Dnmt3b6,  b7  e  b8  possuem o  éxon  11,  assim como a 

isoforma Dnmt3b1,  e  são  encontradas em células tronco embrionárias 

(ES) de camundongos (Chen et al., 2002). As isoformas Dnmt3b7 e 8 não 

possuem os éxons 22 e 23, respectivamente (Weisenberger et al., 2004; 

revisto em Lan et al., 2010). 

Figura 2. Esquema da arquitetura de DNMT3b e suas isoformas. Retirado 
de Lan et al. (2010).

Em humanos, mutações no gene DNMT3B causam a síndrome ICF 

(Síndrome  da  Imunodeficiência,  Instabilidade  Centromérica  e 

Dismorfismo  Facial)  (OMIM  242860),  rara  doença  autossômica 

recessiva,  caracterizada  por  imunodeficiência,  apresentando  rearranjos 

característicos dos cromossomos 1 e/ou 16 em linfócitos que encontram-

se  em   mitose,  e  mais  raramente  do  cromossomo  9,  bem  como, 

hipometilação dos satélites 2 e 3 destes cromossomos  (Jeanpierre et al., 

1993; Okano et al., 1999; Xu et al., 1999). A imunodeficiência resulta em 

infecções  recorrentes,  e  as  principais  anomalias  faciais  são 

hipertelorismo, micrognatia e macroglossia. Além disso, de um terço a 

um  quinto  dos  pacientes  possuem  retardo  mental  ou  defeitos 

neurológicos (revisto em Matarazzo et al., 2009).
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1.1.2. MECP2

Diversas proteínas têm como propriedade a identificação de DNA 

metilado, como MeCP1, MeCP2, MBD1, MBD2, MBD3, MBD4 e Kaiso 

(revisto em Klose & Bird, 2006) e podem mediar o silenciamento gênico 

através do recrutamento de complexos correpressores remodeladores de 

cromatina e histonas deacetilases (Jones et al., 1998; Nan et al., 1998; 

Feng & Zhang, 2001;  Yoon et al., 2003; Klose & Bird, 2004).

O membro fundador da família de proteínas MBDs é MeCP2, o 

qual possui dois domínios: um domínio ligante de grupos metil (MBD), e 

um domínio de repressão transcricional (TRD) (revisto em Dhasarathy & 

Wade, 2008). Foi demonstrado que esta proteína associa-se diretamente à 

Dnmt1, atuando na manutenção da metilação do DNA (Kimura & Shiota, 

2003). 

Em um estudo de análise da expressão gênica global em células 

murinas, foi demonstrado que poucos genes são modulados por Mecp2, 

umas  vez  que  sua  ausência  provoca  a  desregulação  de  uma  pequena 

gama de genes, dentre eles alguns pertencentes à via de sinalização dos 

glicocorticóides (Tudor et al., 2002; Nuber et al., 2005).  Além disso, esta 

proteína parece não competir com as demais proteínas da família para 

acessar  os  nucleotídeos  metilados,  uma  vez  que  liga-se  a  sítios 

específicos (Klose e Bird, 2006). 

O  gene  MECP2  apresenta  4  éxons  (Reichwald  et  al.,  2000), 

codificados em duas isoformas, MeCP2α, a forma mais abundante e que 
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não  possui  o  éxon  2,  e  Mecp2β  (Kriaucionis  &  Bird,  2004).  Os 

transcritos de Mecp2 possuem sítios de poliadenilação alternativos,  os 

quais dão origem a RNAs mensageiros com diferentes regiões 3'UTR, os 

quais  possuem  expressão  diferencial  em  diferentes  tecidos. 

Interessantemente,  foi  observada também uma inesperada  conservação 

das sequências contidas nas regiões dos 3'UTRs longos entre humanos e 

camundongos, o que indicaria uma possível conservação evolutiva das 

mesmas (Coy et al., 1999). 

Mutações no gene Mecp2 pode causar a Síndrome de Rett, doença 

de  padrão  de  herança  dominante  ligada  ao  cromossomo  X,  sendo  a 

hemizigose em embriões do sexo masculino,  fatal.   A incidência é de 

cerca de 1/10.000 nascimentos de mulheres, sendo em mais de 99% dos 

casos esporádicos. Há uma grande variedade fenotípica nesta doença, o 

que poderia ser explicado em parte pelo fato de o gene estar localizado 

no  cromossomo X,  o  qual  sofre  inativação  randômica  em fêmeas  de 

mamíferos. Assim, pacientes com um alelo mutante deste gene são um 

mosaico, possuindo metade de seus genes com o alelo normal ativo, e 

metade  com o alelo mutante.  Ocasionalmente,  as  células  com o alelo 

selvagem podem ter vantagem sobre as células com o alelo mutado ativo, 

levando à uma seleção das células normais e, consequentemente, à uma 

menor  severidade  fenotípica  da  doença  (revisto  em  Matarazzo  et  al, 

2009)

1.2. MicroRNAs

Os microRNAs (miRNAs) são pequenos RNAs não-codificantes 

de cerca de 22nt,   envolvidos na regulação de genes relacionados aos 

9



mais  variados  processos  biológicos,  dentre  eles  o  desenvolvimento 

embrionário, a proliferação celular e a apoptose. Entretanto, sua principal 

função é a de estabelecer e manter o estado diferenciado dos diversos 

tipos celulares de um organismo (Bartel, 2004; Bushati & Cohen, 2007). 

Esta  classe  de  RNAs  não  codificantes  é  bastante  conservada  e  de 

fundamental  importância  para  o  desenvolvimento  de  uma  grande 

variedade de organismos eucarióticos, como plantas, nemátodas, insetos 

e  mamíferos  (Pasquinelli  et  ai.  2000,  Lagos-Quintana  et  ai.  2001, 

Reinhart et al. 2000).

A primeira  observação da  existência  destes  pequenos RNAs foi 

realizada  em  C.  elegans, em 1993,  por  dois  grupos  de  pesquisadores 

independentes  (Lee  et  al.,  1993; Wightman  et  al.,  1993).  Nestes 

nemátodas,  o  controle  do  início do  desenvolvimento  larval  está 

relacionado  com  a  repressão  da  tradução  do  gene  lin-14.  A grande 

descoberta está no fato de que esta inibição da tradução se dá através da 

ligação,  por  complementaridade,  do  pequeno  RNA endógeno,  lin-4,  à 

extremidade 3´UTR do mRNA do gene lin-14. Embora outro alvo de lin-

4, o mRNA do gene lin-28, tenha sido identificado quatro anos mais tarde 

(Moss et al., 1997), este tipo específico de bloqueio da tradução parecia 

ser  um caso isolado,  até  que em 2000 foi  identificado outro pequeno 

RNA,  let-7,  que  inibe a  tradução  de  lin-41  (Reinhart  et  al.,  2000; 

Pasquinelli  et  al.,  2000).  Desde  então,  outros  tantos  foram 

subseqüentemente identificados, não apenas em C. elegans, mas também 

em  diversos  outros  organismos  e,  com  isso,  cunhou-se  o  termo 

microRNAs para classificá-los (Lau et al., 2001; Lagos-Quintana et al., 

2001;  Lee  et  al.,  2001).  Atualmente  mais  de  1000 miRNAs já  foram 

identificados  em  humanos,  (miRBase-  http://www.mirbase.org/cgi-

bin/browse.pl), constituindo de 1 a 3% dos genes presentes no genoma 
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(Zhao  et al.,  2007). Estudo recente indica que os miRNAs podem ser 

responsáveis  pela  regulação  de  30  a  60%  dos  genes  codificantes  de 

proteína em humanos (Bartel, 2004, Friedman et al., 2009). 

A localização  dos  miRNAs  no  genoma  é  variada,  podendo  se 

apresentar  em regiões  intergênicas  ou inseridos  em regiões  intrônicas 

pertencentes a outros genes, caso de 70% dos miRNAs descritos (revisto 

em Kim, 2005). Nestes, o controle da expressão do miRNA normalmente 

é vinculado ao da expressão do gene hospedeiro, onde ambos encontram-

se  sujeitos  à  mesma  região  promotora  (Lagos-Quintana  et  al.,  2003; 

Rodriguez et al., 2004).  MiRNAs intragênicos podem estar localizados 

em íntrons de RNAs codificantes ou não codificantes, e até mesmo em 

éxons de RNAs  que sofrem splicing alternativo (Lagos-Quintana et al. 

2001, Lau et al. 2001, Lagos-Quintana et al. 2003, Rodriguez et al. 2004, 

Maselli et al.  2008). MiRNAs intrônicos, em vertebrados, são os mais 

abundantes,  constituindo  cerca  de  40  a  70%  de  todos  os  miRNAs 

(Baskerville  e  Bartel  ,  2005;  Griffiths-Jones  et  al.,  2008;  revisto  em 

Olena & Patton, 2009). Além disso, cerca de 40% dos miRNAs podem 

ser  encontrados  em  clusters,  formando  transcritos  policistrônicos  que 

possuem expressão coordenada (Lagos-Quintana et al., 2001; Lau et al., 

2001;  Lee  et  al., 2004;  Rodriguez  et  al.,  2004;  Griffiths-Jones et  al., 

2008).  Recentemente foi proposto que miRNAs de um mesmo  cluster 

regulam mRNAs que codificam proteínas relacionadas à uma mesma via 

(Yuan et al., 2009). Além disto, sabe-se que mais de um miRNA pode se 

ligar  a  um mesmo mRNA alvo para  atingir  um silenciamento  gênico 

efetivo  (Doench  e  Sharp  2004),  evidenciando  a  complexidade  deste 

mecanismo de regulação.

Em geral, os miRNAs estão sujeitos ao controle transcricional da 

RNA Polimerase II (Lee et al., 2004), possuindo cauda poli-A e 5'-Cap 
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(Cai et al.,  2004), com algumas poucas exceções, onde são transcritos 

pela  RNA  polimerase  III  (Borchert  et  al.,  2006).  Estas  pequenas 

moléculas  com  função  regulatória  são  produzidas  a  partir  de  um 

transcrito  primário  (pri-miRNA),  que  possui  estrutura(s)  secundária(s) 

em forma de grampo com 60-80 nucleotídeos, que é reconhecido pela 

DROSHA, uma RNAse III e sua parceira, DGCR-8 (em humanos) ou sua 

ortóloga pasha (em  Droshphila e  C. elegans) que, por sua vez, possui 

afinidade por duplas-fitas de RNA (Landthaler  et al., 2004; Han  et al., 

2004). A atividade endoribonuclease da Drosha cliva os pri-miRNAs em 

miRNAs precursores, os pre-miRNAs, que são estruturas em forma de 

grampo  de  aproximadamente  70  nt,  com  dois  nucleotídeos  livres  na 

extremidade  3' (Lee  et  al.,  2003;  Basyuk  et  al.,  2003).  Uma  vez 

formados, os pre-miRNAs são exportados do núcleo pela Exportina 5 e 

seu co-fator Ran-GTP (Yi et al., 2003, Lund et al., 2004, Bohnsack et al., 

2004) e processados em miRNAs duplexes de 21 a 25 nt pela Dicer, outra 

endoribonuclease  pertencente  à  família  RNAse  III,  ,  e  sua  parceira, 

TRBP (Trans  Activator  RNA  Binding  Protein)  em  humanos,  ou  sua 

ortóloga Loquacious em Drosófilas  (Bernstein et al. 2001, Zhang et al. 

2002,  Chendrimada  et  al.  2005,  Förstemann  et  al.  2005,  Saito  et  al. 

2005).  Uma  vez  maduros,  os  duplexes de  miRNAs  são  associados, 

através da  Dicer, ao complexo RISC (RNA-Induced Silencing Complex), 

formando o miRNP (microRNA ribonucleoprotein complex). Usualmente, 

a  fita  que possui  maior  instabilidade  em sua  porção 5'  permanece  no 

complexo e atuará no silencimanento pós-transcricional, enquanto a fita 

complementar  é  degradada.   (Schwarz  et  al.,  2003;  Khvorova  et  al., 

2003). A principal  proteína do complexo RISC pertence à família das 

argonautas (AGO),  a  qual,  em humanos,  é  composta  por  8 membros, 

sendo que 4 delas (AGO1 a 4) estão associadas à atividade do complexo 
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RISC.  Dentre  elas,  somente  a  AGO2  retém  a   atividade  catalítica, 

clivando  a  fita  complementar  (Liu  et  al.  2004,  Meister  et  al.  2004 e 

revisto em  Peters & Meister, 2007).

Figura 3. Biogênese dos miRNAs. 
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Esta  via  de  regulação  da  expressão  por  miRNAs  é  bastante 

conservada, estando presente em plantas e animais. Dois mecanismos de 

ação  diferentes  foram  identificados,  determinados  pelo  grau  de 

complementaridade do miRNA com seu alvo. Em um, o miRNA possui 

complementaridade  total  ou  quase  total  com o  RNA-alvo,  sendo  este 

clivado pelo RISC contendo Ago1 (em plantas) ou Ago2 (em Drosophila 

e mamíferos) e posteriormente degradado por RNases (Llave et al., 2002; 

Meister et  al.,  2004;  Okamura  et  al.,  2004).  Este  mecanismo  é  mais 

encontrado em plantas, onde a região alvo normalmente encontra-se no 

ORF (Open Reading Frame) (Rhoades et al., 2002). Em outro, o miRNA 

apresenta  complementaridade parcial,  reprimindo a  tradução do RNA-

alvo sem que haja sua degradação (Doench  et al., 2003; Doench  et al., 

2004). Neste caso, apesar de a complementaridade com o RNA-alvo ser 

parcial,  cada  miRNA possui  uma região,  chamada  de  região  semente 

(nucleotídeos  2  a  8),  com complementaridade  total,  responsável  pela 

especificidade do miRNA (Lewis et al., 2003; Doench et al., 2004; Lewis 

et  al.,  2005).  A repressão,  sem posterior  degradação  do RNA-alvo,  é 

comumente encontrada em animais, nos quais a região 3’UTR do RNA-

alvo  é  a  mais  freqüentemente  alvejada  (Lai,  2002,  Bartel,  2004). 

Entretanto, mesmo em situações onde há complementaridade parcial, a 

degradação do RNA-alvo pode ocorrer, já que foram identificados  foci 

citoplasmáticos, os  P-bodies  (Processing bodies) que, alternativamente, 

podem agrupar RNAs ligados ao miRISC à enzima Dcp1. Esta enzima 

media  a  clivagem  do  capuz  5’ do  RNA-alvo,  ficando  este  sujeito  a 

degradação por RNases (Liu  et al., 2005; revisto em Filipowicz et al., 

2008)

Existem  raros  casos  em  que  a  região  de  emparelhamento  do 
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miRNA com o mRNA alvo não ocorre na região 3' UTR deste, dentre 

eles  o  miR-148,  o  qual  liga-se  à  região  codificante  do  transcrito  de 

DNMT3B, reprimindo sua tradução (Duursma et al., 2008); e o miR-122, 

o qual liga-se à região 5' UTR do RNA do vírus da Hepatite C (HCV) 

(Díaz-Toledano et al., 2009).

 Além das vias canônicas, estudos recentes têm demonstrado novas 

funções para a proteína Ago2. Em 2007, Diederichs e Haber observaram 

que a  proteína Ago2 pode,  em alguns  casos,  clivar  o  pre-miRNA em 

forma de grampo a uma distância de 12 nucleotídeos de sua extremidade 

3',  antes  do  processamento  da  Dicer.  Tal  evento  geraria  um produto 

intermediário,  nomeado  ac-pre-miRNA (Ago2-cleaved  pre-miRNA),  o 

qual é então processado pela Dicer e então carregado no complexo RISC. 

Os autores discutem que este processo poderia facilitar a remoção da fita 

passageira  do  complexo  RISC.  Outro  estudo  identificou  um  miRNA 

murino, miR-451, o qual não é processado pelo Dicer. Neste caso, o pre-

miRNA é diretamente carregado para o complexo RISC e clivado pela 

Ago2  (Cheloufi  et  al.,  2010).  Em outro  estudo,  foi  observado  que  a 

proteína Ago2, em conjunto com a FRX1 (fragile-Xmental-retardation-

related  protein  1)  estimulam a  tradução  de  TNFalfa  ao  ligarem-se  a 

regiões ARE (AU-rich elements) presentes na região 3'UTR (Vasudevan 

et al., 2007)

 Outra  descoberta  surpreendente  nos  últimos  anos  é  a  de  que 

alguns miRNAs parecem estimular a tradução, ao invés de a suprimir, 

através de diferentes mecanismos, como miR-122, o qual liga-se à região 

5'  UTR  do  RNA  do  vírus  da  Hepatite  C  (HCV),  alterando  sua 

conformação  e  aumentando  sua  acessibilidade  a  ribossomos  e  outros 

fatores de iniciação (Díaz-Toledano et al., 2009) e miR-10b que liga-se à 

região  5'  UTR de  mRNAs que codificam para  proteínas  ribossomais, 
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facilitando sua tradução (Orom et al., 2008).

Como  visto  anteriormente,  a  maior  parte  dos  miRNAs  em 

vertebrados está localizada em regiões intrônicas de outros genes. Nestes 

casos, o início do processamento do miRNA ocorre simultaneamente ao 

do transcrito, antes do splicing (Kim et al., 2007; Morlando et al., 2008). 

Alternativamente, estes miRNAs podem também ser gerados diretamente 

como  produto  do  splicing,  sem  passar  pelo  processamento  da 

DroshaDGCR8.  Neste  caso,  denominam-se  Mirtrons  (MiRNAs 

intrônicos)  (Berezikov et  ai.,  2007,  Okamura et  ai.  2007;  Ruby et  al. 

200).

Em relação à nomemclatura adotada para se referir aos miRNAs, 

podem-se encontrar: nomes de miRNAs sequidos por letras, como por 

exemplo  miR-29a  e  miR-29b,  o  que  indica  miRNAs com sequências 

bastante similares; miRNAs seguidos por hífen e números, como miR-

29b-1  e  miR-29b-2,  o  que  indica  dois  pre-miRNAs  distintos  e  em 

diferentes  regiões  genômicas,  originando  miRNAs maduros  idênticos; 

miRNAs  seguidos  por  “-5p”  ou  “-3p”,  para  indicar  dois  miRNAs 

originados dos braços opostos de um mesmo pre-miRNA, quando não se 

sabe  qual  dos  dois  miRNAs maduros  é  predominantemente  expresso; 

miRNAs seguidos por “*”, como miR-155 e miR-155*, indicando que 

ele se origina do braço oposto ao do microRNA mais expresso de um 

pre-microRNA; e por fim, usam-se prefixos para se determinar a espécie 

a qual aquele miRNA pertence, como hsa-miR-29 (para  Homo sapiens) 

ou mmu-miR-29 (para Mus musculus) (revisto em Elton et al., 2011). 
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2 - Justificativa e Objetivos
 

 2.1. Justificativa

A regulação  da  expressão  gênica  é  essencial  para  a  expressão 

tecido  ou  temporal-específica  dos  diversos  genes  que  constam  no 

genoma.  Isto  se  deve ao fato  de  que diversas  vias  regulatórias  foram 

surgindo  ao  longo  da  evolução,   dentre  elas  a  epigenética  e  os 

microRNAs. Um correto funcionamento destas vias é essencial para a 

homeostase  celular,  e  perturbações  são  capazes  de  ocasionar  diversas 

patologias,  dentre  elas  o  câncer.  Crescentes  evidências  vêm 

demonstrando que ambas as vias desempenham importantes papéis tanto 

no desenvolvimento normal  dos diferentes organismos (conforme será 

visto  no  capítulo  2),  quanto  na  tumorigênese  e  manutenção  tumoral 

(conforme será visto nos capítulos 3 e 4).

Além  disto,  estudos  recentes  têm  demonstrado  que  diversos 

microRNAs  estão  inseridos  em  ilhas  CpG,  sendo  regulados 

epigeneticamente,  bem  como  RNAs  mensageiros  de  diversos  genes 

pertencentes à maquinaria epigenética sofrem regulação de microRNAs, 

o que evidencia a intricada complexidade de regulação de ambas as vias. 

Apesar  de diversos  microRNAS já  identificados,  um número limitado 

destes possui funções conhecidas. Assim, um maior estudo a respeito de 

microRNAs que regulam genes componentes da maquinaria epigenética 

se faz necessário. 

 2.2. Objetivos
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2.2.1. Objetivo Geral

Identificar  possíveis  miRNAs  envolvidos  na  modulação  da 

expressão dos genes  DNMT3B/Dnmt3b e  MeCP2/Mecp2 em diferentes 

linhagens de células normais e tumorais, bem como em células tronco 

embrionárias, tanto humanas como de camundongos.

   2.2.2. Objetivos específicos 

 - Seleção in silico, através de diferentes sites de predição, de 

microRNAs candidatos a reguladores da expressão de DNMT3B/Dnmt3b 

e MECP2/Mecp2.

 -  Analisar  a  expressão  de  DNMT3B/Dnmt3b e 

MECP2/Mecp2 e  dos  microRNAs  preditos  em  células  tronco 

embrionárias humanas e murinas, indiferenciadas e após a diferenciação. 

 -  Analisar  a  expressão  de  Dnmt3b e  Mecp2 e  dos 

microRNAs  preditos  em  melanócitos  normais  e  linhagens  tumorais 

derivadas,  bem  como  observar  os  efeitos  do  tratamento  com  agente 

desmetilante 5-Aza-2'-deoxicitidina (5-'Aza-CdR) sobre a expressão dos 

mesmos. 

 -  Analisar  a  expressão  de  DNMT3B e  MECP2 e  dos 

microRNAs preditos  em diferentes  linhagens  de  leucemia,  bem como 

observar os efeitos do tratamento com violaceína. 
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3 – Metodologia Geral
 

 3.1. Seleção in silico de microRNAs candidatos

Este item será melhor descrito no capítulo 1. 

3.2. Cultura de células

O protocolo para o cultivo de cada linhagem celular será descrito 

nos  respectivos  capítulos  (células  tronco  embrionárias  humanas  e 

murinas, Capítulo 2; melanomas e melanócitos, Capítulo 3; e células de 

Leucemia, Capítulo 4)

3.3. Extração de proteínas 

 3.3.1. Obtenção de proteínas totais

As células  foram lavadas  duas  vezes  com PBS 1X gelado e,  a 

seguir,  foi  adicionado  tampão  RIPA  (NaCl  150mM,  NP-40  1%, 

deoxicolato de sódio 0,5%, SDS 0,1% e Tris 50mM pH 8,0), além dos 

inibidores de proteases PMSF, Aprotinina, Leupeptina e Ortovanadato de 

Sódio em volumes adequados para se chegar às concentrações finais de 

1mM, 10μg/mL,  10μg/mL e 200μM, respectivamente. As células foram 

mantidas em tampão RIPA a 4°C por 30 minutos para que fossem lisadas. 

A seguir, as células foram então removidas da placa com o auxílio de um 

scrapper celular  e  a  suspensão  de  células  foi  transferida  para  tubos 

Eppendorf de 1,5mL. As amostras foram então centrifugadas a 12000 
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rpm, por 15 minutos a 4°C. Então, o sobrenadante foi transferido para 

outro  tubo  de  1,5mL  e  o  pellet foi  descartado.  As  amostras  foram 

separadas em alíquotas e mantidas a -80°C.

3.3.2. Obtenção de proteínas citoplasmáticas

A extração de proteínas citoplasmáticas se deu de forma similar à 

de proteínas totais, sendo que, neste caso, o tampão utilizado foi NP-40 

(20 mM Tris-base, pH 8,0; 137 mM NaCl; 1 % NP-40 e 10% Glicerol), 

com  a  adição  das  mesmas  concentrações  dos  inibidores  de  protease 

previamente descritos. 

3.4. Quantificação de proteínas

O método utilizado para quantificação proteica tanto nos extratos 

totais quanto citoplasmáticos foi o de BradFord (Bradford, 1976), o qual 

baseia-se na interação do corante Comassie Brillian Blue com proteínas 

que  possuem  cadeias  laterais  básicas  ou  aromáticas,  provocando  o 

deslocamento  do  equilíbrio  do  corante  para  a  forma aniônica,  a  qual 

absorve em 595nm (Compton & Jones, 1985). 

Primeiramente, a cada quantificação, uma curva padrão foi feita 

utilizando-se diferentes concentrações de albumina sérica bovina (BSA – 

Biolabs  -  Ipswich,  Inglaterra),  conforme  descrito  a  seguir:  0uL,  5uL, 

10uL, 15uL e 20uL de BSA 1mg/mL foram introduzidas em 5 tubos de 

1,5mL contendo 800uL, 795uL, 790uL, 785uL e 780uL de NaCl 150mM. 

A seguir, 200uL de reagente de Bradford (Biorad – Califórnia, EUA) foi 

acrescentado a cada tubo e as amostras foram mantidas por 5 minutos em 

ambiente escuro.  Após isto as amostras foram quantificadas, e foi obtida 

20



uma  curva  a  partir  dos  valores  de  absorbância  medidos.  Para  a 

quantificação da concentração de proteinas nas amostras, então, foram 

introduzidos em microtubos 2uL dos extratos proteicos, 798uL de NaCl 

150mM e  200uL de  reagente  de  Bradford.  Foram utilizadas  também 

amostras controle, as quais continham 2uL do tampão utilizado, RIPA ou 

NP-40,  ao  invés  dos  2uL  do  extrato  proteico.  A  partir  da  curva 

previamente obtida e dos valores obtidos nas amostras controle, foram 

calculadas as concentrações das amostras.

3.5. Western blotting

Para a  denaturação das proteínas,  em um tubo de 1,5mL foram 

acrescentados  50ug  da  amostra  proteica  e  quantidade  suficiente  de 

tampao de amostra (50mM Tris-HCl pH 6,8; 5% 2-mercaptoetanol; 2% 

SDS; 0,05% azul de bromofenol e 10% gilcerol) e a amostra foi fervida a 

95°C por 5 minutos. 

A seguir, as amostras foram aplicadas em um gel SDS-PAGE 8% 

(8% acrilamida,   375mM Tris pH 8,8; 0,1% SDS, 0,1% persulfato de 

amônio e 0,06% TEMED) - Stacking Gel 5% (5% acrilamida, 125mM 

Tris pH 6,8, 0,1% SDS, 0,1% persulfato de amônio e 0,1% TEMED). 

Além disto, foi aplicado também o padrão de peso  Spectra Multicolor 

Broad Range Protein Ladder (Fermentas). Os géis contendo as amostras 

foram inseridos em cubas de corrida (Cuba Mini Protean Tetra Cell –  

BioRad  laboratories  –  California,  EUA),  com  adição  de  tampão  de 

corrida (250mM Glicina, 25mM Tris-base e 0,1% SDS) e mantidos sob 

corrente elétrica de 15mA por gel por cerca de 1 hora e 30 minutos. Em 

seguida, as proteínas contidas no gel foram transferidas paras membranas 

PVDF (Sigma-Aldrich - MO,USA), da seguinte forma: em um aparelho 
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de transferência semi-seca foram dispostos na seguinte ordem, 3 pedaços 

de papel filtro, membrana de PVDF, gel de poliacrilamida e três pedaços 

de papel  filtro,  de baixo para cima,  respectivamente.  Antes do uso,  o 

papel filtro foi embebido em tampão de transferência (48mM Tris-base, 

39mM Glicina, 0,037% SDS e 20% Metanol), bem como a membrana de 

PVDF  foi  embebida  em  metanol  100%.  A  seguir,  as  placas  de 

transferência  foram  umidificadas  com  tampão  de  transferência  e  foi 

aplicada  uma  amperagem  de  uma  vez  e  meia  a  área  da  membrana 

utilizada, por 1 hora e 30 minutos. 

Então, as membranas foram coradas com solução Ponceau (0,5% 

Ponceau e  2,5% de  ácido tricostatínico)  para  a  verificação da  correta 

transferência de proteínas e uma foto foi tirada pelo sistemas de captura 

de imagens LAS-4000 (Fujifilm - Tokyo, Japan). 

A membrana  foi  então  lavada  5  vezes  de  5  minutos  cada  com 

solução   TBS-T (10mM  Tris-base  pH 7,4;  150mM  NaCl  e  0,1%  de 

Tween-20)  e  então  sítios  inespecíficos  foram  bloqueados  através  da 

incubação da membrana por 2 horas à temperatura ambiente com solução 

de leite  desnatado Molico 5% em TBS-T em constante  agitação.    A 

seguir, a membrana foi lavada 3 vezes de 5 minutos cada com TBS-T e 

incubada  durante  toda  a  noite  a   4°C  com  o  anticorpo  primário  de 

interesse diluído em TBS-T 5% leite desnatado. 

Tabela 1. Anticorpos utilizados para Western blotting.
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No dia  seguinte,  as  membranas  passaram por  3  lavagens  de  5 

minutos  com TBS-T e foram incubadas  por  2 horas em temparatura 

ambiente  com  anticorpo  secundário  anti-mouse  IgG   horseradish  

peroxidase conjugate (Invitrogen – Ca, USA)  na concentração de 1:3000 

em TBS-T 5% leite desnatado. A seguir, as membranas foram lavadas 5 

vezes de 5 minutos com TBS-T. 

Para  revelação  da  membrana,  a  mesma  foi  incubada  por  um 

minuto  com  a  mesma  proporção  de  Luminol:Tampão  do  kit 

Immunodetection  SuperSignal  West  Pico  Chemiluminescent  Substrate  

(Pierce Chemical – Illinois, EUA). A membrana foi então revelada por 

quimiluminescência  no  sistema  de  captura  de  imagem  LAS-4000 

(Fujifilm, Tokyo, Japan) e visualizadas por meio do software  Fujifilm 

MultiGalge 3.1.

Após a  quanitificação da proteína de interesse,  a membrana foi 

lavada por 3 vezes de 5 minutos com TBS-T e incubada por 30 minutos a 

50°C  em  Stripping  Buffer  (Tris-HCl  pH  6,7  62,5mM,  beta-

mercaptoetanol 100mM e SDS 2%) em constante agitação. A seguir, a 

membana foi lavada por 5 vezes de 5 minutos com TBS-T, e foi então 

submetida  a  marcação com anticorpo para  o controle  endógeno Beta-

actina, no mesmo processo descrito acima. 

Para a quantificação das bandas, foi utilizado o programa Fujifilm 

MultiGalge  3.1,  e  os  valores  obtidos  foram  plotados  em  gráficos  e 

estatisticamente analisados no programa GraphPad Prism 5. 

3.6. Extração de RNA

As células foram dispostas sobre superfície gelada e foram lavadas 
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com PBS 1X. A seguir, foram introduzidos 3mL de Trizol (Invitrogen – 

Califórnia, EUA) em placas de cultura de 10 cm de diâmetro, as células 

foram removidas da placa com auxílio de um scraper e a suspensão foi 

introduzida em tubos de 15mL estéreis. Nos tubos, foram acrescentados 

600uL de clorofórmio e estes foram agitados e centrifugados a 2800 rpm 

a  4°C por 15 minutos para separação de fases. O RNA, contido na fase 

superficial transparente, foi   transferido para outro tubo de 15mL e nele 

foram adicionados  1,5mL de  Isopropanol,  para  precipitação  do  RNA. 

Esta solução foi centrifugada a 2800rpm a  4°C por 20 minutos e, então, 

o  sobrenadante  foi  descartado  por  inversão.  Então,  foi  adicionado  ao 

pellet 1mL de álcool 75% (25% água DEPC) para lavagem da amostra, a 

qual foi centrifugada então a 1800rpm  4°C por 5 minutos. A seguir, o 

sobrenadante foi descartado e o  pellet foi deixado no gelo por 5 a 10 

minutos para secagem. Então, o pellet foi ressuspenso em volumes de 8 a 

20 uL de água DEPC 0,1%, de acordo com o tamanho do pellet. 

Após  a  extração  do  RNA,  o  mesmo  teve  suas  concentrações 

quantificadas no espectrofotômetro Nanodrop (Thermo Fisher Scientific 

Inc.  -  Carolina do Norte,  EUA). Além disso,  no mesmo aparelho,  foi 

possível averiguar a qualidade das amostras a partir das razões 260/280 e 

260/230.

Além  disso,  a  qualidade  das  amostras  de  RNA  também  foi 

averiguada através de corrida de 1ug do mesmo em gel da agarose 1%. 

Neste caso,  1 ug do RNA foi diluído em tampão de amostra (azul  de 

bromofenol 0,04%, xilenocianol 0,04% e 5% de glicerol)  e inserido em 

gel de agarose 1% preparado em TBE 1X (Tris base 89mM, ácido bórico 

89 mM e EDTA 2mM) e com adição de 7uL de GelRed Nucleic Acid Gel  

Stain (Biotium – CA, USA) em cada 100 mL de solução 1% agarose, 

sendo o GelRed um substituto menos tóxico do brometo de etídio. O gel 
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então  foi  submetido a  uma tensão  de  100V por  aproximadamente  30 

minutos em tampão TBE 1X e,   então,  foi  visualizado em através do 

sistema de captura de imagem LAS-4000. Foram considerados íntegros 

os RNAs nos quais a banda correspondente ao rRNA 28S fosse cerca de 

2 vezes mais intensas que a banda correspondente ao rRNA 18S. 

A  seguir,  para  evitar  contaminações  com  DNA genômico,  as 

amostras foram tratadas com DNAse I (Promega). Para isto, o volume 

correspondente a 2ug de RNA foi adicionado à 2uL de DNAse e 2uL de 

Buffer  do  Kit  RQ1 RNAse-free  DNAse (Promega),  e  água  DEPC foi 

adicionada, totalizando 20uL de volume final. Por fim, esta solução foi 

mantida em banho seco por 60 minutos a 37°C.

Ao fim do tratamento com DNAse, o RNA passou por um novo 

processo de purificação, com a finalidade de retirar os sais contidos no 

tampão  fornecido  no  kit.  Esta  purificação  consistiu  primeiramente  na 

adição de água DEPC suficiente para que completasse 100uL, seguido da 

adição  de   100uL  de  fenolclorofórmio.  Esta  solução  foi  então 

centrifugada a  13000 rpm por 10 minutos a 4 °C. A seguir, a primeira 

fase  foi  transferida  para  um  novo  tubo  de  1,5mL,  no  qual  foram 

adicionados  100uL  de  clorofórmio.  Esta  solução  foi  novamente 

centrifugada a 13000 rpm por 10 minutos a 4 °C. Então, a primeira fase 

desta  solução  foi  transferida  para  novo  tubo  de  1,5mL e  nele  foram 

adicionados 250uL de Isopropanol. Esta nova solução foi centrifugada a 

13000rpm por 15 minutos a a 4 °C. A seguir, o sobrenadante resultante 

foi  descartado  por  inversão,  e  o  excesso  retirado  com  auxílio  de 

ponteiras. O pellet resultante foi ressuspendido em água DEPC 0,1% em 

quantidade suficiente para que a concentração final fosse de 250ng/uL, 

ou seja, para 2ug de RNA, foram adicionados 8uL de água DEPC 0,1%. 

Os RNAs purificados foram então armazenados a -80°C. 
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Dos 2ug tratados, 1ug foi utilizado para retrotranscrição de genes 

codificantes,  utilizando-se  o  High Capacity  Reverse  Transcription  Kit 

(Applied Biosystems) completo; 0,5 ug foi tratado com o mesmo kit, sem 

adição da enzima retrotrasncriptase, para verificação do funcionamento 

do tratamento com DNAse, e 0,5ug foi utilizado para retrotranscição de 

miRNAs, através do High Capacity Reverse Transcription Kit e primers 

contidos  nos  kits  para  retrontranscrição  de  miRNAs  específicos 

(Applied).  Mais  detalhes  destas  reações  serão  descritas  nos  tópicos  a 

seguir. 

3.7. Retrotranscrição de genes codificantes

Para  a  síntese  do cDNA dos  genes  codificantes,  foi  utilizada  o 

High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems), 

tendo  sido  adicionados  à  solução  1uL de  Buffer,  10X,  0,4  uL dNTP 

100uM  25X,  1uL  de  Random  Primer  10X,  0,5  de  enzima 

retrotranscriptase 50U/uL, 4 uL (ou 1ug) de RNA tratado e 3,1uL de água 

DEPC  0,1%,  totalizando  10  uL de  solução  final  (reação  RT+).  Para 

verificação  do  funcionamento  correto  do  tratamento  com DNAse,  foi 

feita  a  mesma  reação  sem  a  adição  da  enzima  de  retrotranscriptase, 

adicionando-se água DEPC suficiente para completar 10uL de volume 

final (tendo estas reações sido denominadas RT -) 

A seguir,  as  soluções foram acondicionadas em termociclador e 

submetidas ao seguinte programa: 25°C por 10 minutos, 37°C por 120 

minutos e 85°C por 5 segundos. 

3.8. Desenho de primers
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Os primers utilizados para amplificação de fragmentos específicos 

foram  desenhados  conforme  descrito  a  seguir.  Primeiramente,  a 

sequência completa codificante (CDS) do mRNA desejado foi acessada 

na  biblioteca  de  nucleotídeos  do  NCBI  (National  Center  for  Biology 

Information -  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/). A seguir, a sequência 

obtida  foi  adiconada  na  ferramenta  BLAT  (http://genome.ucsc.edu/cgi-

bin/hgBlat?  command=start  )  para  alinhamento  com  a  sequência  genômica 

completa e assim, isolamento dos diferentes éxons. 

Para  desenho  dos  primers,  a  ferramenta  Primer  3 

(http://frodo.wi.mit.edu/primer3/)  foi  utilizada.  Nela  foi  introduzida  a 

sequência  completa  codificante,  e  os  seguintes  parâmetros  foram 

seguidos: tamanho do produto entre 80 e 200 pares de bases, 20 primers 

como  número  de  retorno,  tamanho  do  primer  entre  18  e  20  bases, 

temperatura de anelamento do primer de 58 a 60°C e porcentagem de 

nucleotídeos C e G do primer entre 30 a 50%. 

Na  lista  resultante  de  20  pares  de  primers  candidatos,  foram 

analisadas  as  seguintes  características:  não-formação  de  dímeros  de 

primers  (verificado  através  do  programa  Gene  Runner  - 

http://www.generunner.net/ ), verificação do não anelamento destes primers 

com  sequências  inespecíficas  do  genoma  do  organismo  em  questão, 

através  do  BLASTN  dos  primers  selecionados  e  das  sequências-

referência  de  RNA do  organismo  (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi → 

“Nucleotide  Blast”  →   aba  “Blastn”),  primers  cujo  fragmento 

amplificado encontra-se entre dois éxons, evitando assim a amplificação 

de DNA genômico e, por fim, primers que originam amplicons de cerca 

de 100 pares de bases. Através da observação destas 4 características, 

apenas um par de primers foi selecionado e sintetizado.  

27

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.generunner.net/
http://frodo.wi.mit.edu/primer3/
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat?command=start
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat?command=start
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat?command=start


Os  primers  foram  sintetizados  em  escala  inicial  de  25nmol  e 

purificação  padrão  (Promega/IDT)  e  ressuspendidos  em  água  MilliQ 

autoclavada em volume suficiente para atingir a concentração final de 

100uM, sendo então armazenados a -20°C. Os primers utilizados e suas 

respectivas sequências encontram-se descritos em cada  capítulo. 

3.9. PCR de bancada de genes codificantes 

 Para a verificação do funcionamento correto do tratamento com a 

DNAse,   genes  referência  Beta-actina  foram amplificados  a  partir  do 

cDNA sintetizado através de primers específicos. Assim, foi considerado 

um tratamento eficiente aquele cujas amostras RT+ apresentaram banda 

correspondende à beta-actina em gel  de agarose após amplificação do 

gene Beta-actina, e cujas amostras RT- não apresentaram amplificação 

deste gene, obtendo-se um gel como o da figura 1.

 Para isto, 1uL das amostras de cDNA são adicionados em tubos 

contendo 2,5uL de Buffer 10X, 0,5uL de dNTP 10mM, 1uL de Primer 

Sense 12,5uM, 1uL de Primer Antisense 12,5uM, 0,2uL Taq polimerase 

5U/uL, 18,8uL água milli-Q; resultando em um volume final de 25uL. 

Foi feito também um controle negativo, onde foi adicionado 1uL de água 

milliQ ao invés de 1uL da amostra  de cDNA. As amostras são então 

dispostas em termocicladores e submetidas ao seguinte programa: 94°C 

por  5  minutos,  35  repetições  (94°C  por  30  segundos,  58°C  por  30 

segundos e 72°C por 45 minutos). 

 A seguir, 10uL das amostras obtidas são adicionadas ao tampão de 

amostra  (azul  de  bromofenol  0,04%,  xilenocianol  0,04%  e  5%  de 

glicerol)  e inserido em gel de agarose 2% preparado em TBE 1X e com 
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adição de 7uL de GelRed em cada 100 mL de solução 1% agarose. O gel 

foi então submetido a uma tensão de 100V por cerca de 45 minutos e 

então, foi visualizado em através do sistema de captura de imagem LAS-

4000. 

Figura  1. Representação de gel obtido a partir de PCR de Beta-actina em 
amostras de células tronco murinas cujo cDNA doi obtido a partir de RNA submetido 
à reação de retrotranscrição com a enzima retrotranscriptase (RT+), amostras onde 
não  foi  adicionada  a  enzima   durante  a  retrotrancrição  (RT-),  e  amostra  controle 
negativa, onde não foi adicionado cDNA (Cont -). 

3.10. PCR em tempo real de genes codificantes 

 Primeiramente, para a otimização da reação, foram feitas diluições 

seriadas de uma amostra de cDNA. Assim, as reações foram feitas da 

seguinte  maneira:  7,5uL  de  Sybr  Green  Master  MIX  (Applie 

Biosystems),  0,25uL  de  Primer  Sense  12,5uM,  0,25uL  de  Primer 

Antisense 12,5uM, 6uL de água milli-Q autoclavada, e 1uL de cDNA em 

diferentes  concentrações  (100ng/uL,  10ng/uL,  1ng/uL,  0,1ng/uL, 
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0,01ng/uL  e  0,001ng/uL),  sendo  as  reações  todas  realizadas  em 

triplicatas.  Foi  também feito  um controle  negativo,  denominado NTC 

(No Template Control), onde foi adicionado água milli-Q autoclavada  no 

lugar do cDNA de interesse. A seguir,  as amostras foram inseridas no 

ABI  Prism 7500   Sequence  Detection  System (Applied  Biosystems), 

sendo submetidas ao seguinte programa: 2 minutos a 50°C, 10 minutos a 

95°C, 40 repetições (15 segundos a  95°C e 60 segundos a 60 °C). As 

amostras  foram  também  submetidas  ao  estágio  de  dissociação,  para 

posterior  verificação  de  formação  de  dímeros  de  primers,  ou 

contaminação das amostras. 

  A seguir, através das curvas obtidas nesta otimização, foi possível 

estabelecer a concentração ótima de cDNA a ser utilizada para o primer 

específico,  bem  como  o  valor  da  eficiência  do  primer,  o  qual  será 

utilizado no cálculo da expressão dos genes. 

 Para  o  cálculo  da  eficiência,  as  diluições  utilizadas  foram 

convertidas  em  escala  logaritma  de  base  10.  A seguir,  a  média  das 

triplicatas de cada diluição (eixo Y) e a diluição de cDNA em escala log 

(eixo X), foram plotadas em um gráfico, onde obteve-se uma reta e sua 

respectiva equação, onde y=ax+b, sendo a o coeficiente angular, utilizado 

para o cálculo da eficiência. Assim, a eficiência do primer corrersponde a 

10 elevado a -1/a. 

 Após a  determinação da  eficiência  do primer  e  da diluição de 

cDNA necessária, foi feita a análise da expressão dos genes estudados 

nas amostras. Para isto, as reações foram feitas da mesma forma descrita 

anteriormente, utilizando-se a concentração de cDNA pré-estabelecida e 

o  programa  previamente  descrito.  Finalmente,  para  o  cálculo  da 

expressão, a seguinte fórmula foi utilizada: eficiência gene específico  
(Ct controle-Ct 

amostra)/ eficiência gene normalizador (Ct controle – Ct amostra) . 
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3.11. Retrotranscrição de miRNAs

Para  a  retrotranscrição  específica  de  miRNAs,  por  sua  vez,  foi 

utilizado  o  kit  de  High  Capacity  cDNA  Reverse  Transcription  Kit  

(Applied  Biosystems)  e  os  TaqMan  MicroRNA  Assays  específicos 

(Applied Biosystems) listados na tabela abaixo (Applied Biosystems).

Tabela 2. Tabela de Kits utilizados para retrotranscrição e amplificação 
dos miRNAs estudados. Todos os kits podem ser utilizados para Homo sapiense 
Mus musculus, e amplificam microRNAs maduros.

Cada  kit  para  retrotrancrição  e  amplificação  de  miRNA 

contém  dois  primers,  um  primer  loop  que  é  utilizado  durante  a 

retrotranscrição,  e  um primer  utilizado durante  o  real  time,  conforme 

esquematizado na figura 2.
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Figura 2. Esquematização do funcionamento dos kits TaqMan MicroRNA 
assay. Num primeiro passo, o primer em forma de loop reconhece a fita de miRNA, 
sendo portanto específico para miRNAs maduros. A seguir, para a amplificação do 
miRNA, uma nova fita é sintetizada. Durante a síntese, a  DNA polimerase, por sua 
vez,  quebra a sonda que está hibrodizada ao alvo,  liberando fluorescência.  Figura 
modificada de http://www.appliedbiosystems.com.br/

Assim, para cada reação foram utilizados 0,15uL de dNTP 100uM, 

1uL de enzima retrotranscriptase 50U/uL, 1,5uL de Buffer 10X, 4,35uL 

de  água  DEPC,  3uL  de  Primer  Loop  5X,  5uL  de  RNA  8ng/uL, 

totalizando  um  volume  final  de  15uL.  O  programa  utilizado  no 

termociclador para a amplificação consiste em 30 minutos a 16°C, 30 

minutos a 42°C e 5 minutos a 85°C.
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3.12. PCR em tempo real de miRNAs
 

 Para  a  amplificação  dos  cDNAs  de  miRNAs,  foi  utilizado  o 

Primer para  Real  Time  do  Kit  TaqMan  MicroRNA  Assay  (Applied 

Biosystems)  e  TaqMan  Universal  PCR  Master  Mix  (Applied 

Biosystems). Neste caso, foram utilizados 1uL de Primer 20X, 2,66uL de 

cDNA, 10uL de TaqMan Universal PCR Master Mix 2X e 7,67 uL de 

água milli-Q autoclavada, totalizando 20uL de produto final. Cada cDNA 

foi utilizado em uma duplicata de real time, e foi feito controle negativo, 

sem  a  adição  de  cDNA.  As  amostras  foram  submetidas  ao  mesmo 

programa do utilizado para amplificação por PCR em tempo real  dos 

genes  codificantes  previamente  descrito.  A  seguir,  a  expressão  dos 

miRNAs foi  analisada da mesma maneira descrita também para genes 

codificantes.

 Adicionalmente,  a  eficiência  dos  primers  de  miRNAs foi 

calculada da mesma maneira descrita anteriormente, conforme a tabela a 

seguir.

Tabela 3. Eficiência de primers de miRNAs.

3.13. Análise Estatística
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Para  análise  estatística  e  plotagem dos  gráficos  foi  utilizado  o 

programa GraphPad Prism 5.0 (Califórnia,  EUA). A análise estatística 

deu-se através da utilização de teste T pareado bicaudal, com intervalos 

de confiança de 95%.
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4. Capítulo 1 – Seleção in silico de microRNAs preditos 

de alvejarem DNMT3B/Dnmt3b e MECP2/Mecp2
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4.1. Introdução
 

Os microRNAs (miRNAs) são pequenas moléculas de cerca de 22 

nucleotídeos  responsáveis  pelo  silenciamento  de  ao  menos  30%  dos 

genes em mamíferos (Bartel, 2004). Um único miRNA é capaz de alvejar 

centenas de RNAs alvos, bem como um único RNA mensageiro pode ser 

regulado  por  vários  miRNAs  (revisto  em  Barbato  et  al.,  2009).  A 

predição computacional de alvos de miRNAs em mamíferos, porém, é 

dificultada pelo fato de que nestes organismos o pareamento é imperfeito, 

uma  vez  que  nestes,  comente  a  reião  semente,  constituída  por  7 

nucleotídeos,  possui  pareamento  perfeito.  Assim,  sites  de  predição 

utilizam diferentes critérios para seleção de possíveis alvos, o que, muitas 

vezes, torna suas predições pouco sobrepostas (Sethupathy et al., 2006), 

muitas vezes resultando em diversas predições falso-positivas, bem como 

falso-negativas  (Alexiou  et  al.,  2009).  Desta  forma,  o  método  mais 

confiável  de  predição  in  silico adotado  tem sido  a  predição  de  alvos 

através de diferentes algoritmos, e seleção dos resultados sobrepostos, ou 

seja, de genes preditos por mais de um programa de predição.

Entre os critérios utilizados para predição de alvos em mamíferos, 

estão: pareamento na região semente; localização do sítio de pareamento 

na região 3'-UTR do RNA mensageiro alvo; consservação sítios preditos 

de  alvejamento   entre  as  diferentes  espécies  para  miRNAs  também 

conservados; acessibilidade do mRNA alvo de acordo com sua extrutura 

secundária, o que pode ser inferido através do cálculo de energia mínima 

livre; múltiplos sítios de alvejamento em um mesmo mRNA; correlação 

inversa de expressão entre o miRNA e o RNA alvo (revisto em Ghosh et 
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al., 2007; Saito & Saetro, 2010; Thomas et al., 2010). 

O pareamento na região semente na maioria das vezes é completo 

e pode ser detectado por programas de predição que exigem pareamento 

rigoroso desta região (Lewis et al., 2005; Grimson et al., 2007), porém o 

RISC também pode permitir o pareamento de regiões sementes com um 

nucleotídeo não pareado (Chi et al., 2009 , Zisoulis et al., 2010), o qual 

só  é  reconhecido  por  sites  de  predição  que  adotam  critérios 

moderadamente rigorosos de pareamento na região semente, ou seja, que 

aceitam pareamentos imperfeitos (Gaidatzis et al., 2007). 

Além disso, embora a posição do sítio no RNA alvo seja na maior 

parte  das  vezes  na  região  3'UTR em mamíferos  (Stark  et  al.,  2005), 

conforme descrito anteriormente, existem exceções, como miRNAs que 

alvejam  a  região  codificante,  bem  como  a  região  5'UTR  do  RNA 

mensageiro  alvo  (Duursma  et  al.,  2008;  Diaz-Toledano  et  al.,  2009). 

Assim, a região na qual se encontra a região semente pode ou não ser 

levada em consideração por um programa de predição. 

MiRNAs  e  suas  respectivas  famílias  conservados  entre  as 

diferentes  espécies  usualmente  possuem  alvos  também  conservados 

(Friedman et al., 2009). Assim, programas de predição que selecionam 

sítios de alvejamento conservados entre as diferentes espécies podem ser 

úteis  para  a  redução de  resultados  falso-positivos,  porém só  pode ser 

utilizado para miRNAs também conservados entre as espécies (revisto 

em Saito e Saetrom, 2010).

Para que o miRNA possa hibridizar-se ao sítio alvo, este precisa 

estar  acessível,  ou  seja,  apesar  dos  mRNAs  possuírem  estruturas 

secundárias, a região a ser alvejada precisa estar em  uma  região livre de 

pareamento (Kertesz et al., 2007; Long et al., 2007). Esta acessibilidade 

pode ser estimada através do cálculo do mínimo de energia livre, bem 
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como a  quantidade  de  nucleotídeos  A:U ao  redor  do  sítio  de  ligação 

(Eddy, 2004; Grimson et al., 2007). 

Sabe-se que sítios múltiplos de alvejamento em um único mRNA 

podem ter efeito sinérgico, uma vez que a ligação de diversos complexos 

RISC em regiões próximas pode contribuir para uma estabilização entre 

eles (Doench et al., 2003). Assim, algoritmos que consideram a presença 

de  vários  sítios  de  predição  em um mRNA alvo  podem  aumentar  a 

probabilidade de predizer interações verdadeiras. 

Adicionalmente,  sabe-se  que  miRNAs  estão  expressos 

diferencialmente entre os diversos tecidos de um organismo (Lu et al., 

2005),  e  que um miRNA pode possuir  diversos  alvos  (Doench et  al., 

2004). Sendo assim, a observação consistente de correlação inversa entre 

a expressão de um miRNA e de seus alvos preditos nos diferentes tecidos 

é  uma evidência  de possível  regulação destes mRNAs pelos miRNAs 

estudados. Desta forma, sites de predição também podem valer-se deste 

tipo  de  informação para enriquecimento  de predições  que  possam ser 

validadas experimentalmente (Rajewsky, 2006; Lim et al., 2005).

Uma  compilação  dos  critérios  utilizados  por  5  dos  principais 

algoritmos utilizados para predição de alvos está descrito na tabela X.
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Tabela 1. Critérios utilizados por 5 diferentes programas de predição: Mirnaviewer, MicroRNA.org, MirGen, Pictar e TargetScan, nesta ordem. 
MRE: Elemento de reconhecimento do miRNA (MiRNA Recognition Element). Próprio miRNA indica se algoritmo aceita introdução de sequências 
próprias de miRNA, bem como prórprio mRNA indica se algoritmo aceita a introdução de sequências prórpias de mRNA. Para maiores explicações,  
consultar texto.  (modificado de Saito e Saetrom,  2010)
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Após a seleção de possíveis mRNAs alvos para um miRNA através 

de  programas  de  predição,  estas  interações  precisam  ser  validadas 

experimentalmente.  Diversos  métodos  experimentais  que  fornecem 

evidências destas interações podem ser aplicados neste sentido, como por 

exemplo  verificação  de  expressão  global  de  mRNAs  através  de 

microarrays,  ou  de  suas  proteínas  resultantes,  através  de  análises 

proteômicas,  após  a  introdução  ou  diminuição  da  expressão  de  um 

miRNA  específico,  onde  espera-se  uma  correlação  inversa  entre  a 

expressão  do  miRNA e  de  seus  RNAs  alvos;  imunoprecipitação  de 

proteínas  do  complexo  RISC  e  verificação  de  associações  miRNA-

mRNA nele contidos; entre outras, conforme esquematizado na Figura X 

(revisto em Jin et al., 2010; Thomas et al., 2010; van Rooij, 2011). 

Figura 1. Técnicas para auxiliar na identificação de alvos de miRNAs. (1) 
Análise da expressão de mRNAs após superexpressão ou diminuição de expressão de 
miRNA candidato, bem como comparação entre linhagens com diferentes expressões 
do miRNA ou mRNA alvejado. (2) Imunoprecipitação do complexo RISC e análise 
dos  mRNAs associados.  (3) Purificação por  afinidade de microRNAs marcados e 
análise de mRNAs associados por microarray. (4) Análise de diferenças na associação 
de  transcritos  a  polissomos,  após  superexpressão  ou  diminuição  de  expressão  de 
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miRNA candidato, bem como comparação entre linhagens com diferentes expressões 
do  miRNA  ou  mRNA  alvejado.   (5)  Análise  da  expressão  proteica  após 
superexpressão  ou  diminuição  de  expressão  de  miRNA  candidato,  bem  como 
comparação  entre  linhagens  com  diferentes  expressões  do  miRNA  ou  mRNA 
alvejado (adaptado de Orom & Lund, 2010).

As  técnicas  descritas  anteriormente  fornecem  evidências  de 

alvejamento,  porém para validação direta de inibição de expressão de 

mRNA por um miRNA específico é necessária a realização de um ensaio 

baseado em gene reporter.  Neste caso,  a região 3'  UTR do mRNA de 

interesse  é  clonado  à  jusante  da  região  codificante  do  gene  reporter, 

usualmente  a  Luciferase.  O plasmídeo gerado é  então introduzido em 

uma linhagem, bem como o miRNA de interesse, e a expressão do gene 

reporter  é  então  verificada  através  de  quantificação da luminescência. 

Caso a interação predita seja verdadeira, uma diminuição significativa da 

luminescência é esperada. Assim, na presença do miRNA candidato, a 

expressão do gene reporter é inibida, e na ausência do miRNA candidato, 

através de sua inibição, o gene reporter é expresso  (revisto em Nicolas, 

2011; van Rooij, 2011).

Levando-se em consideração que um mesmo miRNA pode regular 

a expressão de diversos genes de uma mesma via (Yuan et al., 2009), da 

importância  da  correta  expressão  de   proteínas  que  participam  das 

modificações epigenéticas para o desenvolvimento (conforme será visto 

no  capítulo  2),  e  do  papel  de  sua  desregulação  na  tumorigênese  e 

manutenção tumoral (conforme será visto nos capítulos 3 e 4), o objetivo 

deste trabalho foi de selecionar, através dos 5 sites de predição descritos 

anteriormente,   potenciais  miRNAs  envolvidos  na  regulação  da 

expressão  de  ambos  os  RNAs  mensageiros  de  DNMT3B/Dnmt3b e 

MECP2/Mecp2, tanto em camundongos quanto em humanos. 
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4.2 - Metodologia
 

4.2.1. Seleção in silico de miRNAs candidatos

Para a seleção in silico de miRNAs candidatos para o alvejamento 

dos mRNAs de  DNMT3B/Dnmt3b e  MECP2/Mecp2,  tanto em  Homos 

sapiens quanto em  Mus musculus, 5 diferentes sites de predição foram 

consultados:   Microrna.org  (http://www.microrna.org/microrna/home.do); 

Mirnaviewer  (http://cbio.mskcc.org/cgi-bin/mirnaviewer/mirnaviewer.pl); 

Targetscan  4.2  (http://www.targetscan.org/);  Pictar  (http://pictar.org/);  e 

MirGen  (DIANA  MicroT)  (http://www.diana.pcbi.upenn.edu/cgi-

bin/miRGen/v3/Targets.cgi). Para detalhes dos algoritmos utilizados em cada 

um dos programas, veja tabela 1. 
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4.3 – Resultados e Discussão
 

Primeiramente, foi realizada uma compilação de todos os miRNAs 

preditos para o alvejamento do mRNA do gene  DNMT3B/Dnmt3b em 

humanos e camundongos nos 5 sites de predição descritos na tabela 2. 

Tabela 2. MiRNAs preditos de alvejarem DNMT3B/Dnmt3b em humanos 
e camundongos por 5 diferentes sites de predição. Em destaque, miRNAs preditos 
por mais de um programa. 
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Tabela 2. Continuação.

 

Dos  55  miRNAs  preditos  pelos  5  programas,  14  foram 

selecionados  por  estarem  presentes  nas  predições  de  2  ou  mais 

programas,  sendo  estes:  miR-26a,  miR-26b,  miR-29a,  miR-29b,  miR-

29c, miR-129-5p, miR188, miR-203, miR-326, miR-337, miR-365, miR-

379, miR-450b e miR-451. 

A seguir, foi verificado se estes miRNAs selecionados preditos de 

alvejarem  DNMT3b/Dnmt3b eram  também  preditos  de  alvejarem 

MECP2/Mecp2  (Tabela  3).  Com  exceção  de  miR-188  e  miR-451, 

preditos por somente um programa, e de miR-337 e miR-365, que não 

foram preditos  por  nenhum programa,  todos os outros  miRNAs antes 
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preditos  por  mais  de  um  programa  de  alvejarem  DNMT3B/Dnmt3b, 

também foram preditos  de  alvejarem  MECP2/Mecp2 por  mais  de  um 

programa, evidenciando, assim, que estes miRNAs podem ter função na 

regulação de ambos os genes da mesma via. 
Tabela  3.  MiRNAs  preditos  de  alvejarem  DNMT3B/Dnmt3b  e 

MECP2/Mecp2. Em destaque, miRNAs selecionados para estudo.

A partir desta segunda tabela, foram então selecionados 6 miRNAs 

com maior  probabilidade de alvejarem ambos os genes,  os quais  são: 

miR-26a, miR-26b, mi29a, miR-29b, miR-29c e miR-203. As interações 

entre os mRNAs e miRNAs preditos podem ser observados na figura 2.

Com base na tabela 2, observa-se que os miRNAs da família miR-

29  são  os  miRNAs  que  têm  maior  potencial  de  alvejarem  o  gene 

DNMT3B,  em especial  miR-29c,  o  qual  é  predito  por  todos  os  sites 

consultados.  De  fato,  Fabbri  e  colegas  (2007)  observaram  que  os 

miRNAs  desta  família  regulam  a  expressão  dos  genes  DNMT3B  e 

DNMT3A em  células  não  pequenas  oriundas  de  câncer  de  pulmão, 

através  de  sua  expressão  ectópica.  Neste  estudo,  foi  observada  a 

correlação  inversa  da  expressão  dos  miRNAs da  família  e  dos  genes 
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DNMT3A e DNMT3B em tecidos de câncer de pulmão. Adicionalmente, 

a reexpressão deste miRNAs foi capaz de inibir a expressão das DNA 

metiltransferases de novo, tendo como consequência a redução dos níveis 

de metilação global e reexpressão de genes supressores tumorais antes 

epigeneticamente  silenciados.  Além  disso,  a  expressão  ectópica  de 

membros da família miR-29 foi capaz de inibir o crescimento celular e 

induzir apoptose in vitro, bem como de reduzir o crescimento tumoral in 

vivo.  

Esta  interação  entre  miRNAs  da  família  miR-29  X  DNA 

metiltransferases foi também validada em células de leucemia mielóide 

aguda (AML) por Garzon et al. (2009). Os autores observaram que, além 

da família miR-29 de miRNAs regularem a metilação global através do 

silenciamento  direto  das  DNA metiltransferases  de  novo  DNMT3A e 

DNMT3B, estes miRNAs regulam indiretamente a expressão da DNA 

metiltransferase de manutenção DNMT1, através da inibição de seu fator 

de transcrição,  SP1.  Assim,  a  reexpressão destes  miRNAs em células 

tumorais  onde  antes  encontravam-se  pouco  expressos  têm importante 

papel  na  diminuição  da  metilação  global  e,  portanto,  atuam  como 

supressores tumorais (Garzon et al., 2009). Desta forma, a predição desta 

família  de  miRNAs  pela  maioria  dos  sites  de  predição  estudados 

demonstra que o método utilizado no presente trabalho para seleção  in 

silico de potenciais miRNAs que regulam DNMT3B é válido, uma vez 

que  algumas  destas  interações  preditadas  já  foram  validadas  como 

verdadeiras.

Os  únicos  miRNAs já  validados  que  alvejam DNMT3B são  os 

pertencentes à família miR-29, como já visto acima, e o miR-148. Este 

último, por sua vez, constitui uma exceção, umas vez que alveja a região 

codificante do mRNA de DNMT3B, o que ocorre mais comumente em 

plantas. Este miRNA alveja uma região que sofre  splicing alternativo e 
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que está presente em apenas algumas isoformas, revelando assim uma 

regulação específica de variantes de splicing. Como pode ser observado 

na tabela X,  este miRNA não é predito de alvejar DNMT3B por nenhum 

dos sítios de predição. Isto deve-se ao fato de que poucos programas de 

predição são capazes de reconhecer sítios de ligação inseridos na região 

codificante. 

47



Tabela  4.  Informações  sobre  os  6  miRNAs maduros  selecionados  para estudo,  tanto  em humanos  (acima)  quanto  em camundongos 
(abaixo). Dados obtidos através de consulta no banco de dados MiRBase (http://www.mirbase.org). 
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Figura 2.  Interações preditas entre miRNAs selecionados e mRNAs de 
DNMT3B (à esquerda) e MECP2 (à direita) em Homo sapiens. Resultado obtido a 
partir de consulta ao banco de dados Microrna.org (http://www.microrna.org). 
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Figura 3.  Interações preditas entre miRNAs selecionados e mRNAs de 
Dnmt3b (à esquerda) e  Mecp2 (à direita) em  Mus musculus. Resultado obtido a 
partir de consulta ao banco de dados Microrna.org (http://www.microrna.org). 
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Apesar de os miRNAs da família 29 terem sido validados como 

reguladores  de  DNMT3B,  sabe-se  que  um  mesmo  mRNA pode  ser 

alvejado por diversos miRNAs, potencializando-se assim a inibição do 

mRNA alvo.  Desta  forma,  é  de  extrema  importância  a  validação  de 

outros  miRNAs  que  regulem  DNMT3B,  bem  como  outros  genes  da 

maquinaria  epigenética,  como  MECP2.  O  miR-203  foi  predito  por 

diversos  sites  de  predição  (tabela  3),  tornando-se  assim um potencial 

regulador da expressão dos genes da maquinaria epigenética estudados.
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4.4 - Conclusão

De acordo com o observado, é possível concluir que:

• De  acordo  com a  predição  através  de  5  diferentes  sites,  os 

miRNAs miR-26a, miR-26b, miR-29a, miR-29b, miR-29c e miR-203 são 

fortes  candidatos  à  miRNAs  reguladores  da  expressão  de  dois  genes 

pertencentes à maquinaria  epigenética:  DNMT3B e MECP2, tanto em 

humanos quanto em camundongos.

• Uma vez que os miRNAs da família miR-29 já foram validados 

como  reguladores  de  DNMT3B  em  células  de  câncer  de  pulmão  e 

leucemia  humanos,  e  em  células  germinativas  primordiais  de 

camundongos,  a  predição  destes  miRNAs  indica  que  as  ferramentas 

utilizadas para predição são válidas, e que novos estudos com os outros 

miRNAs devem ser realizados, a fim de validá-los. 
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5. Capítulo 2 - Correlação da expressão entre 

microRNAs e seus possíveis alvos DNMT3B/Dnmt3b e 

MECP2/Mecp2 em células-tronco embrionárias humanas 

e murinas, antes e após a diferenciação
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5.1. Introdução
 

Células tronco embrionárias (ESCs –  Embryonic Stem Cells) são 

células pluripotentes extraídas do massa celular  interna do blastocisto, 

sendo capazes de originar todos os tipos de células de um determinado 

organismo,  com  exceção  da  placenta  e  anexos  embrionários, 

diferentemente  das  células  tronco  adultas,  as  quais  são  multipotentes, 

diferenciando-se  em  apenas  um  número  restrito  de  tipos  celulares 

(revisto em Leeb et al., 2011). 

Ambos os tipos de células-tronco, devido às suas propriedades de 

auto-renovação e capacidade de se  diferenciarem em diversos tecidos, 

têm ganhado crescente atenção da comunidade científica devido ao seu 

potencial uso terapêutico no tratamento de diversas doenças. De fato, as 

células tronco adultas tem sido utilizadas com sucesso no tratamento de 

diversas doenças  (revisto em Leeb et al., 2009), por serem mais seguras 

e  eticamente  aceitáveis  que  as  células  tronco  embrionárias,  embora 

possuem capacidade de diferenciar em uma menor variedade de células. 

Entre  as  células  tronco  adultas,  destacam-se  as  células  tronco 

hematopoiéticas,  localizadas  em tecidos  como medula  óssea  e  cordão 

umbilical, e que podem se diferenciar em diversas linhagens de células 

hematopoiéticas; as células tronco mesenquimais também tem sido alvo 

de diversos estudos, devido ao fato de serem capazes de se diferenciar 

em  diversas  linhagens  mesodermais.  Por  outro  lado,  ESC  podem  se 

diferenciar  em uma maior  variedade  de  tipos  celulares  em relação às 

células  tronco  adultas,  porém sua  utilização  pode  apresentar  também 

inúmeras desvantagens, como as implicações éticas do uso de embriões 

humanos,  maior  risco  de  formação  de  câncer  devido  à  sua  alta 

capacidade  proliferativa,  e  menor  chance  de  compatibilidade 
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imunológica, ao serem introduzidas em um paciente heterólogo (revisto 

em Leeb et al., 2011).

Porém, além de apresentarem um importante potencial terapêutico, 

também podem representar importantes modelos de estudo na pesquisa 

básica  elucidando  vias  que  ocorrem  no  início  do  desenvolvimento 

embrionário.  A primeira linhagem murina de ESC  (mESC) foi obtida 

em 1981 (Evans e Kaufman, 1981), o mesmo tendo ocorrido para ESC 

humanas (hESC) quase duas décadas depois (Thomson et al., 1998). No 

Brasil, a primeira linhagem de hESC foi recentemente obtida (Fraga et 

al., 2010), o que possibilitou um maior acesso a esse modelo biológico a 

ser empregado na pesquisa básica no país. 

Apesar de questões acerca da segurança da utilização de células 

tronco embrionárias na terapia permanecerem controversas, o primeiro 

ensaio  clínico  utilizando  células  tronco  embrinárias  no  tratamento  de 

injúrias  na  medula  espinhal  obteve  permissão  em 2009,  sendo  que  o 

tratamento do primeiro paciente iniciou-se em 2011, seguido por outro 

estudo  que  obteve  recentemente  permissão  para  utilização  de  células 

tronco embrionárias no tratamento de degeneração macular.

Uma  forma  de  sobrepujar  a  incompatibilidade  imunológica  das 

células  tronco  embrionárias  no  tratamento  de  diversas  doenças,  seria 

através  da  reprogramação de  células  adultas  do paciente  a  um estado 

pluripotente, gerando células pluripotentes induzidas (iPSCs –  Induced 

Pluripotent  Stem  Cells),  através  da  adição  de  fatores  de  transcrição 

específicos de células tronco.  As primeiras células iPS foram obtidas em 

camundongos  através  da  reprogramação  de  fibroblastos  embrionários 

murinos (MEFs), resultado da transdução das células com 4 fatores de 

transcrição específicos de células-tronco e envolvidos com a manutenção 

de  sua  pluripotencialidade,  Oct3/4,  Sox3,  Klf4  e  c-Myc,  conhecidos 

coletivamente pelas suas iniciais OSKM (Takahashi  e Yamanaka, 2006). 
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A seguir,  com a utilização dos mesmos fatores OSKM, foi  possível  a 

reprogramação  de  fibroblastos  adultos  da  derme  humanos,  gerando 

células capazes de se diferenciarem nas 3 camadas germinativas (Takashi 

et al, 2007). Em estudos posteriores, foi observado que, apesar do proto-

oncogene  C-myc em  células  murinas  ter  papel  importante  na  auto-

renovação de células tronco,  em células humanas sua  ativação leva à 

indução  da  apoptose  e  diferenciação  das  células  tronco  (Sumi  et  al., 

2007). Assim, uma nova combinação de fatores de transcrição poderia ser 

capaz  de  otimizar  a  reprogramação  de  células  adultas  somáticas 

humanas,  o  que  foi  obtido  através  da  introdução  dos  fatores  OCT4, 

SOX2,  LIN28 e NANOG (OSNL) (Yu et  al.,  2007).  Por outro lado,  a 

utilização dos fatores de transcrição Oct3/4, Sox e Klf4, sem introdução 

de  C-myc (OSK),  também  mostrou-se  efetiva  na  reprogramação  de 

células adultas murinas e humanas (Nakagawa et al., 2008 e Wernig et 

al., 2008). 

Apesar de a utilização de células iPS superar os problemas éticos 

da  utilização  de  células  tronco  embrionárias  em  humanos  e  a 

incompatibilidade imunológica de sua utilização, uma vez que células do 

próprio paciente poderiam ser reprogramas e utilizadas no tratamento de 

doenças,  tal  método  seria  extremamente  dispendioso  e  caro,  sendo 

portanto  atualmente  inviável  na  terapia.  Adicionalmente,  a  baixa 

eficiência de reprogramação e a utilização de vetores retrovirais  ainda 

representam obstáculos  a serem sobrepujados para  a utilização destas 

células em terapia. Estudos utilizando métodos não integrativos já foram 

realizados,  obtendo  porém  uma  baixa  eficiência  (Okita  et  al.,  2008; 

Stadtfeld et al., 2008; Kim et al., 2009; Woltjen et al., 2009; Zhou et al., 

2009).   Além  disso,  apesar  de  células  iPS  serem  capazes  de 

diferenciarem-se  em  células  das  três  camadas  germinativas,  exibindo 

transcriptoma e morfologia semelhantes às células tronco embrionárias, 
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os  mecanismos  moleculares  envolvidos  na  reprogramação  ainda 

permanecem pouco conhecidos (revisto em Yoshida e Yamanaka, 2010). 

De  fato,  estudos  recentes  têm  demonstrado  um  maior  número  de 

alterações genéticas e epigenéticas em células iPS em relação às células 

tronco  embrionárias  ou  aos  fibroblastos  dos  quais  se  originaram, 

incluindo variações no número de cópias (Hussein et al., 2011; Laurent et 

al.,  2011),  mutações  pontuais  (Gore  et  al.,  2011),  reprogramação 

epigenética incompleta (Lister et al., 2011) e aneuploidia (Mayshar e tal., 

2010).   Desta  forma,   as  bases  moleculares  e  o  fenótipo  de  células 

somáticas  submetidas  à  reprogramação  devem  ser  melhor  estudados, 

objetivando a maior segurança de sua utilização. 

5.1.1. Modificações Epigenéticas Durante a Embriogênese

As marcas epigenéticas sofrem extensivas modificações durante a 

gametogênese  e  o  início  do  desenvolvimento  embrionário,  sendo 

essencial para a correta reprogramação celular e para o estabelecimento 

do silenciamento parental específico, o imprinting genômico. 

Durante a gametogênese, ocorre a desmetilação global do DNA de 

células  germinativas  primordiais  (PGCs  –  primordial  germ  cells), 

seguida  de  nova  metilação,  sendo  tal  processo  essencial  no 

estabelecimento  do  padrão  parental-específico  de  genes  que  sofrem 

imprinting (Figura  1b)  (Chaillet  et  al.,  1991),  o  que  promoverá  uma 

expressão diferencial dos alelos paternos e maternos no futuro embrião 

(Hata et al.,  2002). Adicionalmente, em PGCs masculinos, as histonas 

são substituídas por protaminas (Kimmins e Sassone-Corsi,  2005).   O 

mesmo  processo  de  desmetilação,  seguida  de  metilação  do  DNA, 

também  ocorre  durante  o  desenvolvimento  embrionário.  Após  a 

fertilização  do  oócito,  são  formados  os  pró-nucleos  masculino  e 
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feminino,  e  então  ocorre  a  substituição das  protaminas  do pró-núcleo 

masculino por histonas acetiladas, além de uma extensiva desmetilação 

ativa do DNA presente no mesmo (Mayer et  al.,  2000; Oswald et al., 

2000),  seguida  por  uma desmetilação  passiva  do pró-núcleo  feminino 

(revisto em Shi e Wu, 2009). Logo após a fertilização do oócito até o 

período  pré-implantacional  ocorre  uma  onda,  que  promove  uma 

desmetilação  global  do  DNA,  onde  apenas  as  regiões  que  sofrem 

imprinting são mantidas. Após a implantação, o embrião passa por uma 

onda de metilação de novo, estabelecendo um novo padrão (Monk et al., 

1987; Kafri et al., 1992).
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Figura  1.  Dinâmica  das  modificações  epigenéticas  durante  a 
embriogênese. (a)  Ondas  de  desmetilação  durante  a  embriogênese  e  em  células 
primordiais germinativas (PGCs). ICM: Massa celular interna. TE: Trofoectoderma. 
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Modificada de Feng et al., 2010. (b) Reprogramação das modificações das histonas, 
da fertilização à singamia. Modificada de Shi e Wu, 2009.

 

Estas  ondas  de  desmetilação  são  acompanhadas  por  uma 

diminuição  da  expressão  de  Dnmt3b.  Inversamente,  quando  o  novo 

padrão  de  metilação  está  sendo  estabelecido,  há  um  concomitante 

aumento da expressão de Dnmt3b (Figura 1a) (revisto em Dean et al., 

2005).   Isto  está  de  acordo  com sua  função,  já  que  Dnmt3b  é  uma 

metiltransferase  envolvida  com  a  metilação  de  novo,  como  descrito 

anteriormente.  De forma análoga,  o  complexo proteico  MeCP2/Sin3A 

não foi detectado em embriões pré-implantação (Kantor et al., 2003).  

Figura 2. Expessão das DNA metiltransferases ao longo da embriogênese. 
Modificado de Dean et al. (2005).

Concomitante com as duas ondas de desmetilação e metilação do 

DNA,  o  padrão  das  modificações  pós-traducionais  encontradas  nas 

histonas também sofrem mudanças. Como já visto anteriormente, após a 

fecundação,  as  protaminas  do pró-núcleo  paterno são  substituídas  por 

histonas  altamente  acetiladas  (Adenot  et  al.,  1997),  sendo  os  grupos 

acetil  rapidamente  substituídos  por  grupos  monometil  (Lepikhov  e 

Walter, 2004), surgindo depois então finalmente histonas di e trimetiladas 
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(Santos  et  al.,  2005).  No pró-nucleo  femino,  por  outro  lado,  histonas 

acetiladas  (H4ac),  monometiladas  na  lisina  4  (H3K4me1)  e  27 

(H3K27me1),  di  ou  tri  metiladas  na  lisina  9  (H3K9me2/me3)  e 

trimetiladas  na  lisina  20  (H3K20me3)  são  marcas  comumente 

encontradas (Adenot et al., 1997; Kourmouli et al., 2004; Santos et al., 

2005).  Além  disto,   durante  onda  de  metilação  do  embrião  pós 

implantação, ocorre a metilação das regiões satélites pericentroméricas, 

sendo  este  processo  mediado  pelas  enzimas  SUV39H,   as  quais  são 

histonas metiltransferases responsáveis pela trimetilação da lisina 9 da 

histona H3 (H3K9me3) (Fuks et al., 2003; Lehnertz et al., 2003). 

Em  geral,  para  a  realização  do  estudo  de  diferenciação  nos 

primeiros  estágios  do  desenvolvimento  de  mamíferos,  células  troncos 

pluripotentes são diferenciadas em corpos embrióides  in vitro, os quais 

mostram grande similaridade com a porção fetal do embrião, inclusive 

quanto  à  onda  de  desmetilação  e  remetilação  do  embrião  pré-

implantacional (Kremenskoy, 2003)(Fig. 3), sendo, portanto, um modelo 

experimental importante no estudo dos primeiros estágios da formação 

do embrião.

Figura  3.  Mudanças  no  nível  de  metilação  de  ilhas  CpG  durante 
desenvolvimento normal (células ES—feto—cérebro e rim) e desenvolvimento in 
vitro (células  ES—Corpo  Embrióide—teratomas). O  balance  de  metilação  e 
desmetilação  foi  diferente  dependendo  do  tipo  celular  e  tecidos.  O  nível  de 
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metilaçãofoi menor em tecido fetal  e corpo embrióide que em células ES. Figura 
retirada de Kremenskoy et al. (2003).

Apesar  de  ocorrer  uma  onda  de  metilação  global  durante  a 

implantação do embrião, o padrão de metilação estabelecido é bimodal, 

sendo que a maior parte dos dinucleotídeos CpG estão metilados, exceto 

aqueles pertencentes às ilhas CpG presentes nas regiões promotoras de 

mais  de  metade  dos  genes  (revisto  em  Cedar  e  Bergman,  2009). 

Evidências sugerem diversos mecanismos responsáveis pela proteção das 

ilhas CpG durante a onda de metilação, como a presença de elemento em 

cis capaz de desmetilar e proteger a sequência alvo da metilação de novo 

(Brandeis et al., 1994; Macleod et al., 1994; Gidekel e Bergman., 2002). 

O outro modelo proposto é o de que a RNA polimerase II, a qual liga-se à 

região  promotora  dos  genes,  seria  capaz  de  recrutar  enzimas  histona 

metiltransferases H3K4, as quais confeririram a essas regiões promotoras 

a metilação destes resíduos de lisina (H3K4me), sendo esta uma marca 

envolvida com a ativação da expressão gênica. A ligação de DNMT3b ao 

DNA mediada por DNMT3L, por sua vez, seria impossibilitada devido a 

esta  modificação  das  histonas  (Ooi  et  al.,  2007),  o  que  impediria  a 

metilação das regiões promotoras e o consequente silenciamento do gene. 
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   Figura 4. Estabelecimento de metilação bimodal. Modificado de Cedar e 
Bergman (2009).

5.1.2. miRNAs no início do desenvolvimento embrionário

MicroRNAs  (miRNAs)  desempenham  um  importante  papel  no 

início  do  desenvolvimento  embrionário,  tanto  na  manutenção  da 

pluripotencialidade  quanto  na  diferenciação  das  células-tronco 

embrionárias. De fato, estudos  demonstraram que mESC deficientes em 

Dicer,  apesar  de viáveis,  apresentavam defeitos na diferenciação,  bem 

como  silenciamento  epigenético  da  heterocromatina  corrompido 

(Kanellopoulou et al., 2005). Além disso, mESC deficientes para Dgcr8 

mantêm a pluripotência, apesar de expressarem alguns genes envolvidos 

no processo de diferenciação (Wang et al., 2008). A introdução de alguns 

miRNAs nas células de camundongo nocaute para Dgcr8 foi capaz de 

recuperar  as  taxas  normais  de  proliferação,  dentre  eles  membros  dos 

clusters miR-290, miR-302 e miR-17-92 (Wang et al., 2008). De fato, os 
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membros  do  cluster  miR-290  encontram-se  altamente  expressos  em 

mESC,  ocorrendo  a  perda  de  sua  expressão  após  a  diferenciação 

(Houbaviy  et  al.,  2003).  Em células  tronco  embrionárias  humanas,  a 

expressão  dos  clusters  miR-302  e  miR-371  está  aumentada  e  sofre 

drástica redução após a diferenciação, sendo estes clusters análogos aos 

clusters miR-302 e miR-290 murinos, respectivamente (Suh et al., 2004). 

Tal expressão destes clusters específica de células tronco embrionárias 

indicariam  possível  papel  dos  mesmos  na  manutenção  da 

pluriptencialidade. 

Foi  demosntrado que  o cluster  miR-302-367,  em células  tronco 

embrionárias humanas, é regulado por fatores de transcrição específicos 

de células tronco, como Oct3/4, Sox2 e Nanog (Barroso-delJesus et al., 

2008; Card et al., 2008). Adicionalmente, a indução da expressão deste 

cluster  em células adultas  induz a saída da fase G1,  tendo entre  seus 

genes alvo, Ciclina D1 e Cdk4.  Além de desempenhar importante papel 

na auto-renovação e  proliferação celular,  evidências  sugerem que este 

cluster  pdoe  estar  relacionado  também  na  manutenção  do  estado 

indiferenciado,  controlando  o  balanço  entre  especificação  celular  e 

pluripotencialidade (Barroso-DelJesus et al., 2011).

Já a expressão ectópica do cluster miR-290 em mESC deficientes 

em Dicer  é  capaz  de  reverter  muitos  dos  defeitos  causados  por  esta 

deficiência  (Sinkkonen  et  al.,  2008).  Sua  expressão  foi  associada  ao 

silenciamento da expressão de uma série de inibidores de ciclo celular, 

incluindo  Rbl2  (Retinoblastoma-like  2  protein)  (Benetti  et  al., 2008; 

Sinkkonen  et al., 2008).  Rbl2 está envolvido com diversos processos 

celulares,  como  a  elongação  dos  telômeros  (Kong  et  al.,  2006),  a 

repressão  da  proliferação  celular  (Wang  et  al.,  2008),  bem  como,  a 

repressão de algumas isoformas de Dnmt3a e Dnmt3b, sendo, em parte, 

capaz  de  manter  a  pluripotencialidade  através  da  manutenção  da 
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expressão de genes como Oct4 e desmetilação global do DNA (Benetti et  

al., 2008; Sinkkonen et al., 2008). 

De fato, a introdução dos miRNAs miR-291-3p, miR-294 e miR-

295 em conjunto com a introdução de retrovírus expressando os fatores 

de transcrição OSK em fibroblastos embrionários murinos foi capaz de 

potencializar a reprogramação destas células, sendo o miR-294 o miRNA 

que  apresentou  o  maior  efeito  na  formação  das  células  tronco 

pluripotente induzidas, em níveis comparáveis à reprogramação com os 

fatores de transcrição OSKM. Além destes, outro miRNA com a mesma 

sequência  semente,  o  miR-302d,  foi  também capaz  de potencializar  a 

reprogramação (Judson et al., 2009). 

Figura  5.  Função  dos  miRNAs  em  ESCs.  (a)  Manutenção  da 
pluripotencialidade através do cluster miR-302-367. Modificado de Barroso-delJesus 
et al. (2009). (b) Papel dos miRNAs miR-296, miR-22, let-7 e cluster mirR-290-295 
em ESC. Modificada de Gangaraju e Lin (2009).

No entanto, é provável que o cluster miR-290 não seja o único 

regulador  da  maquinaria  epigenética  no  início  do  desenvolvimento, 

desempenhando  importante  papel  na  diferenciação  celular,  já  que  os 
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experimentos  destes  trabalhos  foram  realizados  através  da  super-

expressão  do mesmo,  em  células  cuja  maquinaria  de  miRNAs  está 

totalmente  comprometida.   De  fato,  outros  trabalhos  recentes  vêm 

mostrando que miRNAs podem alvejar diferentes membros envolvidos 

com as modificações epigenéticas (Sato  et al., 2011), como exemplo, a 

super-expressão da família miR-29 em células de tumor de pulmão, a 

qual foi capaz de diminuir a expressão de Dnmt3a e Dnmt3b (Fabbri et  

al.,  2007).  Dentre os miRNAs da família,  o miR-29b demonstrou ser 

bastante  importante  no  silenciamento  da  expressão  de  DNA 

metiltransferases  DNMT3A e  3B  e,  indiretamente,  de  DNMT1,  em 

células de Leucemia Mielóide Aguda (AML), onde a expressão forçada 

deste  miRNA  resultou  em  redução  acentuada  da  expressão  destas 

metiltransferases, nos níveis de RNA e proteínas (Garzon et al., 2009b). 

O mesmo foi observado em células germinativas (Takada  et al., 2009). 

Além do miR-29b, outro miRNA foi identificado para o alvejamento de 

Dnmt3b, o miR-148. Entretanto, este miRNA tem como alvo  um éxon 

que sofre  splicing alternativo, que não está presente na isoforma mais 

abundante de Dnmt3b (Duursma et al., 2008).

Uma vez que a função da maioria dos miRNAs é pouco conhecida 

e  que  podem  ter  um  importante  impacto  na  manutenção  da 

pluripotencialidade e na auto-replicação de células ES, bem como em sua 

diferenciação,  é  imprescindível  que  os  mecanismos  pelos  quais  estas 

pequenas moleculas atuam na regulação de componentes da maquinaria 

epigenética no início do desenvolvimento embrionário sejam elucidados. 

Além disso,  uma vez que células ES possuem uma alta  expressão de 

Dnmt3b, a qual é significativamente reduzida após a diferenciação (Ren 

et al., 2009), a utilização destas células antes e após a diferenciação em 

corpos  embrióides  in  vitro,  tornando-se  um poderoso  modelo  para  o 

estudo  da  expressão  dos  miRNAs  que  potencialmente  alvejam  tanto 
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Dnmt3b  quanto  Mecp2,  possibilitando  inferir  correlações  entre  os 

miRNAs candidatos e os genes possivelmente regulados por eles. 
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 5.2 - Metodologia
 

 5.2.1. Cultura de Células

As células tronco murinas indiferenciadas da linhagem I-14 foram 

cultivadas  sobre  uma  camada  de  fibroblastos  embrionários  murinos 

(MEFs) tratados com mitomicina. Um dia antes da coleta das amostras de 

RNA/proteína, as células foram submetidas a dois pré-plaqueamentos em 

gelatina para retirada dos MEFs. A diferenciação espontânea das mESC 

foi  realizada  mantendo-se  as  células  em  suspensão  por  4  dias  e 

plaqueando-se os corpos embrióides (EBs) resultantes em gelatina. Os 

EBs aderidos foram mantidos em cultura por cerca de 24 dias.

As  células-tronco  humanas  indiferenciadas  da  linhagem  BR-1 

(Fraga et  al.,  2011) foram cultivadas diretamente sobre matrigel.  Para 

obtenção  da  amostra  diferenciada,  fragmentos  de  colônias  foram 

mantidos em suspensão por 6 dias e os corpos embrióides resultantes 

plaqueados sobre gelatina e mantidos por cerca de 22 dias.

Esta etapa do trabalho foi realizada por Naja Vergani e Ana Maria 

Fraga  do  Laboratório  Nacional  de  Células-Tronco  Embrionárias 

(LaNCE) na USP/SP, e as linhagens foram gentilmente cedidas para a 

subseqüente extração de RNA e proteínas. 

5.2.2. Extração de proteínas citoplasmáticas e totais

As  proteínas  totais  e  citoplasmáticas  foram  extraídas  conforme 

descrito na metodologia geral. 

5.2.3. Western blotting

68



O Western blotting destas células foi realizado da maneira descrita 

na metodologia geral.

5.2.4.  Extração  de  RNA  e  retrotranscrição  de  genes 

codificantes

Estas etapas foram realizadas conforme descrito na metodologia 

geral.

5.2.5. PCR em tempo real de genes codificantes

O  PCR  em  tempo  real  foi  realizado  conforme  descrito  na 

metodologia geral, tendo sido utilizados os seguintes primers:

Tabela 1. Primers utilizados para PCR. * Não foi calculada a eficiência de 
Oct4, uma vez não foi feita PCR quantitativa para este gene, tendo sido verificada sua 
expressão  qualitativamente.  **  Nâo  foi  calculada  a  eficiência  deste  primer,  pelo 
mesmo motivo descrito anteriormente. 

5.2.6. Retrotranscrição e PCR em tempo real de miRNAs
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Esta estapa foi descrita conforme descrito na metodologia geral. 
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 5.3 – Resultados

 Células hES foram lisadas e tiveram suas proteínas e RNAs 

extraídos ainda em seu estado indiferenciado (fig. 6A) e após 28 dias de 

diferenciação em corpos embrióides (fig 6B). Após a síntese do cDNA a 

partir do RNA extraído de hESC e seus respectivos corpos embrióides 

(hEB),  foi  verificada  a  expressão  do  RNA mensageiro  do  fator  de 

transcrição  OCT4,  o qual é expresso somente em ES indiferenciadas e 

possui importante função na manutenção da pluripotencialidade (Scholer 

et al., 1990; Nichols et al., 1998; Niwa et al., 2000). As células após a 

diferenciação  (hEB –  corpos  embrióides  humanos)  apresentaram uma 

redução drástica na expressão deste marcador (figura 6C).
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Figura 6.  Microscopia  de luz de células  tronco embrionárias  humanas 
indiferenciadas e diferenciadas e expressão do gene  OCT4 em ambos os tipos 
celulares. (A)  Células  tronco  embrionárias  humanas  indiferenciadas,  aumento  de 
40X.  (B)  Células  tronco  embrionárias  humanas  após  28  dias  de  diferenciação, 
aumento  de  40X.  Barra  de  escala:  1000um.  (C)  RT-PCR  de  células  tronco 
embrionárias  humanas  indiferenciadas  (hES)  e  diferenciadas  (hEB)  para  o  gene 
OCT4.

A expressão do RNA mensageiro de  DNMT3B está reduzida em 

cerca de 95%  a de  MECP2 apresenta-se reduzida pela metade após a 

diferenciação, tendo sido ambos os resultados significativos (fig. 7).  
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Figura 7. Expressão de DNMT3B e MECP2 através de PCR quantitativa 
em  tempo  real  em  células  tornco  embrionárias  humanas  submetidas  à 
diferenciação, em relação às indiferenciadas. Expressão em células indiferenciadas 
foi  considerada  100%.  Resultado de  triplicata  biológica  e  duplicata  experimental, 
normalizados com Beta Actina. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p entre 0.001 e 0.01, ***; p 
menor que 0.001.

A diminuição na expressão do RNA mensageiro de ambos os genes 

foi  acompanhada por uma redução na expressão proteica dos mesmos 

(fig.8). 
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Figura  8.  Expressão  da  proteína  de  DNMT3B e  MECP2 através  de 
Western blotting.  (A) Acima: Expressão de proteína citoplasmática de DNMT3B em 
hES e hEB. Abaixo: Expressão de proteína citoplasmática de MECP2 em hES e hEB. 
(B)  Acima:  Expressão  de  proteína  total  de  DNMT3B em  hES  e  hEB.  Abaixo: 
Expressão de proteína total de  MECP2 em hES e hEB. Figuras representativas de 
duplicatas biológicas e experimentais. 

       

A expressão de todos os microRNAs selecionados apresentou um 

aumento  após  a  diferenciação,  tendo  sido  este  estatísticamente 

significativo para os microRNAs miR-26a, miR-26b, miR-29a e miR-29c 

(fig. 9).

Figura  9.  Expressão  dos  microRNAs  selecionados  através  de  PCR 
quantitativa  em  tempo  real  em  células  tornco  embrionárias  humanas 
submetidas à diferenciação, em relação às indiferenciadas. Expressão em células 
indiferenciadas foi considerada 100%. Resultado de duplicata biológica e duplicata 
experimental, normalizados com U6. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p entre 0.001 e 0.01, 
***; p menor que 0.001.

Assim, houve uma correlação inversa entre a expressão de todos os 

microRNAs candidatos e de seus possíveis alvos,  DNMT3B e  MECP2, 

ou  seja,  após  a  diferenciação  ocorreu  um aumento  da  expressão  dos 

microRNAs  selecionados,  concomitantemente  a  uma  diminuição  na 

expressão dos genes DNMT3B e MECP2, tanto em nível de RNA quanto 
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em nível proteico (fig. 10 e 11). 

Figura  10.  Correlação  entre  a  expressão  do  RNA de  DNMT3B e  dos 
microRNAs selecionados. 

Figura  11.  Correlação  entre  a  expressão  do  RNA de  MECP2 e  dos 
microRNAs selecionados. 
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De forma análoga, a expressão de  Oct4 foi verificada em mESC 

(fig. 12a) e mEBs derivados após a diferenciação (fig 12c), tendo sofrido 

uma drástica redução no segundo em relação ao primeiro (fig. 12d).

Figura 12. Microscopia de luz de células tronco embrionárias murinas 
indiferenciadas  e  diferenciadas  e  expressão do gene  Oct4 em ambos  os  tipos 
celulares. (A) Células tronco embrionárias murinas em suspensão, aumento de 40X. 
(B) Células tronco embrionárias murinas após 8 dias de diferenciação, aumento de 
40X. Barra de escala: 1000um.(C) Células tronco embrionárias murinas após 22 dias 
de diferenciação, aumento de 40X. Barra de escala: 1000um. (D) RT-PCR de células 
tronco embrionárias murinas  indiferenciadas  (mES) e diferenciadas  (mEB) para o 
gene Oct4.

A expressão do RNA mensageiro de  Dnmt3b em células murinas 

sofreu uma significativa redução de cerca de 84% após a diferenciação, 

tendo o inverso ocorrido com Mecp2, o qual apresentou expressão cerca 

de duas vezes maior àquela das células-tronco indiferenciadas (fig. 13). 
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Figura 13. Expressão de Dnmt3b e Mecp2 através de PCR quantitativa em 
tempo real em células tornco embrionárias murinas submetidas à diferenciação, 
em relação às indiferenciadas. Expressão em células indiferenciadas foi considerada 
100%. Resultado de duplicata biológica e duplicata experimental, normalizados com 
Beta Actina. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p entre 0.001 e 0.01, ***; p menor que 0.001.

Uma redução na expressão de Dnmt3b e um aumento na expressão 

de  Mecp2 após  a  diferenciação  também  foram  observados  a  nível 

proteico (fig. 14).

Figura 14. Expressão da proteína de Dnmt3b e Mecp2 através de Western 
blotting.   (A) Acima: Expressão de proteína citoplasmática de  Dnmt3b em mES e 
mEB. Abaixo: Expressão de proteína citoplasmática de Mecp2 em mES e mEB. (B) 
Expressão de proteína total de  Dnmt3b em mES e mEB. Figuras representativas de 
duplicatas biológicas e experimentais.
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Assim como nas hESC, em mESC foi verificado um aumento na 

expressão  dos  microRNAs  após  a  diferenciação,  tendo  este  sido 

estatisticamente  significativo  para  os  microRNAs  miR-26a,  miR-26b, 

miR-29b e miR-29b (fig.15).

Figura  15.  Expressão  dos  microRNAs  selecionados  através  de  PCR 
quantitativa em tempo real em células tornco embrionárias murinas submetidas 
à  diferenciação,  em  relação  às  indiferenciadas. Expressão  em  células 
indiferenciadas foi considerada 100%. Resultado de duplicata biológica e duplicata 
experimental, normalizados com U6. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p entre 0.001 e 0.01, 
***; p menor que 0.001.

Assim, a expressão dos microRNAs selecionados apresentou uma 

correlação inversa em relação à expressão de  Dnmt3b, o qual teve sua 

expressão diminuída após a diferenciação (fig. 16). O contrário ocorreu 

em relação ao gene Mecp2, cuja expressão aumenta em células murinas 

após a diferenciação (fig. 17). 
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Figura  16.  Correlação  entre  a  expressão  do  RNA de  Dnmt3b  e  dos 
microRNAs selecionados. 

Figura  17.  Correlação  entre  a  expressão  do  RNA  de  Mecp2  e  dos 
microRNAs selecionados. 
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 5.4 – Discussão

No  presente  trabalho,  foi  observado  que  tanto  hESC  e  mESC 

apresentam uma drástica diminuição na expressão de DNMT3B/Dnmt3b, 

tanto  no  nível  proteico  quanto  de  RNA,  quando  submetidas  à 

diferenciação  in  vitro  (figuras  7,  8,  13  e  14).  Esta  diminuição já  foi 

descrita anteriormente por diversos outros grupos.  Watanabe e colegas 

(2002) observaram que  Dnmt3b é somente expresso em células tronco 

totipotentes,  em embriões de camundongos,  e sua expressão é perdida 

após a diferenciação. Dado semelhante foi obtido por Ren et al. (2009) 

que  encontraram  o  gene  DNMT3B superexpresso  em  células  tronco 

embrionárias  humanas,  em comparação  a  corpos  embrióides  e  células 

somáticas adultas. Conforme exposto anteriormente, o nível de metilação 

em ilhas CpG diminui no feto em relação às ESCs, o mesmo ocorrendo 

com  o  modelo  in  vitro,  ou  seja,  na  diferenciação  de  células  tronco 

embrionárias em corpos embrióides. Estes dados indicam, portanto, um 

importante  papel  de  DNMT3B/Dnmt3b,  tanto  em humanos  quanto  em 

camundongos,  na  regulação  gênica  nos  primeiros  estágios  do 

desenvolvimento  e  representam  um  importante  modelo  de  estudo  do 

início do desenvolvimento embrionário  (Kremenskoy et al., 2003). 

 Porém, resultados contraditórios foram obtidos quando da análise 

da expressão de MECP2/Mecp2, onde esta encontra-se diminuída após a 

diferenciação em humanos (figuras 7 e 8), e aumentada em camundongos 

(figuras 13 e 14). Em estudo feito por Martín Caballero e colegas (2009), 

foram analisadas a função de 3 proteínas que reconhecem sítios metilados 

(Methyl Biding Proteins – MBPs), dentre elas a  Mecp2. Nenhuma das 

proteínas  estudadas  demonstrou  ser  necessária  para  o  início  da 
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embriogênese, já que a deleção simultânea das MBPs foi compatível com 

a embriogênese normal em camundongos,  sendo essencial  somente no 

comprometimento de células tronco neuronais na diferenciação em uma 

linhagem específica. Desta forma, considerando-se que Mecp2 não tenha 

um papel fundamental no início do desenvolvimento embrionário, seria 

esperado  que  não  houvesse  uma  diferença  significativa  da  expressão 

desta proteína no início da diferenciação. 

Contudo, em humanos, a mutação no gene MECP2 parece ser mais 

severa, bastando um alelo mutado para o desenvolvimento da Síndrome 

de Rett. O mesmo não ocorre em camundongos, onde ambos os alelos 

devem estar mutados para que o organismo apresente fenótipo parecido 

com  o  da  Síndrome  de  Rett  (Chen  et  al.,  2001;  Guy  et  al.,  2001). 

Considerando-se que a  mutação deste  gene pode ter  diferentes efeitos 

fenotípicos  dependendo  do  organismo  afetado,  espera-se  que 

MECP2/Mecp2 possa  desempenhar  diferentes  papéis  em  organismos 

diferentes, o que poderia em parte explicar a diferença em sua expressão 

em humanos e camundongos. 

Adicionalmente,  a  diferença  na  expressão  desta  proteína  nas 

diferentes  espécies  estudadas  pode  refletir  o  fato  de  as  células 

encontrarem-se  em diferentes  estágios  de  diferenciação,  uma  vez  que 

foram  induzidas  à  diferenciação  por  períodos  semelhantes,  e 

considerando-se que o desenvolvimento embrionário humano ocorre de 

forma mais lenta em relação ao murino.  

Uma vez que no início do desenvolvimento,  MECP2 é expresso 

pincipalmente  em  tecidos  embrionários  cerebrais  (Shahbazian  et  al., 

2002),  a  maior  ou  menor  expressão  do  mesmo  após  a  diferenciação 

podeia  indicar  um maior  ou  menor  comprometimento  das  células  na 

diferenciação  de  linhagens  celulares  cerebrais.  Shahbazian  e  colegas 

(2002) relataram diversas diferenças, tanto no padrão temporal expressão 
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do  gene  quanto  em  sua  localização  sub-celular,  quando  comparados 

humanos e murinos. Como exemplo disto, foi observado o fato de que em 

camundongos,  há  um  acréscimo  na  porcentagem  de  neurônios  que 

expressam Mecp2  principalmente durante a embriogênese, enquanto que 

em humanos, apesar de haver um aumento significativo na porcentagem 

de  neurônios  expressando  MECP2 durante  a  embriogênese,  esta 

porcentagem  continua  a  aumentar  mesmo  após  o  nascimento,  e 

permanece até os 10 anos de idade. Assim, estas diferenças na expressão 

de MECP2 podem dever-se às diferenças espécie-específicas. 

Os microRNAs selecionados em ambas as espécies, por outro lado, 

apresentaram um aumento na maior parte das vezes significativo em sua 

expressão após a diferenciação em corpos embrióides (figuras 9 e 15). 

Recentemente, Ren e colegas (2009) compararam a expressão de 

diversos genes codificantes e miRNAs em hESC, diferenciadas em hEB e 

células  adultas.  Neste  estudo,  foi  observado  que  os  microRNAs  da 

família  miR-26  são  expressos  principalmente  em  corpo  embrióide, 

corroborando os  dados  obtidos  no presente  trabalho.  Ainda no estudo 

mencionado, foi relatada uma alta expressão dos microRNAs da família 

miR-29  em  células  adultas,  em  comparação  aos  outros  dois  tipos 

celulares. Adicionalmente, não foi observada alteração na expressão de 

miRNA-203 entre os tipos celulares (Ren et al., 2009). 

A superexpressão de  microRNAs da família  miR-29 em células 

adultas  já  havia  sido  relatada  anteriormente,  no  primeiro  estudo  que 

procurou analisar a expressão de microRNAs em hESC indiferenciadas, 

em  comparação  à  sua  derivada  diferenciada  (Suh  et  al.,  2004).  Os 

microRNAs  da  família  miR-26,  porém,  mostraram-se  expressos  na 

maioria das células testadas pelo grupo, contrariando o observado por 

Ren e colegas (2009). Em nossos resultados, apesar dos microRNAs da 

família  miR-29  apresentarem  um  aumento  em  sua  expressão  após  a 
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diferenciação, tendo este sido significativo para os miRNAs miR-29a e 

miR-29c em células humanas, e para os miRNAs miR-29b e miR-29c em 

células  murinas,  este  aumento  ocorreu  em  menores  proporções  em 

relação àquele dos miRNAs da família miR-26 em ambos os organismos, 

indicando que os miRNAs miR-26a e miR-26b podem desempenhar um 

importante papel no início do desenvolvimento embrionário.

De fato, diversos dos microRNAs estudados parecem ter funções 

essenciais na diferenciação celular em diferentes tecidos. O miRNA miR-

26a  parece  estar  envolvido  com  a  modulação  de  modificações 

epigenéticas  já  que  promove  a  miogênese  através  da  repressão  da 

expressão  de  Ezh2,  uma  histona  metiltransferase,  a  qual  tem  função 

conhecida  na  supressão  da  diferenciação  de  células  do  músculo 

esquelético (Wong e Tellan, 2008). Além disto, o miRNA miR-26a parece 

ter  função importante também na diferenciação osteogênica de células 

tronco  humanas  derivadas  do  tecido  adiposo  (hADSCs)  (Luzi  et  al., 

2007).  Os  miRNAs  da  família  miR-29,  por  sua  vez,  parecem  ter 

importante  função  no  desenvolvimento  do  pulmão,  uma  vez  que  sua 

expressão  encontra-se  aumentada  em  pulmão  adulto  comparado  ao 

pulmão neonatal de camundongos e fetal humano (Williams et al., 2007). 

Os  microRNAs  desta  família  também  parecem  ter  função  na 

diferenciação de células musculares, uma vez que reprimem a expressão 

de  HDAC4,  uma  histona  deacetilase  que  atua  como  inibidora  do 

comprometimento miogênico (Winbanks et al.,  2011). Por fim, o miR-

203  é  capaz  de  alvejar  o  gene  ΔNp62,  diminuindo  a  capacidade 

proliferativa  de  queratinócitos  da  camada  basal  da  epiderme  adulta, 

tornando as células terminalmente diferenciadas nas camadas suprabasais 

(Lena et al., 2008).

Uma  vez  que  um mesmo  microRNA muitas  vezes  é  capaz  de 

regular a expressão de diversos genes de uma mesma via  (Yuan et al., 
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2009) ,  tornando  assim  o  silenciamento  mais  eficiente,  e  que  os 

microRNAs da família miR-29 são um exemplo disso, alvejando HDAC4 

(Winbanks et al., 2011) e DNMT3A e DNMT3B (Fabbri et al., 2007), 

todos  genes  pertencentes  à  maquinaria  epigenética,  o  fato  de  que  os 

miRNAs das família miR-26 regulam a expressão de Ezh2, pertencente a 

esta  mesma via  (Wong e Tellan,  2008),  provê  evidência  de que  estes 

miRNAs também podem atuar na regulação de DNMT3B e MECP2. 

Uma  vez  que  os  microRNAs  estudados,  no  presente  trabalho, 

apresentaram um aumento em sua expressão após a diferenciação, assim 

como ocorre com a maior parte dos miRNAs (Lu et al., 2005), esperaria-

se que estes microRNAs tivessem uma expressão reduzida em células 

tumorais,  as  quais  apresentam  diversas  características  de  células 

indiferenciadas, como alta taxa de proliferação e perda de capacidade de 

diferenciação.  De fato,  todos  os  microRNAs selecionados no presente 

estudo  têm  sido  recorrentemente  relatados  com  função  supressora 

tumoral e, portanto, com baixa expressão nas células tumorais (Fabbri et 

al., 2007; Garzon et al., 2009; Lu et al., 2011; Viticchiè et al., 2011). 

No presente trabalho, foi observada uma correlação inversa entre 

os miRNAs estudados e os genes DNMT3B e MECP2 em humanos, bem 

como entre os miRNAs e o gene Dnmt3b em camundongos. A correlação 

inversa entre um microRNA e seus alvos preditos constitui importante 

evidência de que o miRNA em questão regula a expressão do gene alvo, 

sendo necessária a realização de novos experimentos com o objetivo de 

validação  desta  interação.  Interessantemente,  os  miRNAs  que 

apresentaram uma maior correlação inversa foram o miR-203 e os da 

família miR-26. Uma vez que a interação entre os miRNAs da família 

miR-29 e o gene DNMT3B/Dnmt3b já foi validada em câncer de pulmão 

(Fabbri et al., 2007) e leucemia (Garzon et al., 2009) em humanos, bem 

como em células primordiais germinativas de camundongos (Takada et 
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al., 2009), esperaria-se uma forte correlação negativa entre a expressão 

dos  miRNAs desta  família  e  da  expressão  de  DNMT3B/Dnmt3b.  Em 

nossos resultados, no entanto, a correlação negativa entre a expressão de 

miR-26a,  miR-26b  e  miR-203,  e  a  expressão  de  DNMT3B/Dnmt3b 

mostrou-se ainda maior,   indicando que estes três miRNAs podem ter 

importante  papel  na  regulação  de  DNMT3B,  sendo  que  novos 

experimentos são requeridos para validação destas interações.

Adicionalmente,   pouco se  sabe  sobre  o papel  dos  miRNAs no 

início do desenvolvimento embrionário, sendo esta uma área de estudo 

bastante recente e que tem despertado o interesse de diversos cientistas, 

especialmente  no que refere-se  à  reprogramação de células somáticas, 

gerando  as  células  tronco  pluripotentes  induzidas.  Como  revisto 

anteriormente, estudos recentes têm utilizado com sucesso miRNAs na 

reprogramação celular (Judson et al., 2009; Miyoshi et al., 2011).  Além 

disso,  sabe-se  que  a  reprogramação  de  células  somáticas  tem  uma 

eficiência  baixa  devido  à  diversos  fatores,  dentre  eles  a  possível 

hipermetilação  persistente  da  região  promotora  de  genes  associados  à 

pluripotência  (Mikkelsen  et  al.,  2008).  Assim,  a  inibição  das  DNA 

metiltransferases mostrou-se eficaz na geração de células iPS (Huangfu 

et  al.,  2008; Mikkelsen et  al.,  2008; Shi et  al.,  2008).  Desta forma,  a 

identificação de microRNAs capazes de regularem a expressão das DNA 

metiltransferases  constitui  uma  importante  promessa  no  emprego  de 

miRNAs  na  reprogramação  de  células  somáticas,  aumentando  a 

eficiência na geração de células iPS. 

Por  último,  a  linhagem  de  hESC  utilizada  no  presente  estudo 

constitui a primeira e única linhagem brasileira estabelecida descrita na 

literatura, até o presente momento, denominada BR-1 (Fraga et al., 2011). 

Assim, uma caracterização molecular desta linhagem, como por exemplo 

a  verificação  da  expressão  global  de  microRNAs  em  células 
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indiferenciadas  e  após  a  diferenciação,  faz-se  necessária  tanto  para 

elucidação de semelhanças e diferenças entre as células brasileiras em 

comparação às obtidas por outros países, bem como para fornecer dados 

para futuras pesquisas nas quais se utilize esta linhagem celular.  
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5.5 – Conclusão

De acordo com os dados apresentados, é possível concluir que:

• Os genes  DNMT3B e  MECP2 apesentam uma diminuição em 

sua  expressão  em corpos  embrióides  humanos,  quando  comparados  à 

células  tronco  embrionárias  humanas  indiferenciadas,  tanto  à  nível 

proteico quanto à nível de RNA.

• O  gene  Dnmt3b encontra-se  com  expressão  diminuída  em 

corpos  embrióides  murinos,  em  comparação  à  células  tronco 

embrionárias murinas, ocorrendo o contrário com o gene Mecp2, tanto à 

nível proteico quanto em nível de RNA.

• Os  microRNAs  selecionados,  miR-26a,  miR-26b,  miR-29a, 

miR-29b, miR-29c, miR-203 apresentam um aumento em sua expressão 

após a diferenciação das células tronco embrionárias, em comparação às 

células indiferenciadas.

• A correlação inversa entre a expressão de DNMT3B e  MECP2 

em humanos e de Dnmt3b em camundongos em relação à expressão dos 

microRNAs  sugere  que  estes  podem  regular  a  expressão  dos  genes 

citados, fazendo-se necessária a realização de novos experimentos para a 

validação das interações. 
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6. Capítulo 3 - Análise da função dos microRNAs na 

expressão dos genes Dnmt3b e Mecp2 em melanócitos e 

melanomas
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6.1. Introdução
 

6.1.1. Modificações Epigenéticas no Câncer 

As modificações epigenéticas presentes no DNA ou histonas são 

essenciais  para  a  expressão  correta  dos  diferentes  genes,  tendo  estas 

modificações  grande  importância  no  desenvolvimento,  no 

estabelecimento do cromossomo X inativo em mamíferos, no imprinting 

genômico,  entre  outros.   Regiões  ricas  em  dinucleotídeos  CpG, 

conhecidas  como  ilhas  CpG  (Bird,  1986),  localizam-se  próximo  às 

regiões  promotoras  de  cerca  de  60%  dos  genes  e  encontram-se 

hipometiladas nos os tecidos normais (Jones & Baylin, 2002). Apenas 

cerca de 6% destas regiões encontram-se metiladas em células normais, 

de maneira tecido-específica (Straussman et al., 2009).  Outras regiões 

ricas em CpG são as regiões de DNA repetitivo, que contêm os DNA 

satélites  e  genomas  invasores,  como  os  retrovírus  e  transposons 

(Robertson,  2002).  Tais  regiões  encontram-se  altamente  metiladas  em 

células humanas normais, garantindo a estabilidade genômica, inibindo a 

reativação dos elementos transponíveis (Walsh et al., 1998; Gaudet et al., 

2003; Esteller & Almouzni, 2005).   

Em células tumorais,  entretanto, o padrão de metilação do DNA 

genômico encontra-se bastante alterado, e muitas regiões promotoras de 

genes  específicos  encontram-se  hipermetiladas  (Weber  et  al.,  2005). 

Muitos destes genes são supressores tumorais  envolvidos com o ciclo 

celular,  a  apoptose,  a  angiogênsese,  o  reparo  do DNA, a  invasão e  a 

adesão celular.  O perfil de hipermetilação das regiões promotoras destes 

supressores tumorais varia de acordo com o tipo de tumor (Costello et al., 

2000; Esteller et al., 2001; Sjoblom et al., 2006). A metilação global do 
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DNA também é afetada, sendo que em células tumorais normalmente é 

observada uma hipometilação global, diferindo do observado em células 

normais (Weber et al., 2005). A hipometilação de regiões repetitivas do 

DNA parece estar relacionada com a instabilidade genômica encontrada 

em tais células (Yoder et al., 1997; Widschwendter et al. 2004; Deng et 

al.,  2006).   Adicionalmente,  a  hipometilação  global  também  é 

responsável  pela  expressão de oncogenes normalmente silenciados em 

células normais (Jun et al., 2009). Além das modificações no padrão de 

metilação, outras alterações epigenéticas também ocorrem nestas células, 

como modificação pós-traducional de histonas e alteração da expressão 

de miRNAs.  

Figura 1. Metilação do DNA e seus efeitos em células normais e tumorais. 
Em células  normais,  a  metilação  correta  do  DNA é  essencial  para  a  manutenção 
celular,  sendo importante  no  silenciamento  de  sequências  parasitas,  inativação do 
cromossomo X em mamíferos, organização da cromatina, ativando ou desativando a 
expressão  dos  genes,  metilação  tecido  específica  e  imprinting  genômico.  Nestas 
células,  ocorre  uma  hipermetilação  global  e  uma  hipometilação  de  ilhas  CpG 
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localizadas  em  regiões  promotores  dos  genes.  Em  células  tumorais,  ocorre  uma 
hipermetilação das ilhas CpG, especialmente de genes supressores tumorais, levando 
a um silenciamento dos mesmos e afetando diversas vias essenciais para o correto 
funcionamento  celular.  Há  também  uma  hipometilação  global,  levando  a  uma 
instabilidade cromossômica, ativação de transposons e superexpressão de oncogenes 
antes silenciados. Adicionalmente, a persistência de citosinas metiladas pode levar a 
uma mutação das mesmas em timina. Figura modificada de Esteller e Herman (2002).

Além disto, evidências sugerem que as modificações epigenéticas 

pode  preceder  as  mutações  genéticas  que  contribuem  para  a 

tumorigênese, podendo portanto apresentar papel essencial na iniciação 

tumoral (Feinberg et al., 2006). 

Assim,  uma  vez  que  alterações  epigenéticas  são  capazes  de 

modificar  a  expressão  gênica,  promovendo  a  tumorigênese  e  a 

manutenção do fenótipo tumoral,  e que estas alterações são reversíveis, 

diversos estudos têm focado na utilização de drogas epigenéticas com o 

objetivo  de  reverter  as  marcas  epigenéticas  aberrantes  em  células 

tumorais, como inibidores de DNA metiltransferases (DNMTi), como 5-

Azacitidina  e  Decitabina,  e  inibidores  de  proteínas  que  desacetilam 

histonas (HDACi), como ácido valpróico e fenilbutirato de sódio.

  

6.1.2. Inibidores de DNMTs

Os  inibidores  de  DNMTs  mais  estudados  são  5-Azacitidina  e 

Decitabina  (5-azadeoxicitidina),  os  quais  incorporam-se  ao  DNA de 

células   que  estão  de  replicando,  possuindo  atividade  desmetilante 

(Vesely e Cihak,  1977). Estes inibidores possuem atividade anti-tumoral 

através de dois mecanismos principais, citotoxicidade provocada pela sua 

incorporação  do  DNA genômico  ou  RNA,  e  desmetilação  de  genes 
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supressores tumorais (Jones e Liang, 2009). A Decitabina é incorporada 

ao DNA e forma uma ligação covalente com a DNA metiltransferase, 

aprisionando-a para degradação proteosomal e levando à sua inativação 

(Santi et al., 1984). A 5-Azacitidina também pode incorporar-se ao DNA 

através de sua conversão por fosforilação e redução (Stresemann et al., 

2006).  Adicionalmente,  esta  droga incorpora-se ao RNA, afetando seu 

processamento  tanto  no  citoplasma  quanto  no  núcleo,  impedindo  a 

biogênese dos ribossomos e a síntese proteica (Cihak,  1974), podendo 

atuar  portanto  de  maneira  independente  da  desmetilação  do  DNA 

(Momparler et al., 1984).  Ambos os inibidores, portanto, são capazes de 

levar à hipometilação através da diminuição da quantidade de citosinas 

metiladas, o que ocorre de forma passiva ao longo de sucessivas divisões 

celulares (Ghoshal  et al.,  2005, Kuo et al.,  2007). Assim, células com 

altas  taxas  de  proliferação  são  mais  suscetíveis  à  ação  destas  drogas, 

como no caso de céulas tumorais. Adicionalmente, estudos indicam que 

Decitabina parece ser menos tóxica e mais específica que 5-azacitidina 

(Momparler et al., 1984). De fato, após resultados positivos de diversos 
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Figura 2. Diferenças dos padrões de metilação o DNA, acetilação de histonas e 
compactação  da  cromatina  entre  células  normais  e  tumorais. (a)  em  células 
normais,  a  maior  parte  dos  genes  encontram-se com DNA hipometilado,  histonas 
acetiladas,  estrutura  aberta  da  cromatina,  acessíveis  a  fatores  de  transcrição  e, 
portanto,  transcricionalmente  ativos.  (b)  em  células  tumorais,  genes  antes  ativos 
tornam-se metilados.  Estes sítios metilados são reconhecidos por MBPs (proteínas 
que reconhecem dinucleotídeos CpG metilados), as quais recrutam desacetilases de 
histonas (HDACs). As histonas então encontram-se desacetiladas, o que favorece a 
atração entre as histonas e a fita do DNA, levando a uma compactção da cromatina e 

93



inacessibilidade aos fatores de transcrição.  Assim,  o gene fica transcricionalmente 
inativo. (c) no tratamento com DNMTi, as DNMTs ficam covalentemente ligadas ao 
inibidor,  sendo  impedidas  de  metilarem  citosinas.  (d)  assim,  a  metilação  é 
passivamente diminuída ao longo de sucessivas  replicações.  As histonas voltam a 
serem acetiladas e o gene volta a ser acessível a fatores de transcrição, e portanto, 
torna-se transcricionalmente ativo. Figura modificada de Ren et al. (2011).

estudos clínicos, foi aprovada pelo FDA a utilização de ambas os 

análogos  de  pirimidina,  5-Azacitidina  e  Decitabina,  no  tratamento  de 

síndromes mielodisplásicas (MDS) (Silverman et al.,  2006), e diversos 

estudos  têm  indicado  um  potencial  anti-tumoral  destas  drogas  em 

diversos  tipos  de  tumores.  Além  disto,  o  tratamento  combinado  de 

tumores  com  drogas  inibidoras  de  DNMTs  e  drogas  inibidoras  de 

HDACs parece ser mais eficaz em relação aos efeitos da monoterapia 

(Xiong et al.,  2005, Raza et  al.,  2008). Uma vez que o silenciamento 

epigenético de genes resulta de diversas alterações, incluindo metilação 

do DNA e desacetilação das histonas, o tratamento com ambas as drogas 

parece ter um efeito sinergístico (Luszczek et al., 2010).  

 

6.1.3. MicroRNAs no câncer

Os primeiros miRNAs associados ao câncer foram miR-15a e miR-

16-1, os quais estão localizados na região 13q14, entre os exons 5 e 6 do 

gene  LEU2,  a  qual  está  frequentemente  deletada  em  CLL indolente 

(Leucemia  Mielóide  Crônica),  tipo  de  leucemia  que  frequentemente 

progride para um estado agressivo da doença (Calin et al.,  2002). Em 

células normais, estes miRNAs reduzem a apoptose através da regulação 

do proto-oncogene anti-apoptótico BCL2 (Cimmino et  al.,  2005).  Nos 

últimos anos, diversos outros miRNAs com expressão alterada em câncer 

foram identificados,e  diversas são as causas desta regulação.
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Uma análise sistemática da localização dos miRNAs no genoma de 

mamíferos mostrou que mais de 50% dos mesmos localizam-se em sítios 

frágeis do genoma, em regiões de perda de heterozigosidade (LOH), e em 

regiões mais  suscetíveis  a  mutações,  quebras e rearranjos,  todas essas 

situações frequentemente encontradas em células tumorais (Calin et al., 

2004). Portando, alterações no número de cópias de genes de miRNAs 

têm um importante papel na formação de tumores (Calin et al., 2002). 

Além  disto,  desregulação  da  expressão  de  miRNAs  pode  dever-se  a 

outras  causas,  como  a  desregulação  da  expressão  de  fatores  de 

transcrição,  modificações  epigenéticas,  mutações  e  polimorfismos  no 

miRNA ou na sequência do sítio de ligação no mRNA alvo, e desregulaçã 

de proteínas que participam da biogênese do miRNA (revisto em Vasques 

et al., 2011).

Figura 3. MiRNAs em células normais e em tumores. Em tecidos normais, 
há  uma  expressão  de  determinados  miRNAs  essenciais  para  um  tipo  celular  ou 
estágio do desenvolvimento específico, bloqueando a tradução de seus genes alvo. 
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Em células tumorais, miRNAs com função supressora tumoral (b) apresentam uma 
baixa  expressão,  possibilitando  a  expressão  de  seu  gene-alvo,  um  oncogene.  Os 
oncomiRs  (c),  por  sua  vez,  apresentam-se  super-expressos  em  células  tumorais, 
inibindo a expressão de genes supressores tumorais. Estas alterações na expressão dos 
genes-alvo  devido  à  desregulação  dos  miRNAs  que  os  alvejam  possibilita  a 
tumorigênese  e  manutenção  do  fenótipo  tumoral.  Figura  modificada  de  Esquela-
Kerscher e Slack (2006).

Desde  então,  outros  estudos  têm  verificado  a  expressão  de 

diferentes  miRNAs  descritos  até  então,  comparando  a  expressão  dos 

mesmos entre células tumorais e normais. Os dados obtidos mostram que 

existe  uma  diminuição  na  expressão  da  maioria  dos  miRNAs  em 

tumores,  quando  comparadas  às  células  normais  (Lu  et  al.,  2005). 

Adicionalmente, existe uma relação direta entre a expressão dos miRNAs 

e a origem do tecido. Consequentemente, cada tipo de tumor possui um 

perfil de expressão de miRNAs específico, o que pode prover informação 

a respeito de sua origem, grau de malignidade e estado de diferenciação 

(Lu et al., 2005). Este fato tem grande importância para o diagnóstico e 

prognóstico de tumores, uma vez que de 3 a 5% de todas as malignidades 

humanas  são  tumores  metastáticos  de  origem  primária  desconhecida 

(Pavlidis e Fizazi, 2005).
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Figura  4  .  Mecanismos  responsáveis  pela  alteração  da  expressão  de 
miRNAs.  Diversos  mecanismos  podem ser  os  responsáveis  pela  desregulação  da 
expressão  de  miRNAs  em diversas  patologias,  como no  câncer.  Na  figura,  estão 
exemplificados  alguns  deles,  como  mutações,  anormalidades  genômicas  e 
amplificações  e deleções  gênicas,  inibição ou promoção da transcrição através  de 
alterações  epigenéticas  e  desregulação  de  fatores  de  transcrição,  desregulação  de 
proteínas importantes na biogênese dos miRNAs, como Drosha, Dicer e proteínas do 
complexo RISC, além de mutações e SNPs na região-alvo do mRNA, impedindo a 
ligação do miRNA ou criando ligações ilegítimas. Figura modificada de Lee e Dutta 
(2009).

Apesar  de  haver  uma  diminuição  na  expressão  da  maioria  dos 

miRNAs em células tumorais, miRNAs específicos podem estar super-

expressos,  assim como pouco expressos,  causando a  desregulação dos 

níveis de expressão dos genes alvo. MiRNAs que inibem a expressão de 

prot-oncogenes e são capaz de prevenir o desenvolvimento e manutenção 

do estado tumoral estão usualmente pouco expressos em células tumorais 

e  são  denominados  “miRNAs  supressores  tumorais”.  Por  outro  lado, 

“oncomiRs” são miRNAs que geralmente modulam a expressão de genes 
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supressores  tumorais,  e  estão  usualmente  super-expressos  ou 

amplificados em células tumorais, constribuindo para o desenvolvimento 

tumoral. 

6.1.4. MicroRNAs e epigenética no câncer

Foi  estimado que cerca de metade dos genes de miRNAs estão 

associados a ilhas CpG, o que poderia indicar um importante mecanismo 

para a regulação transcricional de miRNAs. (Weber et al., 2007). 

A primeira evidência de expressão alterada de miRNAs causada 

por modificações epigenéticas foi por proposta por Scott e colegas (Scott 

et al., 2006). Células de câncer de mama SKBr3 foram submetidas a uma 

dose  pró-apoptótica  de  um inibidor  de  histona  desacetilase  (HDACi), 

LAQ824,  o  que  levou as  células  a  uma rápida  alteração  no perfil  de 

expressão dos miRNAs, sendo que 22 miRNAs tiveram uma significativa 

redução  de  sua  expressão,  enquando  que  5  miRNAs  tiveram  um 

significativo  aumento  (Scott  et  al.,  2006).  No  entando,  Diederichs  e 

Harber (2006) não encontraram alterações significativas na expressão de 

miRNAs em células de câncer de pulmão A549 submetidas ao tratamento 

com  inibidores  de  DNMTs  (5-aza-CdR  or  5-AZA-C)  ou  de  histonas 

desacetilases  (TSA  ou  butirato  de  sódio),  sugerindo  portanto  que 

linhagens  diferentes  de  células  apresentam diferentes  respostas,  assim 

como diferentes efeitos dose-dependentes (Diederichs e Harber, 2006). 

Porém,  a  correlação  direta  entre  miRNAs  e  os  mecanismos 

epigenéticos  em  câncer  foi  primeiramente  observada  por  Saito  et  al. 

(2006). Nest estudo, foram encontrados 17 miRNAs superexpressos em 

células de câncer de bexiga T24 submetidas  a tratamento com inibidores 

de DNMts e HDACs. Entre eles, miR-127 foi particularmente analizado 

por  encontrar-se  altamente  expresso  após  o  tratamento.  Este  miRNA 
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pertence a um cluster localizado na regiao genômica  14q32.31 e está 

inserido em uma ilha CpG (Altuvia et al., 2005; Saito et al., 2006). Este 

miRNA  encontra-se  expresso  em  tecidos  normais,  mas  está  pouco 

expresso ou silenciado na maioria das linhagens tumorais analisadas no 

estudo (Saito et  al.,  2006).  O tratamento levou à  desmetilação de sua 

região  promotora  e,  portanto,  foi  capaz  de  reativar  sua  expressão, 

resultando na inibição de expressão do proto-oncogene BCL6, cujo RNA 

é seu  alvo (Saito  et  al.,  2006).   Este  trabalho,  portanto,  trouxe novas 

perspectivas ao tratamento de tumores através da correção da expressão 

de miRNAs através tratamento com drogas.
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Figura 5.  Inter-relaçao entre  miRNAs e  modificações  epigenéticas  em células 
normais e tumorais.  Em células normais, miRNAs com função supressora tumoral 
são capazes de inibir a tradução de RNAs mensageiros de oncogenes, bem como de 
DNA metiltransferases.  Em  células  tumorais,  porém,  estes  miRNAs  supressores 
tumorais  encontram-se pouco expressos,   o que pode resultar  de diversos fatores, 
dentre  eles  a  hipermetilação  de  dinucleotídeos  CpG  localizados  em  sua  região 
promotora.  Além disto,  em células  tumorais,  oncomiRs  são  expressos,  inibindo a 
expressão de genes supressores tumorais através do impedimento da tradução de seus 
RNAs  (regulação  pós-transcricional).  Adicionalmente,  em células  tumorais,  DNA 
metiltransferases  encontram-se  mais  expressas,  e  consequentemente  há  uma 
hipermetilação na região promotora de genes supressores tumorais, impedindo a sua 
transcrição (regulação transcricional). Linhas completas indicam vias que ocorrem em 
células tumorais, e linhas tracejadas indicam vias que ocorrem em células normais. 
Círculos preenchidos  nos genes indicam dinucleotídeos CpG metilados,  e círculos 
não preenchidos indicam dinucleotídeos CpG não metilados.

Em outro estudo, Lujambio et al.  (2007) compararam a expressão 

de miRNAs em células de câncer de cólon HCT116 com sua linhagem 

derivada duplo nocaute para DNMT3b/DNMT1  (DKO).  Os  autores 

encontraram o miR-124 como o único miRNA dentre os 320 analisados, 

embebido em uma ilha CpG, super-expresso em céçlulas DKO quando 

comparado  à  linhagem  parental  HCT116,  metilado  em  HCT116  e 

desmetilado em células normais de cólon.  Foi observado também que o 

proto-oncogene CDK6 é um alvo de miR-124 e, portanto, este gene está 

super-expresso em células HCT116 quando comparado a células controle 

normais, e sua expressão  sofre redução em células tratadas com agentes 

desmetilantes, ou em células DKO, quando comparada a células parentais 

não tratadas HCT116.                     

De fato, a hipermetilação aberrante do DNA silenciando miRNAs 

com função supressora tumoral tem sido frequentemente observada em 

tumores,  como miR-9-1 em câncer  de mama (Lehmann et  al.,  2008), 

miR-370  em colangiocarcinomas  (Meng et  al.,  2008);  miR-342 e  seu 

gene  hospedeiro,  EVL,  em células  de  câncer  colorretal  (Grady et  al., 

2008), miR-137 e miR-193 em câncer oral (Kozaki et al., 2008), e miR-
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203 em malignidades hematopoiéticas (Bueno et al., 2008). 

 Por  outro  lado,  a  super-expressão  de  oncomiRs  também  foi 

observada comoresultado de alterações epigenéticas em células tumorais, 

como  por  exemplo  o  let-7a-3.  A região  promotora  deste  gene  está 

altamente  metilada  em  células  HCT116,  possui  um  menor  grau  de 

metilação em células derivadas nocaute para DNMT1 (1KO) e DNMT3B 

(3bKO), e está quase completamente desmetilada em células derivadas 

duplo-nocaute (DKO), indicando que esta região é regulada por ambas as 

metilases, DNMT1 e DNMT3b  (Brueckner et al., 2007). 

 Desde então, um crescente número de estudos tem recentemente 

associado  metilação  aberrrante  e  alteraçoes  na  estrutura  da  cromatina 

com a expressão desregulada de miRNAs e, consequentemente,  com a 

tumorigênese.

O oposto também é possível,  ou seja, miRNAs podem regular a 

expressão de componentes da maquinaria epigenética,  demonstrando a 

complexidade de ambas vias e de suas interações. Em diversos tipos de 

câncer, DNMTs apresentam altos níveis de expressão (Patra et al., 2002; 

Girault  et  al.,  2003).  Portanto,  miRNAs  que  regulam  estes  miRNAs 

podem ser  bons candidatos  para o controle  da metilação aberrante  de 

genes supressores tumorais em câncer. A primeira evidência de miRNAs 

regulando  a  expressão  de  genes  associados  com  a   maquinaria 

epigenética foi reportado por Chen e colegas (2006). Neste estudo, foi 

observada a regulação da Histona Desacetilase 4 (HDAC) por miR-1, o 

que promove a miogênese. Adicionalmente, membros da familia miR-29 

tem  sido  frequentemente  associados  com  tumores,  estando  pouco 

expressos  nestes,  o  que  indica  uma  função  supressora  tumoral  dos 

mesmos  (Fabbri  et  al.,  2007;  Garzon et  al.,  2009).  De fato,  Fabbri  e 

colegas (2007) demonstraram que membros desta família são capazes de 
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regular  diretamente  o mRNA de DNMT3a e DNMT3b em células de 

câncer  de  pulmão,  e  a  expressão  ectópica  destes  miRNAs  inibe  a 

expressão destas DNA metiltransferases, causando aumento nos níveis de 

metilação  global  e  re-expressão  de  genes  supressores  tumorais.  Além 

disto, a expressão ectópica de miR-29 foi capaz de inibir o crescimento 

celular e induzir a apoptose in vitro, bem como reduzir o crescimento de 

tumores  in  vivo.  A seguir,  Garzon  e  colegas  (2009)  observaram uma 

regulação  indireta  também  de  DNMT1  por  miR-29b  em  células  de 

leucemia, uma vez que este miRNA inibe a expressão de SP1, um fator 

de  transcrição  que  regula  a  expressão  de  DNMT1.  Em outro  estudo, 

Duursma  et  al  (2008)  observaram  que  miR-148  é  capaz  de  inibir  a 

expressão de DNMT3b através da ligação com sua ORF (Open Reading 

Frame);  sendo  um  dos  poucos  estudos  a  demonstrar  este  tipo  de 

interação,  mais  comum  em  plantas.  Interessantemente,  este  miRNA 

alveja  da  isoforma  DNMT3b1,  mas  não  DNMT3b3,  revelando  uma 

regulação específica de determinadas variantes de splicing. 

6.1.5. Melanoma

O  melanoma  é  um  tipo  de  câncer  de  pele  resultante  da 

transformação maligna de melanócitos (Schatton e Frank, 2008), os quais 

são  células  pigmentadas  localizadas  principalmente  na  pele  e  olhos, 

sendo responsável pela síntese de melanina (Gray-Schopfer et al., 2007). 

Os melanócitos da pele encontram-se na camada basal da epiderme e são 

capazes de proteger a pele dos efeitos danosos causados pela exposição 

da mesma aos raios ultravioleta (Gray-Schopfer et al., 2007). 

O câncer de pele é a terceira malignidade humana mais comum, e o 

melanoma, apesar de são ser o tipo mais comum de câncer de pele, é o 
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que  apresenta  maior  letalidade  (Gray-Schopfer  et  al.,  2007).  Quando 

detectado precocemente, o melanoma pode ser extraído cirurgicamente 

na maior parte dos casos. Porém, em estágios avançados, o melanoma 

metastático  usualmente  torna-se  refratário  a  terapias  e,  portanto,  com 

baixas taxas de sobrevivência (Gray-Schopfer et al., 2007).

Segundo  o  Intituto  Nacional  do  Câncer,  a  incidência  de  casos 

novos de melanoma no Brasil no ano de 2010 foi de 2960 homens e 2970 

mulheres, representando cerca de 5% de todos os casos novos de câncer 

de  pele  no  Brasil  neste  período,  onde  a  região  sul  do  país  onde  se 

observaram as maiores taxas de pacientes com este tipo de desordem.

Para  o  presente  estudo,  foram utilizadas  células  de  melanócitos 

derivadas  de  melanoblastos  epidermais  normais  de  embriões  de 

camundongos C57BL, melan-a (Bennett  et al, 1987), bem como células 

tumorais derivadas obtidas através de exposição repetitiva ao bloqueio de 

ancoragem  (Oba-Shinjo  et  al.,  2006).  Este  modelo  de  transformação 

maligna  de  melanócitos  foi  alcançado  através  da  submissão  de 

melanócitos normais a bloqueio de adesão ao substrato. Em cada ciclo, a 

maior parte das células sofreram anoikis, ou seja, apoptose induzida por 

bloqueio  de  ancoragem,  sendo  que  apenas  uma pequena  porcentagem 

sobreviveu  ao  estresse  microambiental  gerado.  As  linhagens  celulares 

obtidas  após  1,  2,  3  ou  4  ciclos  de  bloqueio  de  ancoragem  foram 

nomeadas,  respectivamente,  1C,  2C,  3C  e  4C,  sendo  estas  mais 

resistentes a  anoikis que sua parental melan-a e, quando submetidas à 

uma  diluição  limitante,  originaram  sublinhagens  com  capacidade  de 

formarem  tumores  in  vivo,  quando  injetadas  em  camundongos 

sineigéicos  (Oba-Shinjo  et  al.,  2006).  Tal  modelo  de  transformação 

maligna  de  melanócitos  sugere  um acúmulo  de  alterações  ocasionado 

pelo  estresse  microambiental,  resultando  na  tumorigênese  celular. 

Adicionalmente,  modificações  epigenéticas  parecem  ter  um  papel 
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fundamental na transformação maligna, uma vez que o tratamento com o 

inibidor de DNMTs, 5-aza-deoxicitidina, antes de cada ciclo de bloqueio 

de ancoragem foi capaz de impedir a transformação dos melanócitos  in 

vitro.  Além  disto,  mecanismos  epigenéticos  também  parecem  ser 

fundamentais  na  manutenção  do  fenótipo  tumoral,  uma  vez  que  o 

tratamento de células transformadas com inibidores de DNMTs e HDACs 

resultou numa diminuição do crescimento tumoral in vivo (Molognoni et 

al., 2011).

Figura 6. Modelo de transformação maligna de melanócitos através de 
exposição repetitiva a estresse microambiental. 

Assim, no presente trabalho,  buscou-se analisar  a expressão dos 

genes  DNMT3B,  MECP2  e  de  seus  potenciais  miRNAs regulatórios, 

miR-26a,  miR-26,  miR-29a,  miR-29b,  miR-29c  e  miR-203  em 

melanócitos  murinos  melan-a  e  em  melanomas  derivados  não-

metastáticos (4C3-) e metastáticos (4C3+), comparando suas expressões 

entre as diferentes linhagens, bem como o efeito do tratamento com 5-

aza-deoxicitidina na expressão dos mesmos. 

105



6.2 - Metodologia
 

6.2.1. Cultura de células 

Melanócitos melan-a, bem como melanomas metastáticos (4C3+) e 

não  mestásticos  (4C3-)  foram  gentilmente  cedidos  pela  Profa.  Dra. 

Miriam  Galvonas  Jasiulionis  (UNIFESP/SP).  A linhagem  murina  de 

melanócito foi cultivada em meio RPMI (Gibco) com 5% de soro fetal 

bovino  (Vitrocell),  200  nM  phorbol  12-myristate  13-acetate  (PMA – 

Sigma  Aldrich)  e  1%  de  solução  de  penincilina  e  estreptomicina 

(Invitrogen)  e  as  linhagens  tumorais  derivadas,  4C3-  e  4C3+,  foram 

cultivada  nas  mesmas  condições,  sem  adição  de  PMA.  Todas  as 

linhagens foram cultivadas em estufa úmida a 37°C e 5% de CO2,  em 

garrafas  de  células  de  25 ou 75 cm2  (TPP)  e  repicadas  regularmente, 

assim que atingissem confluência de cerca de 80%. 

6.2.2. Tratamento com 5-aza-CdR

Para o tratamento com 5-aza-CdR, 106 células foram plaqueadas 

em células de 10cm de diâmetro em meio completo. Após 6 horas, foi 

adicionado  5-aza-CdR  (Sigma  Aldrich)  de  forma  a  ficar  numa 

concentração final de 10uM. Após 24 horas, o meio foi trocado por novo 

meio completo contendo 10uM de 5-aza-CdR. Após 24 horas, as células 

foram submetidas à extração de RNA e proteína. Nas células controle 

(não tratadas),  foram plaqueadas  106 células em placas de 10 cm de 

diâmetro, mantidas com meio completo sem 5-aza-CdR. Após 24 horas, o 

meio  foi  trocado novamente  por  meio  completo  sem 5-aza-CdR e  24 

horas depois, as células foram coletadas. 
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6.2.3. Extração de proteínas, Western blotting, extração de RNA 

e  Retrotranscrição  de  genes  codificantes,  retrotranscrição  de 

miRNAs e PCR em tempo real de miRNAs

Esta  etapa  procedeu-se  de  forma  semelhante  ao  descrito  na 

metodologia geral.

6.2.4. PCR em tempo real de genes codificantes

O procedimento para realização de PCR em tempo real de genes 

codificantes  deu-se  coforme  descrito  na  metodologia  geral.  Na  tabela 

abaixo encontram-se listados os primers utilizados para esta etapa.

Tabela 1. Primers utilizados para PCR.
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6.3. Resultados
 

6.3.1. Comparação entre linhagens de melanócito e melanomas

A expressão de Dnmt3b foi verificada no nível de RNA entre as 

linhagens  de  melanócito  murino  normal,  melan-a,  e  duas  linhagens 

tumorais  derivadas,  obtidas  através  da  submissão  dos  melanócitos  a 

sucessivos  ciclos  de bloqueio de  ancoragem,  4C3-,  não metastática,  e 

4C3+, metastática.  Neste caso,  foi  observado que não houve mudança 

significativa na expressão de Dnmt3b em células 4C3- em relação à sua 

parental melan-a. Já em células 4C3+ metastáticas, porém, houve uma 

diminuição significativa de cerca de 36,5% na expressão de Dnmt3b em 

relação à parental, tendo diminuído significativamente em relação à não 

metastática também (figura 7).

Figura 7. Expressão de  Dnmt3b através de PCR quantitativa em tempo 
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real  nas  linhagens  de  melanoma  4C3-  e  4C3+,  em  relação  à  linhagem  de 
melanócitos  normais  da  qual  se  derivam,  Melan-a. Expressão  de  Melan-a  foi 
considerada 100%. Resultado de duplicata biológica e duplicata experimental. Valores 
normalizados com Beta Actina. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p entre 0.001 e 0.01, ***; p 
menor que 0.001.

Padrão  de  expressão  semelhante  foi  encontrado  para  o  gene 

Mecp2,  o qual não apresentou diferença significativa de expressão em 

células 4C3- em relação à melan-a, tendo havido significativa redução de 

cerca de 43,3% em sua expressão em células 4C3+ em relação a células 

Melan-a (figura 8).

Figura 8. Expressão de Mecp2 através de PCR quantitativa em tempo real 
nas linhagens de melanoma 4C3- e 4C3+, em relação à linhagem de melanócitos 
normais da qual se derivam, Melan-a. Expressão de Melan-a foi considerada 100%. 
Resultado de duplicata biológica e duplicata experimental. Valores normalizados com 
Beta Actina. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p entre 0.001 e 0.01, ***; p menor que 0.001.

Em relação à expressão dos miRNAs pertecentes à família miR-26 

nas diferentes linhagens, foi observada expressão de cerca de 54,9% de 
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miR-26a, e 215,1% em miR-26b em células 4C3- em relação a células 

Melan-a,  consideradas  100%.   Adicionalmente,  houve  aumento 

significativo na expressão de miR-26a, mR-26b e miR-29c em células 

4C3+ em relação à Melan-a, representando cerca de 141,4%, 206,9% e 

213% de sua expressão, respectivamente. Houve diferença significativa 

na expressão de miRNA entre 4C3- e 4C3+ somente para o miR-26a, o 

qual encontrou-se mais expresso em células metastáticas, em relação ao 

melanoma não metastático (figura 9).

110



Figura 9.  Expressão dos miRNAs selecionados através de PCR quantitativa em tempo real nas linhagens de Melan-a, 4C3- e 4C3+. 
Expressão em células Melan-a foi considerada 100%. Resultado de duplicata biológica e duplicata experimental. Valores normalizados com U6. *: p  
entre 0.01 e 0.05, **: p entre 0.001 e 0.01, ***; p menor que 0.001.
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Assim, em células 4C3- em relação à Melan-a, houve correlação 

inversa somente entre  o miRNA miR-26a e os RNAs mensageiros de 

Dnmt3b e  Mecp2 (figura  10).  Desta  forma,  houve  uma  diminuição 

somente deste miRNA em células 4C3- , em relação a células Melan-a 

(figura 9), ocorrendo o contrário com os RNAs de Dnmt3b e Mecp2, os 

quais sofreram discreto aumento de expressão, embora não significativo, 

nas células tumorais não-metastáticas 4C3- em relação aos melanócitos 

Melan-a (figuras 7 e 8)

Em células 4C3+ em relação às células melan-a, por outro lado, 

houve correlação inversa entre a expressão de todos os miRNAs, com 

exceção de miR-29a, em relação à expressão de  Dnmt3b e  Mecp2 em 

células 4C3+(figura 10). Assim, células 4C3+ apresentam menores níveis 

de expressão de Dnmt3b e  Mecp2 em relação ao seus níveis em Melan-a 

(figuras 7 e 8), concomitantemente a uma maior expressão de todos os 

miRNAs,  com  exceção  de  miR-29a,  tendo  sido  este  aumento 

significativo apenas em miR-26a, miR-26b e miR-29c (figura 9).
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Figura 10. Correlação entre a expressão dos miRNAs selecionados versus 
a expressão de  Dnmt3b  e  Mecp2  em 4C3- e  4C3+,  em comparação a  células 
Melan-a . Acima: correlação entre a expressão dos miRNAs selecionados em relação 
à  expressão  de  Dnmt3b e  Mecp2 na  linhagem 4C3-,  em comparação à  linhagem 
Melan-a. Abaixo: correlação entre a expressão dos miRNAs selecionados em relação 
à  expressão de  Dnmt3b  e  Mecp2 na linhagem 4C3+,  em comparação à  linhagem 
Melan-a.

6.3.2. Comparação entre linhagens tratadas com 5-aza-CdR e 

células controle

A  seguir,  a  linhagem  de  melanócito  normal,  Melan-a,  e  as 

linhagens de melanoma derivadas, 4C3- e 4C3+ foram tratadas por 48 

horas  com  5-Aza-deoxicitidina  (5-aza-CdR)  10uM,  e  a  expressão  de 

Dnmt3b, Mecp2 e dos miRNAs selecionados foi analisada.

Em  relação  à  expressão  no  nível  do  RNA  de  Dnmt3b,  foi 

observada  uma  diminuição  significativa  em  sua  expressão  nas  3 

linhagens após o tratamento com 5-aza-CdR, em comparação às células 
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não tratadas, tendo sido a expressão deste gene de cerca de 60,6%, 73,8% 

e 67% (figura 11).

Figura 11.  Expressão de Dnmt3b através de PCR quantitativa em tempo 
real nas linhagens de Melan-a, 4C3- e 4C3+ após tratamento com 5-aza-CdR em 
relação às respectivas linhagens não tratadas. Expressão em células não tratadas 
foi  considerada 100%. Resultado de duplicata  biológica e  duplicata  experimental. 
Valores normalizados com Beta Actina. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p entre 0.001 e 
0.01, ***; p menor que 0.001.

A expressão do RNA de Mecp2, por outro lado, não pareceu sofrer 

alterações significativas após o tratamento das células com 5-aza-CdR 

em nenhuma das linhagens estudadas (figura 12).
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Figura 12. Expressão de  Mecp2  através de PCR quantitativa em tempo 
real nas linhagens de Melan-a, 4C3- e 4C3+ após tratamento com 5-aza-CdR em 
relação às respectivas linhagens não tratadas. Expressão em células não tratadas 
foi  considerada 100%. Resultado de duplicata  biológica e  duplicata  experimental. 
Valores normalizados com Beta Actina. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p entre 0.001 e 
0.01, ***; p menor que 0.001.

Adicionalmente, não houve diferença significativa na expressão de 

nenhum dos miRNAs estudados em células de melanócito Melan-a após 

o  tratamento,  em  relação  às  células  controle.  Por  outro  lado,  houve 

aumento significativo na expressão de todos os miRNAs estudados em 

células 4C3- tratadas, correspondendo a sua expressão a cerca de 27,7 

(miR-26a);  18,5  (miR-26b);  27,5(miR2-29a);  29,5  (miR-29b);  52,4 

(miR-29c) e 26,1 (miR-203) vezes, em relação às células controle. Por 

fim,  em 4C3+,  todos  os  miRNAs apresentaram aumento  significativo 

após  o  tratamento  com  5-aza-CdR,  com  exceção  do  miR-203.  Este 

aumento  correspondeu  a  cerca  de  2,7(miR-26a);  2,8(miR-26b);  5,9 

(miR29a); 1,6 (miR29b) e 3,6 (miR-29c) nas células tratadas, em relação 

às células controle não tratadas (figura 13).
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Figura 13. Expressão dos miRNAs miR-26a, miR-26b, miR-29a, miR-29b, miR-29c e miR-203 através de PCR quantitativa em tempo 
real nas linhages Melan-a, 4C3- e 4C3+ após tratamento com 5-aza-CdR, em relação às células não tratadas.  Expressão em células não tratadas 
foi considerada 100%. Resultado de duplicata biológica e duplicata experimental. Valores normalizados com U6. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p entre 
0.001 e 0.01, ***; p menor que 0.001.
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Assim, houve correlação inversa entre a expressão de todos os miRNAs e 

a  expressão  dos  RNAs  de  Dnmt3b e  Mecp2 em  células  Melan-a,  quando 

comparadas células tratadas e não tratadas (figura 14). Isto deve-se ao fato de 

que,  após  o  tratamento  destas  células,  houve  diminuição  na  expressão  de 

Dnmt3b e  Mecp2 (figuras  11  e  612),  concomitantemente  a  um aumento  na 

expressão de todos os miRNAs estudados, embora este aumento não tenha sido 

significativo (figura 13).

Em células 4C3-, por sua vez, houve correlação inversa entre a expressão 

de todos os miRNAs e de Dnmt3b (figura 14), uma vez que após o tratamento 

houve  diminuição  significativa  do  RNA de  Dnmt3b (figura  11)  e  aumento 

significativo  na  expressão  de  todos  os  miRNAs  (figura  13).  Em  relação  à 

expressão de Mecp2, porém, não foi observada uma correlação inversa entre sua 

expressão e a dos miRNAs selecionados, uma vez que a expressão de  Mecp2 

não apresentou alteração significativa após o tratamento (figura 12).

Por fim, em células de melanoma metastáticas 4C3+, houve correlação 

inversa  entre  a  expressão  de  todos  os  miRNAs estudados  e  a  expressão  de 

Dnmt3b (figura 14). Assim, células tratadas apresentaram maior expressão de 

todos os miRNAs de forma significativa, com exceção de miR-203, que embora 

tenha apresentado um aumento, o mesmo não foi estatisticamente significante 

(figura  13).  Além  disto,  estas  células  tratadas  apresentaram  expressão 

significativamente diminuída de  Dnmt3b (figura 11). Em relação ao RNA de 

Mecp2,  da mesma forma que ocorreu em células 4C3-, não houve correlação 

inversa  (figura  14)  uma  vez  que  a  expressão  de  Mecp2 não  apresentou 

diferenças significativas em sua expressão após o tratamento (figura 12).
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 Figura 14. Correlação entre a expressão dos miRNAs selecionados versus a expressão de Dnmt3b e Mecp2 em células Melan-a, 4C3- e 
4C3+ tratadas com 5-aza-CdR, em comparação a células controle.  Acima: correlação entre a expressão dos miRNAs selecionados em relação à 
expressão de  DNMT3B nas 3 linhagens de estudadas. Abaixo: correlação entre a expressão dos miRNAs selecionados em relação à expressão de 
MECP2 nas 3 linhagens estudadas. 
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Além disto, o nível de expressão de proteína dos genes codificantes 

nas linhagens estudadas e entre os tratamentos com 5-azadeoxicitidina foi 

analisada através da extração da poteína total das células e realização de 

Western blotting. Em relação à expressão de Dnmt3b, foi observada uma 

maior expressão de sua proteína em melanócitos Melan-a, sendo menos 

expressas nos melanomas murinos não metastáticos 4C3-, e em menor 

proporção ainda nos melanomas metastáticos 4C3+ (figura 15), de forma 

semelhante ao observado no nível de RNA (figura 7). Adicionalmente, 

em todas as linhagens, houve diminuição expressiva da expressão de sua 

proteína  após  o  tratamento  com  5-aza-CdR  em  relação  à  célula  não 

tratada (figura 15), novamente de acordo com o observado em nível de 

RNA (figura 11). 

Figura 15. Expressão da proteína  de Dnmt3b através de Western blotting. 
Expressão de proteína total  de Dnmt3b e  Beta-actina em células Melan-a,  4C3- e 
4C3+  controle  e  tratadas  com  5-aza-CdR.  Figura  representativas  de  duplicatas 
biológicas e experimentais.

Em relação a expressão de Mecp2, foi feita análise densitométrica 

da expressão das bandas resultantes do Western, tendo sido observado 

que não houve alteração significativa na expressão desta proteína entre as 

3 linhagens estudadas (figura 16), diferentemente do que ocorreu no nível 

de RNA (figura 8). Adicionalmente, não houve alteração significativa na 

expressão da proteína de Mecp2 nas 3 linhagens após o tratamento, em 

relação  às  células  controle  (figura  16),  de  forma  semelhante  ao  que 
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ocorreu ao nível de RNA (figura 12).

Figura 16. Expressão da proteína  de Mecp2 através de Western blotting. 
Expressão de proteína total de Mecp2 e Beta-actina em células Melan-a, 4C3- e 4C3+ 
controle  e  tratadas  com  5-azadeoxicitidina.  Figura  representativas  de  duplicatas 
biológicas e experimentais.
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6.4. Discussão
 

Em tumores é comum ocorrer uma alteração no padrão das marcas 

epigenéticas, havendo uma hipometilação global, o que contribui para a 

expressão  de  oncogenes  e  para  a  instabilidade  cromossômica,  e  uma 

hipermetilação  sítio-específica,  silenciando  genes  supressores  tumorais 

(Weber  et  al.,  2005).  De  fato,  a  metilação  global  de  melanócitos  e 

melanomas obtidos através do mesmo modelo experimental,  utilizando 

células transformadas 4C11- e 4C11+, medida através de citometria de 

fluxo com utilização de anticorpos específicos para 5-metilcitosina (5-

meC),  demonstrou  uma  diminuição  nos  níveis  de  5-meC  nas  células 

transformadas 4C11- e 4C11+, sendo esta diminuição significativa nas 

células metastáticas 4C11+ (Molognoni et al., 2011). No estudo citado, 

porém,  não foi  observada uma alteração na expressão de Dnmt3b em 

nível  de  RNA ou  proteico  em células  transformadas,  em relação  aos 

melanócitos normais. De acordo com estes achados, no presente trabalho, 

células de melanoma não-metastático, 4C3-, não apresentaram alteração 

da  expressão de  Dnmt3b em relação à  sua  expressão em melanócitos 

normais no nível  do RNA.  Porém, células de melanoma metastático, 

4C3+,  apresentaram significativa  diminuição  de  cerca  de  1/3  em sua 

expressão (figura  7).   O mesmo foi  observado a  nível  proteico,  onde 

houve  uma  menor  expressão  de  Dnmt3b  nas  células  transformadas 

(figura  15).  As  diferenças  encontradas  entre  o  presente  trabalho  e  o 

estudo  citado  (Molognoni  et  al.,  2011)  pode  dever-se  ao  fato  de  que 

tratam-se  de  linhagens  de  melanoma  diferentes,  apesar  de  terem sido 

obtidas pela mesma forma, através de repetitivos ciclos de bloqueio de 

ancoragem (Oba-Shinjo et al., 2006). 

Adicionalmente,  houve diminuição significativa  na  expressão de 
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Dnmt3b após o tratamento com o inibidor de Dnmts, 5-aza-CdR, tanto a 

nível  de RNA (figura 11),  quando a  nível  proteico  (figura 15).  Como 

descrito  anteriormente,  5-aza-CdR,  quando  introduzido  na  célula,  é 

fosforilado e incorporado ao DNA (Stresemann e Lyko, 2008). Após a 

incorporado,  então,  é  capaz  de  desfazer  a  ligação  das  DNMts  com o 

DNA, levando à sua degradação por proteases (Ghoshal et al., 2005; Kuo 

et al., 2007). Portanto, uma menor quantidade da proteína de Dnmt3b em 

células tratadas com o inibidor de Dnmts é esperada. A diminuição na 

expressão do RNA de Dnmt3b após o tratamento com 5-aza-CdR, por sua 

vez,  possivelmente resulta de um mecanismo de feedback positivo,  ou 

seja,  o aumento da expressão de Dnmt3b levaria à indução da transcrição 

de seu gene. Assim, a degradação de sua proteína, de forma contrária, 

levaria à um baixo nível de transcrição de seu gene.   Tal mecanismo, 

porém, ainda não é validado ou descrito na literatura, mas o mesmo efeito 

da utilização de inibidores de Dnmts na diminuição da expressão do RNA 

de  Dnmt3b  tem  sido  observado  em  outros  tipos  celulares,  como  em 

células  de  leucemia  (Stankov  et  al.,  2011)  e  células  de  câncer  de 

endométrio humanos (Cui et al., 2010). Uma possível explicação para a 

diminuição na expressão do RNA de Dnmt3b após o tratamento seria a 

regulação através de miRNAs, os quais se ligariam de maneira específica 

ao seu  RNA mensageiro,  impedindo sua transcrição e  levando ao seu 

processamento  em  P-bodies,  com  sua  consequente  desestabilização  e 

degradação.

A expressão  de  Mecp2,  por  sua  vez,  não  sofreu  alteração  na 

expressão de seu RNA em células 4C3-  em relação à  Melan-a,  tendo 

sofrido uma significativa diminuição em sua expressão em células 4C3+, 

tanto  em  relação  os  melanócitos  normais,  quanto  em  relação  ao 

melanoma murino não-metastático (figura 8). No nível proteico, porém, 

não  foi  observada  nenhuma  diferença  significativa  em  sua  expressão 
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entre as 3 linhagens estudadas (figura 16). Uma vez o RNA de Mecp2 

está  menos  expresso  em  células  4C3+,  em  relação  às  outras  duas 

linhagens, mas o nível proteico é semelhante, é possível que este RNA 

sofra  uma  regulação  pós-transcricional  nos  melanócitos  e  melanomas 

não-metastáticos. Molognoni e colegas, porém, observaram uma menor 

expressão de Mecp2, tanto a nível de RNA quanto a nível proteico, em 

melanomas  não-metastáticos  e  metastáticos  em  relação  a  melanócitos 

(Molognoni  et  al.,  2011).  Porém,  conforme  descrito  anteriormente, 

embora as células utilizadas no presente estudo tenham sido obtidas da 

mesma forma que no estudo citado, correspondem a linhagens diferentes. 

Adicionalmente,  não  foi  observada  diferença  significativa  na 

expressão  de  Mecp2  no  nível  do  RNA e  no  nível  proteíco  após  o 

tratamento  das  linhagens  com  5-aza-CdR,  em  relação  às  células  não 

tratadas (figura 12), sendo isto o esperado, uma vez que não há descrições 

na  literatura  a  respeito  da   presença  de  ilhas  CpG  em  sua  região 

promotora,  possivelmente  não  sendo  portanto  afetado  por  alterações 

epigenéticas.

Em relação à expressão dos miRNAs estudados entre as linhagens, 

foi observado uma diminuição na expressão de miR-26a em células 4C3-, 

em  relação  às  células  Melan-a,  tendo  havido  porém  um  aumento  na 

expressão do mesmo em células 4C3+ em relação às células melan-a e 

4C3- (figura 9).  No outro miRNA da mesma família,  miR-26b, houve 

aumento  significativo  de  sua  expressão  em células  4C3-  e  4C3+  em 

comparação a células Melan-a. Além disto, houve também aumento na 

expressão de miR-29b em células 4C3+ em relação ás células Melan-a 

(figura  9).  Uma  vez  que  estes  miRNAs  têm  sido  recorrentemente 

descritos como supressores tumorais em diversos tipos de câncer (Fabbri 

et al., 2007; Garzon et al., 2009; Lu et al., 2011), o esperado seria sua 

diminuição  ao  longo  da  transformação  maligna  das  células,  o  que 
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somente  ocorreu  para  o  miR-26a   em  células  4C3-  em  relação  aos 

melanócitos dos quais se derivam.A superexpressão dos outros miRNAs 

descritos  em 4C3+,  porém,  evidencia  o  possível  papel  regulador  dos 

mesmos  na  expressão  de  Dnmt3b,  o  qual  encontra-se  com expressão 

significativamente  diminuída  em  células  4C3+  em  realção  às  células 

Melan-a. A correlação inversa entre a expressão de miR-26a e miR-26b 

versus  a  expressão  de  Dnmt3b  em  células  4C3+  em  comparação  às 

células Melan-a  (figura 10)  indicam a possibilidade de estes  miRNAs 

estarem  regulando  a  expressão  desta  DNA  metiltransferase  em 

melanomas metastáticos obtidos através de repetitivos ciclos de bloqueio 

de adesão,  em relação aos melanócitos normais dos quais se  derivam. 

Também houve correlação inversa entre  a  expressão de miR-29c e  de 

Dnmt3b  em  células  4C3+  em  relação  às  células  Melan-a,  e  que  a 

interação  deste  miRNA  com  Dnmt3b  (figura  10),  e  o  consequente 

silenciamento deste último já foi validada em estudos anteriores (Fabbri 

et al., 2007), sendo este um forte indício de que os miRNAs da família 

miR-26 também podem ter papel fundamental na regulação de Dnmt3b 

nestas células. 

Por fim, a expressão de todos os miRNAs estudados apresentou 

aumento significativo após o tratamento com 5-aza-CdR nos melanomas 

4C3- e 4C3+, sendo a única exceção o miR-203 em 4C3+, não tendo 

havido alteração significativa em sua expressão após o tratamento (figura 

13), apesar de altamente expresso. Nos melanócitos, por outro lado, não 

houve alteração significativa  na expressão de nenhum miRNA estudado 

após o tratamento com 5-aza-CdR (figura 13), o que explicita o fato de 

que células tumorais apresentam maior sensibilidade ao tratamento com 

drogas epigenéticas, uma vez que as marcas epigenéticas aberrantes são 

mais instáveis. De fato, Molognoni et al (2011) observaram uma maior 

quantidade  de  genes  codificantes  e  miRNAs  super-expressos  após  o 
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tratamento com 5-aza-CdR ou 5-aza-CdR e TSA, respectivamente, nas 

linhagens tumorais obtidas através de repetitivos ciclos de bloqueio de 

ancoragem,  em  relação  aos  melanócitos  não  tumorais  dos  quais  se 

derivam (Molognoni et al., 2011). 

Estima-se que cerca de metade dos miRNAs estejam embebidos 

em ilhas CpG e, portanto, estejam sob regulação das marcas epigenéticas 

(Weber et al., 2007), o que justificaria a super-expressão da maioria dos 

miRNAs estudados após o tratamento de células de melanoma com 5-

aza-CdR.  Além disto, como dito anteriormente, os miRNAs estudados 

têm  sido  recorrentemente  descritos  com  função  supressora  tumoral, 

estando pouco expressos em tumores. Assim, sua super-expressão após o 

tratamento com 5-aza-CdR indica o potencial  anti-tumoral desta droga 

em células de melanoma. Em concordância com isto,  Molognoni et al 

(2011)  observaram  que  a  introdução  de  5-aza-CdR  em  células  de 

melanoma  metastáticas  e  não  metastáticas  é  capaz  de  diminuir  a 

proliferação  in  vitro o  crescimento  tumoral  in  vivo (Molognoni  et  al., 

2011). Por fim, a correlação inversa entre super-expressão dos miRNAs 

em células 4C3- e 4C3+ e a diminuição da expressão de Dnmt3b nas 

mesmas células após o tratamento com 5-aza-CdR (figura 14) indicam 

que  o  aumento  da  expressão  destes  miRNAs  após  a  introdução  de 

inibidores de DNMts pode, pelo menos em parte, ser responsável pela 

diminuição na expressão de Dnmt3b após o tratamento. Assim, maiores 

estudos buscando a validação da interação dos miRNAs selecionados e 

do RNA mensageiro de Dnmt3b devem ser feitos, a fim de verificar o 

papel destes miRNAs em melanomas, e o efeito de 5-aza-CdR em sua 

expressão. 

Finalmente, uma vez que não há alteração na expressão proteica ou 

de RNA de Mecp2 após  a  introdução de 5-aza-CdR nas linhagens  de 

melanoma estudadas, este RNA não parece estar sendo regulado pelos 
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miRNAs estudados nestas linhagens.
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6.5. Conclusão
 

No presente  trabalho,  buscou-se observar a expressão dos genes 

codificantes Dnmt3b e Mecp2, além dos miRNAs selecionados e suas 

correlações em melanócitos não tumorigênicos e melanomas derivados 

obtidos  através  de  estresse  microambiental  sustentado,  bem  como  os 

efeitos do tratamento das linhagens com a droga inibidora de Dnmts, 5-

aza-CdR, sobre os mesmos. 

Assim, as conclusões obtidas no presente trabalho são:

• Dnmt3b  sofre  significativa  diminuição  em sua  expressão  em 

células 4C3+, em relação às melanócitos normais, tanto em nível proteico 

quanto de RNA.

• A  expressão  no  níveç  de  RNA e  da  proteina  de  Dnmt3b 

encontra-se  significativamente  diminuída  em  todas  as  linhagens 

estudadas  após  a  introdução  de  5-aza-CdR,  demonstrando  que  outro 

mecanismo de regulação, que não metilação de seu promotor, deve estar 

regulando-o negativamente.

• A expressão  do  RNA de  Mecp2  encontra-se  diminuída  em 

células 4C3+, em comparação a melanócitos normais, não estando esta 

alteração refletida em nível proteico, o qual permance inalterado.

• A expressão  de  Mecp2,  tanto  em  nível  de  RNA quanto  de 

proteína, permanece inalterada após o tratamento das linhagens com 5-

aza-CdR.

• Os miRNAs miR-26a, miR-26b e miR-29c encontram-se mais 

expressos  em  células  4C3+,  quando  comparados  aos  melanócitos 

normais, sendo portanto o inverso ao que ocorre à expressão de Dnmt3b 

nestas células. Assim, este miRNAs podem estar atuando na regulação de 
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Dnmt3b em células transformadas.

• Todos  os  miRNAs estudados  encontraram-se  super-expressos 

significativamente na linhagens 4C3- e 4C3+ após o tratamento com 5-

aza-CdR, com exceção de miR-203 em células 4C3+. Uma vez que a 

expressão  de  Dnmt3b  é  diminuída  após  a  introdução  desta  droga,  é 

possível  que  estejam atuando na  inibição  deste  gene  nestas  linhagens 

como resposta ao tratamento com 5-aza-CdR. Novos estudos devem ser 

realizados a fim de validar estas interações. 
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7. Capítulo 4-  Análise da função dos microRNAs na 

expressão dos genes DNMT3B e MECP2 em células de 

leucemia
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7.1. Introdução

7.1.1. Leucemia

A leucemia corresponde a um grupo de doenças hematológicas que 

ocorrem principalmente em crianças e idosos, sendo responsáveis por 2% 

de todos os cânceres no mundo (Hodgson et  al.,  2007).  As leucemias 

podem  ser  agrupadas  em  quatro  sub-tipos,  dependendo  do  tipo  de 

evolução  da  doença,  podendo  ser  aguda  ou  crônica,   e  da  linhagem 

celular  comprometida,  linfoblástica  ou  mielobástica  (Hodgson  et  al., 

2007). Segundo o Instituto Nacional de Câncer, em 2010, a incidência de 

casos de leucemia apresentou tavas mais elevadas nos estados da região 

sul e sudeste do Brasil, com estimativas de cerca de 6,22 casos para cada 

100 mil homens, e 5,08 casos para cada 100 mil mulheres, somente no 

estado  de  São  Paulo  (disponível  em: 

http://www1.inca.gov.br/estimativa/2010/ ). 

A  leucemia  linfoblástica  (ou  linfocítica)  aguda  (ALL)  é  mais 

comum em crianças, correspondendo a cerca de 80% de todos os casos 

de  leucemia  em  pessoas  desta  faixa  etária,  sendo  causada  por  uma 

proliferação  exacerbada  de  células  precursoras  de   linfócitos  T  e  B 

(Hodgson et al., 2007). Pouco se sabe a respeito das causas desta doença 

na  maioia  dos  casos,  sendo  que  um  pequeno  percentual  deve-se  à 

anormalidades genéticas e exposição à radiação  (Hodgson et al., 2007). 

Além disso,  foi  demonstrado  que  o  consumo de  álcool  por  gestantes 

durante a gravidez é capaz de aumentar a incidência de leucemias agudas 

infantis( ALL e leucemias mieloblásticas (ou mielóides) agudas (AML)) 

(Shu  et  al.,  1996).  A  sobrevivência  de  crianças  após  5  anos  do 

diagnóstico desta doença ainda é baixo, correspondendo a cerca de 40 a 

50% (Pui et al., 1995; Stam et al., 2006) e cerca de 60% dos diagnósticos 
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desta doença se dão em pessoas de menos de 20 anos de idade (Howlader 

et al., 2011). Casos de AML, ao contrário do que ocorre em ALL, são 

mais  comuns  em idosos  (Hodgson  et  al.,  2007),  sendo  que  mais  de 

metade dos  diagnósticos  se  dão em pessoas com mais de 65 anos  de 

idade (Howlader et al., 2011). Além disto, neste tipo de leucemia, taxa de 

sobrevivência  após  5  anos  do  diagnóstico  é  baixa,  correspondendo  a 

menos de 25% dos casos (Howlader et al., 2011). 

A leucemia linfoblástica crônica (CLL) é o tipo mais comum de 

leucemia, atingindo principalmente a porção idosa da população, e parece 

ter bastante influência de fatores genéticos (Hodgson et al., 2007). Apesar 

disto, este tipo de leucemia apresenta taxas de sobrevivência após 5 anos 

de diagnóstico relativamente altas, correspondendo a cerca de 75% dos 

casos (Howlader et al., 2011). Atualmente, o tratamento mais empregado 

em casos de CLL consistem na combinação de três drogas: fludarabina, 

ciclofosfamida e rituximab e, apesar de apresentar altas taxas de resposta, 

frequentemente os pacientes apresentam recidivas (Hallek et al., 2009). 

A leucemia mielóide crônica (CML) apresenta um curso trifásico, 

correspondendo  a  uma  fase  inicial  crônica,  seguida  por  uma  fase 

acelerada e então, por fim, por uma fase aguda blástica, a qual apresenta 

baixa resposta à terapia. Este tipo de leucemia resulta da transformação 

maligna de células tronco da medula óssea (Hodgson et al., 2007). Em 

cerca de 90% dos casos de CML, observa-se a presença do cromossomo 

Philadelphia  (Kurzrock  et  al.,  1988).  Esta  aberração  cromossômica  é 

dada através da translocação dos cromossomos 9 e 22 (t(9; 22)(q34; q11), 

resultando na fusão do gene ABL (Abelson)  presente no cromossomo 9 e 

o gene BCR (Breakpoint Cluster Region) presente no cromossomo 22, 

formando o gene híbrido BCR-ABL (Rowley, 1973; Bartram et al., 1983; 

Kurzrock  et  al.,  1988).  Esta  translocação  porém,  não  é  exclusiva  de 

CML, ocorrendo também em poucos casos de ALL e  AML (Hodgson et 
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al.,  2007).  O  tratamento  desta  doença  se  dá,  atualmente,  através  do 

transplante da medula óssea (Speck et al., 1984), ou, quando isto não é 

possível,  são  empregadas  drogas  inibidoras  de  tirosina  quinase,  como 

mesilato  de  imatinibe  (MI)  (Druker  et  al.,  1996),  o  qual  liga-se 

especificamente  a  uma  trinca  de  aminoácidos  da  estrutura  terciária 

inativa da proteína ABL, impedindo a ligação da molécula de ATP a esta 

proteína (Schindler et al., 2000; Nagar et al., 2003). A CML ocorre mais 

comumente em idosos,  sendo que cerca  de 66% dos casos acometem 

indivíduos de mais de 55 anos de idade,  e a taxa de sobrevivência após 5 

anos  de  diagnóstico  corresponde  a  pouco  mais  de  metade  dos  casos 

(Howlader et al., 2011).  

O  gene  BCR,  apesar  de  não  ter  sua  função  ainda  claramente 

definida, parece regular a atvidade de quinase tanto de ABL quanto de 

BCR-ABL (Liu et al., 1996), além de estar possivelmente envolvido no 

mecanismo de reparo de DNA por excisão (Canitrot et al., 2003). O gene 

ABL, por  sua vez,   possui  uma localização preferencialmente  nuclear 

(Van Etten, 1999), possui atividade de tirosina quinase e tem função em 

diversos  processos,  como  na  apoptose  (Wang,  2000;   Yoshida  et  al., 

2008) e indução de parada do ciclo celular (Sawyers, 1999), entre outros, 

sendo considerado portanto um gene supressor tumoral (Sawyers et al, 

1994).  O ponto de quebra do gene BCR ocorre numa região denominada 

“Major breakpoint cluster region”, entre os éxons 12 e 16  (Groffen et al., 

1989), o qual, quando justaposto ao gene ABL, pode dar origem a dois 

transcritos diferentes b2a2 e b3a2, dependendo do éxon do gene BCR em 

que ocorreu a quebra,  codificando para uma proteína quimérica BCR-

ABL de 210KDa, denominada p210BCR-ABL(Shtalrid et al., 1988). Quebras 

no  gene  BCR podem ocorrer  também nas  regiões  “Minor  breakpoint 

cluster” e  “Micro breakpoint cluster region”, que quando se justapõe ao 

gene ABL, dão origem às isoformas  p190BCR-ABL (Kurzrock et al., 1987) e 
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p230BCR-ABL (Pane et al., 1996), estando estas isoformas associadas à ALL 

Ph-positiva e à Leucemia neufílica crônica (LNC), respectivamente. 

7.1.2. Epigenética na leucemia

Como já descrito na Introdução Geral, as marcas epigenéticas têm 

importante função na regulação da expressão de diversos genes, tendo 

portanto  papel  no  desenvolvimento  embrionário,  na  inativação  do 

cromossomo X em mamíferos, estabelecimento do imprinting genômico, 

entre outros. Desregulações nestas marcas, por outro lado, são capazes de 

ocasionar  diversos  tipos  de  doenças,  entre  elas  o  câncer,  onde  genes 

supressores tumorais podem estar silenciados de forma aberrante, bem 

como proto-oncogenes, antes silenciados, voltam a ser expressos. 

De fato, diversos estudos têm apontado para padrões epigenéticos 

aberrantes em todo os tipos de leucemia. O primeiro estudo a observar 

alterações epigenéticas em células tumorais oriundas de paicentes com 

AML ocorreu em 1987, onde foi  descrita uma metilação aberrante  no 

gene da Calcitonina (Baylin et al., 1987). Hoje, sabe-se que, em nestas 

células,  ocorre uma hipometilação global  (Costello e Plass,  2001) que 

pode contribuir para a resistência à terapia (Pfeifer et al., 1988). Apesar 

desta  hipometilação  global,  diversos  genes  em  AML  encontram-se 

epigeneticamente  silenciados,  os  quais  estão  envolvidos  com diversos 

processos, como apoptose, reparo de DNA e  ciclo celular (Issa et al., 

1996;  Herman  et  al.,  1997;  Issa  et  al.,  1997;  Melki  et  al.,  2000; 

Seedhouse et al., 2003; Voso et al., 2004; Agrawal et al., 2007).  Em um 

estudo  recente,  foi  possível  agrupar  pacientes  com AML em 16  sub-

grupos, baseado no padrão de metilação específico das células tumorais. 

Deste  sub-grupos,  a  maioria  apresentou  hipermetilação  em relação  às 
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células CD34+ da medula óssea (Figueroa et  al., 2010).

De  fato,  em  um  modelo  murino  de  CLL,  foi  observado  um 

aumento no nível de metilação global, sendo que a maioria dos genes 

aberrantemente  expressos  devido  a  alterações  epigenéticas  foram  os 

mesmos encontrados desregulados em CLL humana. Além disto, neste 

modelo, os níveis proteicos de Dnmt3a e Dnmt3b estavam aumentados 

nos estágios mais avançados da leucemia, apesar de não ser observada 

uma  diferença  no  nível  de  mRNA destes  dois  genes,  indicando  uma 

possível regulação pós-transcricional dos mesmos. De fato, foi observada 

uma  diminuição  na  expressão  dos  microRNAs  (miRNAs)  miR-29b  e 

miR-29c,  que  sabidamente  regulam  a  expressão  destas  DNA 

metiltransferases  (Chen  et  al.,  2009).  Recentemente,  outro  estudo 

descreveu que, de 281 amostras de AML, cerca de 22% apresentavam 

mutações no gene DNMT3A, tendo consequências na tradução de sua 

proteína. Essas mutações, no entanto, não parecem ter efeito nos níveis 

de metilação global dos tumores, uma vez que amostras de AML com 

presença de DNMT3A mutado apresentaram a mesma taxa de citosinas 

metiladas do que amostras sem mutações neste gene. Foram observadas, 

no entando, 182 regiões genômicas diferencialmente metiladas quando 

comparas amostras de AML com DNMT3A normal e mutado, não tendo 

sido observada,  apesar  disto,  mudanças  drásticas  na expressão gênica. 

Pacientes  com  mutações  no  gene  DNMT3A  apresentaram,  ainda, 

menores  taxas  de  sobrevivência  (Ley  et  al.,  2010).  Outros  genes 

pertencentes  à  maquinaria  epigenética  encontram-se  aberrantemente 

expressos em leucemias, como o EZH2, uma histona metiltransferase que 

possui  uma  expressão  aumentada  em  pacientes  com  AML  em 

comparação a voluntários saudáveis, e o tratamento destes pacientes com 

Decitabina resultou em uma diminuição significativa na expressão deste 

gene (Xu et al., 2011)
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Drogas que atuam nas vias epigenéticas têm sido cada vez mais 

estudadas, visando o tratamento dos diferentes tipos de leucemia. Estas 

drogas, tendo como exemplos 5-Azacitidina e Decitabina, são utilizadas 

no tratamento de Síndrome Mielodisplásica (SMD), com aprovação da 

Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (US Food and 

Drug Administration – FDA), e seu emprego tem sido cada vez mais 

estudado em outros tipos de doenças hematológicas, como nos diferentes 

tipos de  leucemia (Silverman et al., 2002; Sudan et al., 2006). Inibidores 

de  Histonas  Deacetilases  (HDACi)  podem  ter  um  grande  potencial 

terapêutico também, uma vez que em leucemia promielocítica aguda, a 

administração  de  Fenilbutirato  de  Sódio  (PB),  um  HDACi,  em 

combinação com ácido all-trans-retinoico (ATRA), levou à remissão do 

tumor (Warrell  et  al.,  1998; Warrell,  1999). Uma vez que estudos que 

utilizam inibidores de DNA metiltransferases (DNMTi) ou inibidores de 

histonas deacetilases (HDACi) como monoterapia, ou seja, como único 

agente, apresentam baixas taxas de respostas, e que diversos estudos já 

demonstraram a ação sinergística do tratamento combinado de ambos os 

tipos de drogas, estudos recentes têm dado atenção à atuação conjunta 

dos  dois  tipos  de  inibidores,  objetivando  o  aumento  da  eficiência  do 

tratamento (revisto em Jain et al., 2009). 

7.1.3. MicroRNAs na leucemia

MiRNAs  apresentam  importante  função  na  diferenciação  de 

células hematopoiéticas (Chen et al., 2004; Georgantas et al., 2007), tanto 

da linhagem mielóide, quanto da linhagem linfocítica. De fato, a deleção 

de Dicer em células B precoces impede sua diferenciação (Koralov et al., 

2008), o que, em parte pode ser explicado pela ausência do miR-17-92, 

pois  em sua  ausência  não ocorre  a  maturação de  células  B,  e  há um 
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aumento nos níveis da proteína pró-apoptótica Bim (Ventura et al., 2008). 

Uma desregulação  na  expressão  global  dos  miRNAs está  presente  na 

maioria dos tipos de câncer (Lu et al., 2005), e diversos estudos recentes 

têm buscado  a  identificação  de  miRNAs  com  expressão  alterada  em 

células leucêmicas. 

De fato, os primeiros miRNAs identificados associados ao câncer 

foram os miRNAs miR-15a e miR-16-1, os quais localizam-se em uma 

região  frequentemente  deletada  em  CLL.  Em  células  normais,  estes 

miRNAs induzem a apoptose através da regulação do proto-oncogene ati-

apoptótico BCL2  (Cimmino et al., 2005). Além disso, em CLL, miR-29b 

e miR-181b parecem ter uma importante função supressora tumoral, uma 

vez que quando presentes, são capazes de inibir a expressão de TCL1 

(Pekarsky  et  al.,  2006),  proto-oncogene  que  regula  diversas  vias 

envolvidas na proliferação, morte e sobrevivência celular (Chan et al., 

1999). 

Em CML, o cluster miR-17-92 encontra-se super-expresso através 

de uma transativação por c-MYC e BCR-ABL (Venturini et al., 2007). 

Este  cluster   regula  a  expressão  do  fator  de  transcrição  E2F1,  tendo 

portanto um papel na regulação do ciclo celular (O'Donnel et al., 2005). 

A  expressão  diferencial  de  miRNAs  entre  diferentes  tipos  de 

leucemia  também  possibilita  a  correta  classificação  da  leucemia. 

Exemplo disto são os miRNAs miR-128a, miR-128b, let-7b e miR-223, 

os quais possuem expressão alteradas quando comparadas ALL e AML, 

onde os dois primeiros encontram-se mais expressos em ALL e os dois 

últimos em AML, possibilitando a distinção dos dois tipos de leucemia 

aguda (Mi et al., 2007)

Além disto, um miRNA com papel bastante importante em CML, o 

miR-203  está  frequentemente  pouco  expresso,  tanto  devido  à  deleção 

cromossômica,  quanto ao silenciamento epigenético. Este miRNA, por 
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sua vez,  é capaz de regular  a expressão do gene ABL, bem como de 

BCR-ABL (Bueno et al., 2008), e a reexpressão deste miRNA é capaz de 

reduzir  a  proliferação  celular,  desempenhando  importante  papel  de 

supressor  tumoral  (Bueno  et  al.,  2008).  A hipermetilação  da  região 

promotora deste miRNA é frequentemente observada em tumores Ph+ 

(Bueno  et  al.,  2008),  e  a  sua  re-expressão  é  capaz  de  reduzir  a 

proliferação de forma indireta, através da redução da expressão de seu 

gene alvo ABL (Bueno et al., 2008). 

Assim, fica claro que diversos miRNAs parecem estar envolvidos 

na patogênese dos diferentes tipos de leucemia, mas suas funções exatas, 

os genes que estão regulando e sua contribuição para o desenvolvimento 

e manutenção da leucemia ainda permanecem pouco conhecidos.

7.1.4. Violaceína

A violaceína,  pigmento  isolado  de  uma  bactéria  encontrada  na 

região Amazônica brasileira, tem recebido crescente atenção uma vez que 

apresenta diversas funções biológicas. Dentre elas, estudos relatam sua 

função  bactericida  (Lichstein  e  Van  de  Sand,  1945;  De  Moss,  1967; 

Durán, 2007), impedindo o crescimento e promovendo a morte celular, 

através  de  mecanismos  ainda  desconhecidos  (Nakamura  et  al.,  2003). 

Além disto, este pigmento violeta parece também ter função fungicida 

(Shirata et al., 1997), antiparasitária (Durán e Menck, 2001; Leon et al., 

2001; Costa et al., 2005; Lopes et al., 2009), anti-viral (May et al., 1991), 

anti-oxidante  (De  Azevedo  et  al.,  2000;  Konzen  et  al.,  2006),  anti-

tumoral (Durán e Haun, 1997; Durán e Menck, 2001, Durán et al., 2007), 

entre outros (revisto em Durán et al., 2011).

Recentes estudos têm descrito a importância deste  pigmento em 

diversos tipos de tumores, como na leucemia. Em células HL60, oriundas 
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de  paciente  com  leucemia  promielocítica  aguda,  por  exemplo,  foi 

observado que a introdução de violaceína é capaz de inibir a proliferação 

celular  e  induzir  a  diferenciação,  bem como a apoptose,  induzindo a 

expressão de caspases, proteases que atuam na morte celular programada 

(Melo et al., 2003). 

Figura 1. Estrutura química da violaceína. Retirado de Durán et al., 2007.

Este  efeito  citotóxico  de  violaceína  em  células  leucêmicas,  no 

entanto,  parece  ser  específico  de  células   HL60,  uma  vez  que  sua 

introdução  não  apresentou  os  mesmos  efeitos  em  K562,  linhagem 

representativa de CML; em U937, linhagem de linfoma; ou em linfócitos 

e monócitos normais.  Além disto,  este  efeito  citotóxico específico em 

células HL60 parece ser mediado pelo receptor 1 de TNF, o qual é capaz 

de  ativar  a  caspase  8,  envolvida  com a  apoptose.  Adicionalmente,  a 

violaceína causou uma diminuição da expressão de c-jun, a qual, quando 

parte  do  fator  de  transcrição complexo AP-1,  é  capaz  de  promover  e 

proliferação e progressão do ciclo celular (Ferreira et al., 2004).

Apesar de a violaceína ser um metabólito cada vez mais estudado, 

devido a suas diversas propriedades com grande potencial biotecnológico 
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e terapêutico,  pouco se  sabe  ainda sobre seu mecanismo de ação nos 

diferentes tipos de leucemia, bem como sobre seus efeitos na expressão 

de  diversos  genes  normalmente  desregulados  nestes  tipos  de  câncer. 

Assim, foi objetivo do presente trabalho avaliar o efeito do tratamento 

com violaceína de diferentes linhagens de CML e AML na expressão dos 

genes  codificantes  frequentemente  desregulados  em leucemia,  ABL e 

BCR-ABL, de genes participantes da maquinaria epigenética DNMT3B e 

MECP2,  bem como  dos  microRNAs  que  preditos  de  regularem suas 

expressões, miR-26a, miR-26b, miR-29a, miR-29b, miR-29c e miR-203. 
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 7.2 - Metodologia
 

7.2.1. Cultivo de células

Células  das  linhagens  de  leucemia  mielóide  humanas  K562  e 

HL60, provenientes da American Type Culture Collection (ATCC), foram 

cultivadas em meio RPMI 1640 (Nutricell, Campinas, SP) suplementado 

com 25 mM de Hepes, 100 U/mL de penicilina, 100 µg/mL de sulfato de 

estreptomicina,  2  mM  de  L-glutamina  e  10%  de  soro  fetal  bovino 

(Nutricell, Campinas, SP) (meio completo) em estufa úmida a 37oC e 5% 

de CO2. As células da linhagem Lucena 1, variante da linhagem K562 

resistente  a  múltiplas  drogas  (RUMJANEK  et  al.,  2001),  foram 

gentilmente  doadas  pela  Profa.  Dra.  Vivian  Rumjanek  (Instituto  de 

Bioquímica Médica, UFRJ) e mantidas em meio completo na presença de 

60 nM de vincristina (RUMJANEK et al., 2001) em estufa úmida a 37oC 

e 5% de CO2. Nos experimentos de avaliação dos efeitos da violaceína, 

as células Lucena foram cultivadas em meio completo sem vincristina.

 7.2.2. Tratamento com violaceína

Células K562 e Lucena (1x105 células/mL) foram tratadas com 3 

µM de violaceína em meio completo, por 24 h em estufa úmida a 37oC e 

atmosfera contendo 5% de CO2. As células HL60 (3x105 células/mL) 

foram tratadas  com 1  µM de  violaceína  por  24  h,  conforme descrito 

previamente (Ferreira et al., 2004). Após o tratamento, as células foram 

coletadas em Trizol (Invitrogen) para extração do RNA.

O  cultivo  das  células  e  o  tratamento  com  violaceína  foram 

realizados pela Prof. Dra. Giselle Zenker Justo (UNIFESP/Diadema) e os 
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extratos foram gentilmente cedidos para a realização deste trabalho.

 7.2.3.Extração de proteínas e Western-blot

A extração de proteínas e o  Western blotting foram realizados de 

acordo com o descrito na Metodologia Geral. Nesta etapa, foi utilizado 

um anticorpo o  qual  é  capaz  detectar  tanto  c-ABL quanto  BCR-ABL 

(Cell Signaling Technology,  # 2862), seguido por anticorpo secundário 

anti-rabbit (Millipore, # AP304P). Esta etapa foi realizada pelo grupo da 

Profa. Dra. Giselle Zenker Justo (UNIFESP/Diadema).

7.2.4.   Extração  de  RNA  e  Retrotranscrição  de  genes 

codificantes, retrotranscrição de miRNAs e PCR em tempo real de 

miRNAs

Estas etapas foram realizadas conforme descrito  na metodologia 

geral.

7.2.5. PCR em tempo real de genes codificantes 

O PCR em tempo real de genes codificantes foi realizado conforme 

descrito na metodologia, e os primers utilizados encontram-se listados na 

tabela abaixo.

Tabela 1. Primers utilizados para PCR.
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7.3 - Resultados
 

7.3.1. Comparação entre linhagens

Primeiramente,  foram  avaliadas  as  expressões  dos  genes 

selecionados  entre  as  diferentes  linhagens  estudadas,  HL60,  K562  e 

Lucena. 

A  expressão  de  DNMT3B é  siginificativamente  maior  nas 

linhagens de CML estudadas, K562 e Lucena, em relação à linhagem de 

AML, HL60, em cerca de 60 e 49 vezes, respectivamente. As linhagens 

K562  e  Lucena,  por  sua  vez,  não  apresentam diferença  siginificativa 

entre si na expressão deste gene (figura 2). 

Figura 2. Expressão de DNMT3B através de PCR quantitativa em tempo 
real nas linhagens de leucemia HL60, K562 e Lucena. Expressão em células HL60 
foi  considerada  100%.  Resultado de  triplicata  biológica  e  duplicata  experimental. 
Valores normalizados com Beta Actina. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p entre 0.001 e 
0.01, ***; p menor que 0.001.
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O gene MECP2, por sua vez, tem expressão cerca de 3 vezes maior 

em K562 e 5,8 vezes maior  em Lucena em relação às  células  HL60. 

Adicionalmente,  células  Lucena  apresentam  uma  expressão 

significativamente maior na expressão deste gene em relação à célula da 

qual se deriva, K562 (figura 3). 

Figura 3. Expressão de  MECP2 através de PCR quantitativa em tempo 
real nas linhagens de leucemia HL60, K562 e Lucena. Expressão em células HL60 
foi  considerada  100%.  Resultado de  triplicata  biológica  e  duplicata  experimental. 
Valores normalizados com Beta Actina. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p entre 0.001 e 
0.01, ***; p menor que 0.001.

A expressão do gene  ABL é cerca de 13 vezes maior em células 

K562 e cerca de 28 vezes maior em células Lucena em relação às células 

HL60 (figura 4). 
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Figura 4. Expressão de ABL através de PCR quantitativa em tempo real 
nas linhagens de leucemia HL60, K562 e Lucena. Expressão em células HL60 foi 
considerada 100%. Resultado de triplicata biológica e duplicata experimental. Valores 
normalizados com Beta Actina. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p entre 0.001 e 0.01, ***; p 
menor que 0.001.

Como já visto anteriormente, a linhagem HL60 não apresenta  a 

translocação que gera o cromossomo filadélfia e, assim, não expressa o 

gene híbrido BCR-ABL. A linhagem K562, por sua vez, apresenta uma 

expressão 2,5 vezes menor deste gene que em sua derivada Lucena (fig. 

5)
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Figura 5. Expressão de BCR-ABL através de PCR quantitativa em tempo 
real nas linhagens de leucemia K562 e Lucena. Expressão em células K562 foi 
considerada 100%. Resultado de duplicata biológica e duplicata experimental. Valores 
normalizados com Beta Actina. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p entre 0.001 e 0.01, ***; p 
menor que 0.001.

A maioria dos miRNAs estudados, por fim, encontram-se menos 

expresso nas linhagens de CML estudadas, em comparação à linhagem 

HL60 (figura 6). O miRNA miR-26a tem expressão de cerca de 26% e 

24% em K562 e Lucena, respectivamente, em relação às células HL60. O 

outro  miRNA pertencente  à  mesma  família,  miR-26b  tem  expressão 

ainda  menor,  de  cerca  de  17  e  18%  em  células  K562  e  Lucena, 

respectivamente.  O  miRNA miR-29a,  por  outro  lado,  não  apresentou 

diferença significativa entre as linhagens. Já os outros dois miRNAs da 

família  29,  miR-29b  e  mir-29c  encontram-se  menos  expressos  nas 

linhagens de CML, em relação a HL60. Em K562, a expressão de miR-

29b é de cerca de 29% e de miR-29c, de cerca de 13% em relação à 

expressão dos mesmos miRNAs em HL60. Em Lucena, por sua vez, a 

expressão de miR-29b é de cerca de 3%, e a de miR-29c, de cerca de 7% 

em  relação  à  expressão  dos  mesmos  em  células  HL60.  Por  fim,  a 

expressão de miR-203 é de cerca de 16% em K562 e de cerca de 10% em 

Lucena,  em relação à linhagem de AML, HL60. O único miRNA que 

apresentou uma diferença significativa entre as linhagens de CML foi o 

miR29c,  que  está  aumentado  em  K562,  quando  comparado  a  sua 

derivada Lucena.
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Figura 6. Expressão dos miRNAs selecionados através de PCR quantitativa em 
tempo  real  nas  linhagens  de  leucemia  HL60,  K562  e  Lucena. Expressão  em 
células  HL60 foi  considerada 100%. Resultado de duplicata  biológica e duplicata 
experimental. Valores normalizados com U6. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p entre 0.001 
e 0.01, ***; p menor que 0.001.

Foi  observado que a expressão de todos os miRNAs selecionados 

para o presente estudo é  inversa a expressão de seus potenciais alvos 

DNMT3B e  MECP2 em células  Lucena quando comparadas  à  células 

HL60 (figura 7). Ou seja, em células Lucena há uma expressão maior 

destes  genes  codificantes,  quando  comparada  às  células  HL60, 

concomitantemente  a  uma  expressão  menor  dos  microRNAs 

selecionados. O mesmo ocorre para a linhagem K562. Nesta linhagem há 

uma maior expressão de DNMT3B e MECP2 e uma menor expressão de 

todos  os  miRNAs  estudados,  com  exceção  de  miR-29a,  quando 

comparados a linhagem HL60 (figura 7).
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Figura  7.  Correlação  entre  a  expressão  dos  miRNAs  selecionados  versus a 
expressão de  DNMT3B e  MECP2 em K562 e Lucena, em comparação a células 
HL60 . Acima: correlação entre a expressão dos miRNAs selecionados em relação à 
expressão de  DNMT3B nas linhagens K562 e Lucena, em comparação à linhagem 
HL60. Abaixo: correlação entre a expressão dos miRNAs selecionados em relação à 
expressão  de  MECP2 nas  linhagens  K562  e  Lucena,  em comparação  à  linhagem 
HL60.

7.3.2.  Comparação  entre  células  tratadas  com  violaceína  e 

células controle

Linhagens  de  leucemia  mielóide  crônica  humanas,  K562  e  sua 

derivada Lucena,  bem como de leucemia promielocítica  aguda,  HL60, 

tiveram  seu  RNA extraído  antes  e  após  a  submissão  das  células  ao 

tratamento com violaceína, conforme descrito na metodologia. A seguir, a 

expressão dos genes codificantes e miRNAs selecionados foi verificada 

através de PCR em tempo real.

A expressão de DNMT3B apresentou uma diminuição significativa 

de cerca de 50% em ambas as linhagens de CML após o tratamento das 

células  com  violaceína,  em  comparação  às  células  não  tratadas.  A 

linhagem HL60, por outro lado, não apresentou diferença na expressão de 

DNMT3B após o tratamento com violaceína (figura 8). 
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Figura 8. Expressão de DNMT3B através de PCR quantitativa em tempo 
real  nas  linhagens  de  leucemia  HL60,  K562  e  Lucena  após  tratamento  com 
violaceína, em relação às respectivas linhagens não tratadas. Expressão em células 
não  tratadas  foi  considerada  100%.  Resultado  de  duplicata  biológica  e  duplicata 
experimental. Valores normalizados com Beta Actina. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p 
entre 0.001 e 0.01, ***; p menor que 0.001.

A expressão de MECP2 encontra-se diminuída em cerca de 2/3 em 

células HL60. Por outro lado, em células K562 houve um aumento de 

cerca de 2,4 vezes em relação à célula não tratada. Em células Lucena, no 

entanto, a expressão deste gene não apresentou mudanças significativas 

de expressão após o tratamento (figura 9). 
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Figura 9. Expressão de  MECP2 através de PCR quantitativa em tempo 
real  nas  linhagens  de  leucemia  HL60,  K562  e  Lucena  após  tratamento  com 
violaceína, em relação às respectivas linhagens não tratadas. Expressão em células 
não  tratadas  foi  considerada  100%.  Resultado  de  duplicata  biológica  e  duplicata 
experimental. Valores normalizados com Beta Actina. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p 
entre 0.001 e 0.01, ***; p menor que 0.001.

Além disto, foi observada uma diminuição significativa de cerca de 

24% e 33% na expressão de  ABL após o tratamento com violaceína das 

linhagens K562 e Lucena, respectivamente, em comparação às mesmas 

linhagens não tratadas.  Em HL60, no entanto, não houve diferença na 

expressão deste gene após o tratamento (figura 10).
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Figura 10. Expressão de ABL através de PCR quantitativa em tempo real 
nas  linhagens  de  leucemia  HL60,  K562  e  Lucena  após  tratamento  com 
violaceína, em relação às respectivas linhagens não tratadas. Expressão em células 
não  tratadas  foi  considerada  100%.  Resultado  de  duplicata  biológica  e  duplicata 
experimental. Valores normalizados com Beta Actina. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p 
entre 0.001 e 0.01, ***; p menor que 0.001.

Por  outro  lado,  a  expressão  de  gene  BCR-ABL apresentou  um 

significativo aumento  de cerca de 30% em K562 após o tratamento com 

violaceína,  em comparação à célula  não tratada.  Na linhagem Lucena, 

porém, não houve significativa diferença na expressão deste gene quando 

comparadas as células tratadas e não tratadas (figura 11). A expressão de 

BCR-ABL  em  células  HL60  não  foi  detectada,  uma  vez  que  esta 

linhagem é Ph negativa, ou seja, não possui a translocação que origina o 

gene híbrido BCR-ABL. 
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Figura 11. Expressão de BCR-ABL através de PCR quantitativa em tempo 
real nas linhagens de leucemia K562 e Lucena após tratamento com violaceína, 
em  relação  às  respectivas  linhagens  não  tratadas. Expressão  em  células  não 
tratadas  foi  considerada  100%.  Resultado  de  duplicata  biológica  e  duplicata 
experimental. Valores normalizados com Beta Actina. *: p entre 0.01 e 0.05, **: p 
entre 0.001 e 0.01, ***; p menor que 0.001.

Na  linhagem  de  leucemia  promielocítica  aguda  HL60,  houve 

aumento significativo  de cerca de 10 vezes na expressão de miR-29a em 

células  tratadas  com  violaceína,  em  relação  ao  controle.  Os  outros 

microRNAs não apresentaram mudança estatisticamente significante em 

sua expressão após o tratamento (figura 12). 
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Figura 12. Expressão dos miRNAs miR-26a, miR-26b, miR-29a, miR-29b, 
miR-29c e miR-203 através de PCR quantitativa em tempo real na linhagem de 
leucemia  HL60  após  tratamento  com  violaceína,  em  relação  às  células  não 
tratadas. Expressão  em células  não tratadas  foi  considerada  100%.  Resultado  de 
monoplicata biológica e duplicata experimental. Valores normalizados com U6. *: p 
entre 0.01 e 0.05, **: p entre 0.001 e 0.01, ***; p menor que 0.001.

Em células  K562,  por  sua  vez,  todos  os  miRNAs apresentaram 

aumento de expressão após o tratamento, com exceção de miR-29b. A 

expressão dos outros miRNAs estudados tiveram aumento de 30% (miR-

26b,  miR-29c, miR-203), 100% (miR-29a) e 120% (miR-26a) após o 

tratamento, quando comparados às células não tratadas (figura 13).
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Figura 13. Expressão dos miRNAs miR-26a, miR-26b, miR-29a, miR-29b, 
miR-29c e miR-203 através de PCR quantitativa em tempo real na linhagem de 
leucemia  K562  após  tratamento  com  violaceína,  em  relação  às  células  não 
tratadas. Expressão  em células  não tratadas  foi  considerada  100%.  Resultado  de 
monoplicata biológica e duplicata experimental. Valores normalizados com U6. *: p 
entre 0.01 e 0.05, **: p entre 0.001 e 0.01, ***; p menor que 0.001.

Nas células da linhagem Lucena, por fim, somente o miRNA miR-

26a  apresenta  uma  expressão  significativamente  aumentada  após  o 

tratamento com violaceína, sendo este aumento de cerca de 1,5 vezes em 

relação à célula não tratada. 
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Figura 14. Expressão dos miRNAs miR-26a, miR-26b, miR-29a, miR-29b, 
miR-29c e miR-203 através de PCR quantitativa em tempo real na linhagem de 
leucemia  K562  após  tratamento  com  violaceína,  em  relação  às  células  não 
tratadas. Expressão  em células  não tratadas  foi  considerada  100%.  Resultado  de 
monoplicata biológica e duplicata experimental. Valores normalizados com U6. *: p 
entre 0.01 e 0.05, **: p entre 0.001 e 0.01, ***; p menor que 0.001.

A expressão de DNMT3B mostrou-se inversa à expressão de todos 

os microRNAs em células K562, com exceção do miR-29b, e em células 

Lucena, com exceção de miR-29c e miR-203. Ou seja, há um aumento na 

expressão destes miRNAs após o tratamento, concomitantemente a uma 

diminuição  da  expressão  de  seu  potencial  alvo,  DNMT3B  nestes  dois 

tipos celulares. Em HL60, por outro lado, há aumento da expressão tanto 

de DNMT3B quanto dos miRNAs estudados, não demonstrando portanto 
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evidências  de  alvejamento  deste  gene  codificante  pelos  miRNAs 

selecionados nesta linhagem (figura 15). 

Em  relação  ao  gene  MECP2,  há  correlação  inversa  entre  sua 

expressão e a de todos os miRNAs selecionados em HL60, somente em 

miR-29b em células K562, e para todos os miRNAs exceto miR-29c e 

miR-203 em células Lucena (figura 15).
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Figura 15. Correlação entre a expressão dos miRNAs selecionados versus 
a  expressão  de  DNMT3B e  MECP2  em  células  tratadas  com  violaceína,  em 
comparação a células controle.  Acima: correlação entre a expressão dos miRNAs 
selecionados  em  relação  à  expressão  de  DNMT3B nas  3  linhagens  de  leucemia. 
Abaixo:  correlação  entre  a  expressão  dos  miRNAs  selecionados  em  relação  à 
expressão de MECP2 nas 3 linhagens de leucemia. 

7.3.3. Análisa da expressão proteica de BCR-ABL e ABL em 

células de leucemia

Por fim foi feita análise densitométrica das bandas resultantes de 

Western blotting, e foi observada uma maior expressão de ABL em K562 

e em Lucena, em comparação à células HL60 no nível proteico (figura 

16), em concordância com o observado no nível do RNA (figura 4). Em 

concordância  com os  resultados  obtidos  a  partir  do  RNA em células 

HL60, não há presença da proteína p210BCR-ABL, uma vez que tais células 

não possuem o gene híbrido BCR-ABL.  Por outro lado, é mais expressa 

em células Lucena, em relação a células K562 no nível proteico (figura 

16), em concordância ao que ocorre no nível do RNA, onde BCR-ABL 

encontra-se igualmente mais expressa na linhagem Lucena (figura 5). 

Figura 16. Expressão da proteína  de ABL e BCR-ABL através de Western 
blotting.   Expressão de proteína total de ABL e BCR-ABL em células HL60, K562 e 
Lucena  controle  e  tratadas  com  violaceína.  Figuras  representativas  de  duplicatas 
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biológicas e experimentais.

Adicionalmente, houve uma discreta diminuição na expressão da 

proteína  de  ABL em células  K562  e  Lucena  após  o  tratamento  com 

violaceína  em  comparação  à  célula  controle  (figura  16),  de  forma 

semelhante  ao  que  ocorre  em  nível  de  RNA (figura  10).  A proteína 

quimérica BCR-ABL, por outro lado, tem sua expressão diminuída após 

o tratamento em Lucena (figura 16), diferentemente do que acontece no 

nível do RNA, onde não ocorre a alteração de sua expressão em células 

Lucena (figura 11). Em células K562, no entanto, ocorre um aumento na 

expressão do RNA mensageiro de BCR-ABL após o tratamento (figura 

11), ocorrendo o mesmo a nível proteico (figura 16). 
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7.4 - Discussão
 

No  presente  estudo,  foram  utilizadas  duas  linhagens  de  CML, 

K562 (Lozzio e Lozzio, 1977) e sua derivada Lucena, a qual foi obtida 

através de exposição contínua a doses crescentes de Vincristina, droga 

utilizada no tratamento à leucemia, sendo a linhagem, portanto, resistente 

a esta droga (Rumjanek et al., 2001). Células Lucena apresentam super-

expressão do gene MDR-1 (Brindeiro, 1999) quando comparada à K562, 

tendo este gene frequentemente aumento  de sua expressão em linhagens 

resistentes a drogas (Gros et al.,  1986). Adicionalmente, esta linhagem 

derivada  apresenta  resistência  a  outros  quimioterápicos,  como 

antraciclinas  (Maia  et  al.,  1996),  e  células  Lucena  também são  mais 

resistentes a peroxido de hidrogênio e à radiação UVA (Trindade et al., 

1998, 1999). Como comparação, foi também utilizado no presente estudo 

células HL60 (Lanotte et al., 1991), uma linhagem de AML Ph-, ou seja, 

não apresenta a translocação que origina o gene híbrido BCR-ABL.

Primeiramente,  foi  observada  uma  significativa  diminuição  na 

expressão de  DNMT3B nas duas linhagens de CML após o tratamento 

com violaceína, o que não ocorreu em HL60 (figura 8). Uma possível 

explicação para haver uma diminuição da expressão de DNMT3B após o 

tratamento  com  violaceína  somente  nas  linhagens  de  CML,  K562  e 

Lucena, e o mesmo não ocorrer em HL60, é que o nível de expressão 

deste gene na linhagem de AML é baixo em comparação ás linhagens de 

CML estudadas.  Assim,  o  tratamento  com  violaceína  seria  capaz  de 

reduzir a expressão deste gene somente nas linhagens em que o mesmo 

está super-expresso, não alterando porém sua expressão em HL60, onde 

os  níveis  já  estão  naturalmente  baixos.  Tal  resultado  está  em 

concordância com o observado por Mizuno e colegas (2001), tendo estes 
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observado que a expressão do RNAm de DNMT3B é maior em células 

K562  em  relação  às  células  HL60.  Além  disto,  neste  estudo  foi 

demonstrado que DNMT3B está mais expresso nas duas linhagens em 

relação às células hematopoiéticas normais, e que a expressão de outras 

duas  DNA metiltransferases,  DNMT1 e  DNMT3A,  não parece  diferir 

entre células HL60 e K562 (Mizuno et al., 2001).

Como  visto  anteriormente,  desregulações  epigenéticas  parecem 

contribuir  de  forma importante  para  a  tumorigênese  e  manutenção do 

fenótipo  tumoral,  e  a  utilização  de  drogas  que  atuam  nas  vias  da 

epigenética têm sido cada vez mais estudadas com o objetivo de reversão 

do  fenótipo  tumoral.  Assim,  a  superexpressão  de  DNMT3B já  foi 

observada em diversos tipos de leucemia (Chen et al., 2009; Garzon et 

al., 2009; Calin et al., 2005) e o emprego de drogas epigenéticas, como 

Decitabina  e  5-Azacitidina  parece  ter  um  importante  potencial  na 

reversão  do  fenótipo  tumoral,  através  da  re-expressão  de  genes 

supressores tumorais aberrantemente silenciados através de mecanismos 

epigenéticos (Silverman et al., 2002; Sudan et al.,  2006; Garzon et al., 

2009).  Portanto,  uma  diminuição  na  expressão  deste  gene  após  o 

tratamento com violaceína nas linhagens K562 e Lucena, embora por vias 

ainda desconhecidas, revela o potencial desta droga como possível agente 

terapêutico  uma  vez  que  parece  atuar  reprimindo  a  expressão  do 

DNMT3B,  possivelmente  levando  à  uma  re-expressão  de  genes  antes 

silenciados. As vias pelas quais violaceína é capaz de alterar a expressão 

de  DNMT3B nestas  linhagens,  bem  como  as  consequências  desta 

diminuição  ainda devem ser elucidadas.

O gene MECP2, por outro lado, apresentou-se diminuído em HL60 

e aumentado em K562 quando comparados aos controles não tratados, 

não  apresentando  diferença  significativa  de  expressão  em  Lucena. 

Diversos estudos têm observado uma expressão aumentada deste gene em 
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células tumorais (Billard et al., 2002; Sato et al., 2002 e Kn et al., 2004) 

e,  da mesma forma que  DNMT3B,  uma diminuição em sua expressão 

poderia  resultar  em  um  aumento  na  expressão  de  genes  antes 

aberrantemente silenciados, uma vez que MECP2 é capaz de reconhecer 

sítios metilados de DNA e recrutar desacetilases de histonas. As histonas 

desacetiladas apresentam uma maior afinidade com o DNA, levando a 

uma menor acessibilidade do mesmo à fatores de transcrição. Assim, a 

diminuição de sua expressão em HL60 após o tratamento pode indicar 

um possível efeito anti-tumoral desta droga,  com a reativção de genes 

supressores  tumorais  antes  silenciados,  o  que  precisa  ser  melhor 

estudado.  Como  exemplo,  MECP2  foi  associado  como  parcialmente 

responsável  pelo  silenciamento  do  gene  C-EBP  delta,  comumente 

hipermetilado em AML (Agrawal et al., 2007).  A resposta à violaceína, 

porém,  foi  diferente  para  as  linhagens  de  CML,  K562  e  Lucena, 

refletindo  diferenças  específicas  entre  as  linhagens.  Este  fenômeno 

evidencia  que a caracterização molecular  é bastante importante  para a 

escolha do tratamento mais adequado para cada tipo de tumor.    Além 

disso, ausência de resposta do gene MECP2 na linhagem Lucena após o 

tratamento pode contribuir para a manutenção do fenótipo de resistência a 

múltiplas drogas.  Isto porque o gene MDR possui uma expressão 5 vezes 

maior em Lucena que nas célula originárias K562 (Brindeiro et al., 1999) 

e que  MECP2 está envolvido no silenciamento deste gene (El-Costa et 

al., 2002).  Entretanto, o papel de MECP2 neste processo deve ser melhor 

investigado. 

Ao  se  comparar  a  expressão  deste  gene  entre  as  diferentes 

linhagens, por outro lado, observamos uma maior expressão de MECP2 

nas células K562 e Lucena, em comparação às células HL60 (figura 3), 

de forma semelhante ao que ocorreu em DNMT3B (figura 2), o que pode 

indicar  que  ambos  os  genes  podem estar  atuando  na  mesma  via  em 
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celulas de CML. Assim, uma vez que as linhagens de CML apresentam 

maior  expressão  de  DNMT3B,  possivelmente  apresentam  maiores 

quantidades  de  sítios  metilados  e,  portanto,  maiores  expressões  de 

proteínas  que  são  capazes  de  reconhecer  estes  sítios  metilados,  como 

MECP2,  levando ao recrutamente  de  desacetilases de histonas.   Além 

disto,  conforme descrito anteriormente,  MECP2 é capaz de silenciar  o 

gene MDR (El-Costa et al., 2002), o qual está super-expresso em células 

que apresentam resistência a múltiplas drogas, como acontece em Lucena 

(Brindeiro et al., 1999).  No presente estudo, foi observada uma maior 

expressão  de  MECP2 em  Lucena  em relação  à  linhagem da  qual  se 

deriva, K562 (figura 3), o que é o contrário do que seria esperado. Uma 

vez que a linhagem tem alta expressão de MDR, espararia-se uma baixa 

expressão de MECP2, gene que o silencia.

O gene ABL, por sua vez, apresentou expressão diminuída após o 

tratamento  com  violaceína  nas  duas  linhagens  de  CML,  K562  e  sua 

derivada  Lucena  (figura  10  e  16).  Este  gene  parece  apresentar  uma 

função ambivalente, uma vez que a porção nuclear da proteína ABL é 

capaz  de  impedir  o  crescimento  celular,  desempenhando  portanto  um 

papel supressor tumoral (Sawyers et al., 1994). Adicionalmente, o gene 

ABL parece promover a  a apoptose e parada do ciclo celular em células 

em cultura após danos ao DNA (Sawyers et al., 1994; Yuan et al., 1997). 

Por outro lado, sua atividade de tirosina quinase é capaz de provocar a 

super-expressão  de  genes   como  MMP-1,  uma   metaloproteínase  de 

matriz,  a  qual  quando  expressa  em  grandes  quantidades  é  capaz  de 

promover metástase em melanomas, tendo portanto neste caso, função de 

oncogene  (Ganguly et al., 2011). Em concordância com esta função, foi 

observado que este gene está super-expresso em CLL em comparação à 

células B periféricas de sangue normais, e que o emprego de STI-571, 

droga  inibidora  da  atividade  quinase  de  ABL,  foi  capaz  de  induzir  à 
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apoptose  células  de  CLL  com  alta  expressão  deste  gene  através  da 

inbição de NF-KappaB (Lin et  al.,  2006),  o  qual  é  importante  para a 

sobrevivência  celular  neste  tipo de  leucemia  (Rodriguez  et  al.,  2004). 

Além disto, a expressão de ABL parece estar diretamente correlacionada 

à severidade da doença, indicando que a expressão deste gene aumenta 

com  a  progressão  da  doença  (Lin  et  al.,  2006).  Adicionalmente,  no 

citoplasma, esta proteína parece estar envolvida com a diferenciação e 

com a dinâmica da actina e, portanto, do citoesqueleto (Woodring et al., 

2003). Em concordância com estes dados, outro estudo demonstrou que a 

introdução de violaceína em células de câncer colorretal é capaz de inibir 

Akt, a qual ativa IkB quinase  que degrada o inibidor de NF-KappaB. 

Assim, a introdução de violaceína neste tipo celular leva indiretamente à 

inativação de NF-KappaB, levando à apoptose (Kodach et al., 2006).

É importante ressaltar que em estudo recente foi observado que a 

introdução de violaceína em células HL60 tem efeito citotóxico através 

da ativação da sinalização do receptor TNF-alfa (tumor necrosis factor) 

bem como da ativação de NF-KappaB, tendo efeito semelhante ao que 

ocorre quando induzido por receptores proinflamatorios (Ferreira et al., 

2004). Em células HL60, a super-expressão de TNF foi capaz de ativar 

caspase-8, o que leva à apoptose (Ferreira et al., 2004), enquanto que a 

ativação  de  NF-KappaB  está  associado  com  a  sobrevivência  celular 

(Bowie e O'Neill, 2000; Deng et al., 2003), sendo que neste caso, estes 

dois efeitos opostos  acabam por resultar na apoptose, através da ativação 

concomitante  de  caspases.   Interessantemente,  não  foi  observada  uma 

super-expressão de TNF-alfa e NF-KappaB em K562 após a introdução 

de violaceína,  demonstrando que diferentes vias devem atuar  entre  os 

diferentes tipos de leucemia (Ferreira et al., 2004). Assim, pode-se inferir 

que a não-alteração na expressão de  ABL em HL60 após o tratamento 

com  violaceína,  ao  contrário  do  que  ocorreu  nas  linhagens  de  CML 
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(figura 10, figura 16), esteja relacionada aos diferentes efeitos desta droga 

nos diferentes tipos de leucemia. Conforme descrito anteriormente, em 

CLL a inibição de  ABL parece promover a apoptose (Lin et al., 2006). 

Assim, a diminuição de sua expressão após o tratamento com violaceína 

em células K562 e Lucena pode indicar um potencial anti-tumoral desta 

drogas nas linhagens celulares descritas.

Ao  comparar-se  a  expressão  da  expressão  de  ABL  entre  as 

linhagens, foi observada uma maior expressão deste gene nas linhagens 

de  CML em relação  à  HL60,  sendo  maior  em Lucena  em relação  à 

linhagem da qual se deriva, K562, tanto em nível de RNA (figura  4) 

quanto à nível proteico (figura 16). Devido ao fato de que a expressão do 

gene  ABL  parece  estar  diretamente  correlacionada  à  severidade  da 

doença,  e que este gene está envolvido com a ativação de sinais anti-

apoptóticos em células leucêmicas (Lin et  al.,  2006),  e que as células 

resistentes  Lucena  parecem  encontrar-se  em  um  estado  menos 

diferenciado,  uma vez que apresentam maior expressão de Oct4,  gene 

marcador de pluripotência, indicando que estas células encontram-se em 

um estágio tumoral mais avançado em relação às células sensíveis K562, 

é de se esperar que células resistentes à múltiplas drogas tenham uma 

maior  expressão  deste  gene.  Isto  justificaria  o  fato  de  células  lucena 

apresentarem maior  expressão  deste  gene  em relação  a  células  K562. 

Considerando-se que a resposta à violaceína parece ser diferente entre as 

linhagens de leucemia estudadas e que as vias ativadas pela introdução 

desta  droga  podem  diferir  entre  as  linhagens,  conforme  descrito 

anteriormente  (Ferreira  et  al.,  2004),  é  de  se  esperar  que  haja  uma 

diferente expressão de genes envolvidos na tumorigênese e manutenção 

do fenótipo tumoral nos diferentes tipos de leucemia. Assim, a expressão 

aumentada  de  ABL em  células  de  CML (figura  4)  pode,  em  parte, 

justificar  a  diminuição  de  sua  expressão  em  células  deste  tipo  de 
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leucemia após a introdução de violaceína (figura 10). Ou seja, uma vez 

que  células  HL60  possuem  uma  menor  expressão  deste  gene  e  a 

introdução de violaceína não parece alterar sua expressão, diferentes vias 

devem atuar nesta célula, induzindo a apoptose (Ferreira et al., 2004). As 

vias pelas quais a droga violaceína atua em células K562, por sua vez, 

necessita de maiores estudos. 

Houve um aumento na expressão do gene híbrido BCR-ABL após o 

tratamento com violaceína em células K562, não tendo ocorrido o mesmo 

com sua derivada Lucena, na qual não houve uma diferença significativa 

em sua expressão em nível  de RNA, porém houve uma diminuição a 

nível  proteico  (figura  11,  figura  16).  A proteína  BCR-ABL tem  uma 

localização principalmente citoplasmática e é responsável pela ativação 

das  principais  vias  que  sofrem  alterações  na  transformação  maligna 

celular,  sendo  elas  a  sinalização  mitogênica  constitutiva,  a  adesão  à 

matriz extracelular ou às células estromais alterada, inibição da apoptose 

e independência dos fatores de crescimento (revisto em Deininger 2010). 

Assim, considerando-se o efeito anti-tumoral desta droga em células de 

leucemia HL60, esperaria-se o mesmo efeito em outros tipos de leucemia 

e  que  houvesse,  portanto,  uma diminuição  da  expressão  do oncogene 

BCR-ABL.   Considerando-se que este é o primeiro estudo a analisar o 

efeito da introdução de violaceína na expressão de BCR-ABL em células 

de  leucemia,  novas  análises  devem ser  feitas  a  fim de  se  detectar  os 

mecanismos  pelos  quais  ocorre  a  desregulação  deste  gene  em células 

K562.

A  expressão  de  BCR-ABL,  por  sua  vez,  ao  comparar-se  as 

linhagens K562 e sua derivada resistente Lucena, foi significativamente 

maior na segunda em relação à primeira (figura 5, figura 16). Uma vez 

que este gene híbrido, devido à sua atividade de tirosina quinase e sua 

localização citoplasmática, conforme descrito anteriormente, é capaz de 
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ativar  diversas  vias  envolvidas  na  transformação  maligna  (revisto  em 

Deininger, 2010), e que sua expressão aumenta conforme a progressão da 

doença (Guo et al., 1991; Gaiger et al., 1995; Lin et al., 1996; Elmaagacli 

et al., 2000), é de se esperar uma maior expressão deste onco-gene em 

células resistentes, como em Lucena, de acordo com o observado neste 

estudo. 

Uma vez que a desregulação da expressão de miRNAS têm papel 

fundamental  na  tumorigênese  e  manutenção  tumoral,  e  que  diversos 

estudos  têm  relatado  miRNAs  desregulados  em  células  leucêmicas, 

buscou-se no presente trabalho estudar a expressão de miRNAs preditos 

de regularem a expressão de DNMT3B e MECP2,  entre  as  diferentes 

linhagens de leucemia, bem como o efeito do tratamento com violaceína 

sobre sua expressão. 

Foi observado um aumento significativo na expressão de miR-29a 

em HL60 (figura 12), miR-26a, miR-26b, miR-29a, miR-29c e miR-203 

em K562 (figura 6) e miR-26a em Lucena (figura 14) após o tratamento 

das  células  com  violaceína.  Considerando-se  que  os  microRNAs 

selecionados  têm  sido  descritos  em  diversos  estudos  com  função  de 

supressores tumorais, estando menos expressos em tumores (Fabbri et al., 

2007; Bueno et al., 2008; Garzon et al., 2009; Lu et al., 2011), a maior 

expressão  destes  após  o  tratamento  pode  indicar  que  os  miRNAs 

estudados, ao serem expressos novamente após o tratamento, podem estar 

reprimindo a expressão de oncogenes antes expressos, contribuindo para 

um efeito anti-tumoral de violaceína. 

A família  miR-29  tem  sido  reportada  com  pouco  expressa  em 

diversos tipos de tumores (Calin et al., 2005; Iorio et al., 2005; Yanaihara 

et al., 2006; Mott et al., 2007). De fato, o cluster que contém os miRNAs 

miR-29a/miR-29b-1  localiza-se  na  região  cromossômica  7q32,  a  qual 

está frequentemente deletada em síndromes mielodisplásicas (Le Beau et 
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al., 1996). Além disso, em estudo recente, foi observado que a introdução 

de  miR-29b  em K562é  capaz  de  reduzir  a  expressão  de  DNMT3A e 

DNMT3B de  maneira  direta  e  de  DNMT1 através  da  inibição  de  seu 

regulador  SP1,  tendo  como  consequência  a  hipometilação  global  e 

restauração  da  expressão  de  genes  supressores  tumorais  antes 

aberrantemente  hipermetilados  (Garzon  et  al.,  2009).  Previamente,  já 

havia sido descrito pelo mesmo grupo uma menor expressão dos miRNAs 

da família miR-29 em células de câncer de pulmão em comparação com 

células  normais  de  pulmão,  bem  como  a  repressão  de  DNMT3A e 

DNMT3B pelos  miRNAs  desta  família,  tendo  como  consequencia  a 

hipometilação  global  e  a  re-expressão  de  genes  supressores  tumorais 

também neste tipo celular (Fabri et al., 2007). Outras funções já foram 

descritas para este mesmo miRNA, como função pro-apoptótica, uma vez 

que este miRNA também alveja Mcl-1, membro da família Bcl-2 com 

função anti-apoptótica (Mott et al.,  2007). Assim, uma super-expressão 

destes miRNAs nas células de leucemia estudadas após o tratamento com 

violaceína pode ser mais um indicativo do efeito anti-tumoral que este 

droga  pode  apresentar,  uma  vez  que  o  aumento  na  expressão  deste 

miRNA pode ser capaz de promover diminuição da metilação global e 

indução da apoptose. 

Como  já  mencionado  anteriormente,  Ferreira  e  colegas  (2004) 

observaram que células HL60 tratadas com violaceína apresentaram uma 

ativação  de  NF-KappaB,  e  foi  demonstrado  posteriormente  que  NF-

KappaB  é  capaz  de  regular  negativamente  a  expressão  de  miR-29b 

(Wang et al., 2008). Assim nesta linhagem, de acordo com a literatura, 

seria  esperado um aumento na expressão deste  microRNA, o que não 

ocorreu, uma vez que o mesmo não apresentou alteração estatisticamente 

significativa após a introdução de violaceína. 

No presente trabalho, o miR-29b foi o único miRNA estudado que 
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não apresentou correlação inversa com a expressão de DNMT3B (figura 

15) em células K562, uma vez que apesar de a expressão de DNMT3B ter 

diminuído  após  o  tratamento  (figura  8),  a  expressão  do  miRNA não 

apresentou  alteração  significativa  nestas  células  (figura  13). 

Considerando-se  que  o  miR-29b  foi  o  único  miRNA  entre  os 

selecionados neste estudo que já foi validado como miRNA que alveja 

DNMT3B em células  K562  (Garzon  et  al.,  2009),  é  provável  que  os 

outros  miRNAs,  tendo suas  expressões  apresentado correlação inversa 

com a expressão de DNMT3B em células K562 sejam fortes candidatos a 

miRNAs reguladores da expressão deste gene. Houve correlação inversa 

também entre a expressão dos miRNAs miR-29a e miR-29c em células 

K562  e  miR-29a  e  miR-29b  em  células  Lucena  e  da  expressão  de 

DNMT3B, bem como houve correlação inversa entre a expressão de todos 

os  miRNAs  da  família  miR-29  em  células  HL60,  em  miR-29b  para 

células K562 e miR-29a e miR-29b em células Lucena e a expressão de 

MECP2  (figura 15). Tais observações estão em concordância com a já 

conhecida  regulação  de  DNMT3B por  miRNAs da  família  miR-29,  e 

corroboram  a  hipótese  de  que  estes  miRNAs  também  podem  estar 

atuando na inibição de outro gene da via epigenética,  MECP2.  Assim, 

novos experimentos devem ser realizados a fim de validar esta interação.

O  miRNA miR-203,  por  sua  vez,  tem  grande  importância  em 

doenças  hematológicas.  Este  miRNA  encontra-se  em  uma  região 

cromossômica  frequentemente  deletada  em  camundongos  em 

malignidades  hematopoieticas  específicas,  além de  o  outro  alelo  estar 

frequentemente metilado em CML e alguns casos de AML (Bueno et al., 

2008; Chim et al., 2011). A região 3'UTR do gene ABL e BCR-ABL é 

alvejada  por  este  miRNA em  humanos  e  camundongos.  Assim,  em 

tumores hematológicos este miRNA encontra-se pouco expresso, levando 

à super-expressão de seus dois genes alvo, e a restauração da expressão 
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deste miRNA, seja por transfecção ou por drogas epigenéticas, é capaz de 

reduzir a expressão de ABL e BCR-ABL, bem como leva a uma menor 

taxa de proliferação das células tumorais (Bueno et al., 2008). Assim, no 

presente estudo foi observado que o tratamento com violaceína leva a um 

aumento na expressão de miR-203 (figura 13) em K562, o que pode ser a 

causa da diminuição da expressão de ABL após o tratamento nas mesma 

células  (figura  10).  A expressão  de  seu  outro  alvo  BCR-ABL,  porém, 

aumentou em K562 após o tratamento no nível de RNA (figura 11), o que 

pode indicar que a super-expressão do miRNA regulador não foi capaz de 

diminuir  a  expressão  do gene  alvo  e  outros  mecanismos  devem estar 

atuando concomitantemente para que ocorre a super-expressão do gene 

híbrido.  Adicionalmente,  a  expressão  de  miR-203  correlaciona-se 

inversamente  à  expressão  de  DNMT3B em  K562  e  à  expressão  de 

MECP2 em HL60 (figura 15), indicando que nestas células, este miRNA 

pode  estar  alvejando  a  expressão  de  ambos  os  genes  envolvidos  na 

maquinaria epigenética, uma vez  o mesmo foi alvejado por mais de 2 

programas de predição. Tal interação, porém, precisa ser validada através 

de novos experimentos. 

Pouco se sabe a respeito da função dos miRNAs da família miR-

26, porém em estudo recente foi observado que o miR-26a tem função 

supressora  tumoral  em carcinoma nasofaríngeo  através  da  inibição  de 

EZH2 (Lu et al., 2011), o qual é uma histona metiltransferase e, portanto, 

pertencente à maquinaria epigenética.  O fato deste miRNA alvejar um 

gene  que  atua  nas  vias  epigenéticas  suporta  a  hipótese  de  que  este 

miRNA pode estar alvejando outros genes da mesma via, como DNMT3B 

e MECP2, considerando-se que um mesmo miRNA pode alvejar diversos 

genes de uma mesma via, potencializando seu efeito inibitório (Yuan et 

al., 2009). Neste estudo, foi observado um aumento na expressão de miR-

26a e miR-26b em células K562 (figura 13), bem como de miR-26a em 
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células Lucena (figura 14) após o tratamento com violaceína, o que pode 

indicar  uma  crontribuição  destes  miRNAs  ao  efeito  anti-tumoral  do 

emprego de violaceína, uma vez que estudos prévios indicam uma função 

supressora  tumoral  para  estes  miRNAs (Lu  et  al.,  2011).  Além disto, 

houve uma correlação inversa entre a expressão dos miRNAs miR-26a e 

miR-26b em células K562 e Lucena e a expressão de  DNMT3B,  bem 

como entre a expressão de miR-26a e miR-26b em HL60 e Lucena e a de 

MECP2  (figura 15), o que indica uma possível regulação da expressão 

destes genes da maquinaria epigenética pelos miRNAs da família miR-

26. 

Além disto, foi observada para todos os miRNAs, com exceção de 

miR-29a,  uma  expressão  aumentada  em  células  HL60  em  relação  a 

ambas  as  linhagens  de  CML,  K562  e  Lucena  (figura  6).  Em estudo 

recente, Vaz e colegas analisaram o transcriptoma de miRNAs de células 

K562, HL60 e de células mononucleares periféricas de sangue (PBMC), 

tendo observado uma expressão baixa da maioria dos miRNAs em células 

K562 em relação às células normais. Também foi observada, em células 

K562,  uma  expressão  aumentada  da  diversos  genes  pertencentes  à 

maquinaria de biogênese de miRNAs, porém foi observada também uma 

baixa  expressão de  DICER,  o  que  resultaria  em um acúmulo  de  pré-

miRNAs no citosol mas baixa quantidade de miRNAs maduros (Vaz et 

al., 2010). Em células HL60, por outro lado, foi observada uma expressão 

aumentada da maior parte dos miRNAs analisados, bem como a super-

expressão ou expressão igual dos genes da maquinaria de biogênese de 

miRNAs em relação ás células normais (Vaz et al.,  2010). Assim, tais 

dados  corroboram  os  resultados  obtidos  neste  trabalho,   onde  foi 

verificada uma expressão diminuída dos genes da maquinaria epigenética 

estudados nas linhagens de CML. Corroborando também estes resultados, 

temos que a expressão de ABL e BCR-ABL, os quais são alvos validados 
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de miR-203 (Bueno et al., 2008), apresentam correlação inversa ao seu 

miRNA regulador.  Assim, nas células de CML estudadas, há uma alta 

expressão de ABL e BCR-ABL e uma baixa expressão do miRNA que os 

alveja. Por outro lado, células HL60 apresentam uma baixa expressão de 

ABL  e  BCR-ABL,  bem  como  uma  alta  expressão  de  seu  miRNA 

regulador,  miR-203.  Assim,  é  possível  que  a  expressão  destes  genes 

codificantes esteja sendo regulada por este miRNA em células HL60, e a 

perda  da  expressão  deste  miRNA em células  de  CML possibilita  um 

aumento na expressão de seus genes alvo. 

Adicionalmente,  houve  uma  correlação  inversa  também entre  a 

expressão de todos os miRNAs e da expressão dos genes DNMT3B e 

MECP2  em  células  Lucena  comparadas  à  HL60  (figura  7),  ou  seja, 

enquanto  todos  os  miRNAs  estavam  com sua  expressão  reduzida  na 

linhagem Lucena em relação à HL60 (figura 6), a expressão de DNMT3B 

(figura 2) e MECP2 (figura 3) mostrou-se aumentada. Em células K562, 

quando comparadas com HL60, o mesmo ocorreu para todos os miRNAs, 

com  exceção  do  miR-29a  (figura  7).  Tal  correlação  inversa  entre  a 

expressão dos miRNAs e de seus possíveis alvos mais uma vez evidencia 

a  possibilidade  de  estes  miRNAs  estarem  regulando  a  expressão  de 

DNMT3B e  MECP2 em células de leucemia. Além disto, o fato de os 

miRNAs da família miR-29 já terem sido validados como reguladores da 

expressão de DNMT3B em células de câncer de pulmão (Fabbri et al., 

2007), bem como o fato de miR-29b ter o mesmo efeito,  regulando a 

expressão de DNMT3B também em células leucêmicas (Garzon et al., 

2009) evidencia a possibilidade de que este miRNA pode também alvejar 

MECP2,  e  que  os  outros  miRNAs  podem  também  estar  alvjendo 

DNMT3B e MECP2, uma vez que também apresentaram uma correlação 

inversa entre suas expressões. Assim, faz-se necessário novos estudos in 

vitro para  a  validação  da  regulação  destes  genes  codificantes  pelos 
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miRNAs  candidatos  selecionados  no  presente  estudo  em  células  de 

leucemia. 

É importante ressaltar que este é o primeiro estudo de que se tem 

conhecimento, no qual analisa-se o efeito do emprego de violaceína na 

expressão dos genes DNMT3B, MECP2, ABL e BCR-ABL, bem como dos 

miRNAs miR-26a, miR-26b, miR-29a, miR-29b e miR-203 em células 

CML e AML. Assim, visto o potencial  anti-tumoral desta droga tendo 

sido relatado em diversos estudos como descrito anteriormente, embora 

pouco se saiba a respeito das vias ativadas por esta droga nos diferentes 

tipos celulares, a análise da expressão de genes envolvidos em vias com 

papel  fundamental  na  tumorigênese,  como  as  vias  epigenéticas  e  dos 

miRNAs, é de fundamental importância para a compreensão dos efeitos 

desta droga em células de leucemia.
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7.5 - Conclusão

 

O   presente  trabalho  buscou  analisar  a  expressão  de  genes 

pertencentes a vias frequentemente desreguladas em células de leucemia, 

como os  genes  da  maquinaria  epigenética  DNMT3B e  MECP2,  genes 

com função de tirosina quinase, como  ABL e  BCR-ABL,  e microRNAs 

com  função  de  supressores  tumorais,  os  quais  encontram-se 

frequentemente  pouco  expressos  em  células  tumorais,  miRNAs  da 

família miR-26, miR-29 e miR-203. Neste trabalho, buscou-se analisar o 

efeito da introdução da droga violaceína sobre a expressão destes genes 

em células de leucemia mielóide aguda e crônica, bem como buscou-se 

estabelecer uma correlação entre a expressão dos miRNAs selecionados e 

de seus potenciais genes-alvo, a fim de fornecer indícios do alvejamento 

dos RNAs codificantes pelos miRNAs estudados. 

Assim,  foram observadas diferenças na resposta à introdução de 

violaceína entre os diferentes tipos celulares estudados, e a alteração da 

expressãos dos genes estudados, seja direta ou indiretamente, através da 

introdução de violaceína, pode indicar quais vias são afetadas por esta 

droga, sendo que novos estudos são requeridos para a compreensão dos 

mecanismos que possibilitam a desregulação destes genes. 
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Figura  17.  Esquema  das  possíveis  vias  afetadas  pela  introdução  de 
violaceína em células HL60, K562 e Lucena.  Em vermelho, genes com expressão 
diminuída  ou  vias  inibidas  pela  introdução  de  violaceína;  em  azul,  genes  com 
expressão aumentada ou vias induzidas pela introdução de violaceína; e em cinza, 
genes ou vias inalteradas após a introdução de violaceína. 
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8 - Conclusão Geral

Sabe-se  que  a  via  epigenética  e  o  correto  padrão  de  expressão  de 

miRNAs é fundamental para o início do desenvolvimento embrionário e 

manutenção  do  estado  diferenciado  celular,  sendo  a  desregulação  de 

ambas  as  vias  capaz  de  alterar  a  homeostase  celular,  provocando  o 

surgimento de diversas patologias.  Assim,  é de extrema importância  o 

estudo destas vias e da regulação de seus genes nos diferentes tipos de 

tecido.  Apesar  de  atualmente  existirem  diversos  miRNAs  descritos, 

pouco sabe-se a respeito de seus respectivos genes-alvo e de sua função 

nos diferentes tecidos,  tendo isto gerado uma crescente atenção a esta 

área de estudo pela comunidade científica. 

Assim, o presente trabalho buscou observar a correlação inversa entre a 

expressão  de  DNMT3b/Dnmt3b e  MECP2/Mecp2,  cujos  RNAs  são 

traduzidos  em  proteínas  que  atuam  na  maquinaria  epigenética,  e  a 

expressão  de  microRNAs  preditos  por  diversos  algortimos  como 

reguladores  da  expressão  destes  RNAs-alvo.  De  fato,  tal  correlação 

inversa foi observada entre diversos miRNAs estudados e seus possíveis 

alvos em diferentes tecidos e organismos.  No presente  trabalho foram 

utilizados  como  modelos  de  estudo  o  início  do  desenvolvimento 

embrionário em humanos e camundongos, a transformação maligna de 

melanócitos  murinos  e  o  tratamento  de  melanócitos  e  melanomas 

murinos  com  o  quimioterápico  5-aza-deoxicitidina,  bem  como  o 

tratamento  de  células  leucêmicas  humanas  com  a  droga  violaceína. 

Assim, esta correlação fornece evidências que sugerem a regulação dos 

genes codificantes estudados pelos miRNAs selecionados, o que deve ser 

validado através de novos experimentos. 
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Além disto, uma vez que a linhagem de células-tronco embrionárias 

humanas  utilizada  no  presente  estudo  ainda  é  pouco  caracterizada  no 

aspecto molecular, buscou-se através do presente trabalho contribuir para 

análise da expressão dos genes selecionados nestas células ao longo de 

sua diferenciação. 

Adicionalmente,  pouco se  sabe  a  respeito  do efeito  do emprego de 

violaceína  em  células  de  leucemia,  sendo  este  o  primeiro  estudo  a 

observar o efeito desta droga sobre a expressão de genes pertencentes à 

maquinaria epigenética,  bem como, sobre a expressão de miRNAs em 

linhagens  de  leucemia.  Assim,  foi  observado  que  o  tratamento  destas 

células com violaceína foi capaz de alterar significativamente a expressão 

de diversos dos genes estudados,  sugerindo um envolvimento das vias 

epigenética e de miRNAs na resposta celular a esta droga. Assim, estudos 

complementares  devem  ser  realizados  a  fim  de  elucidar  as  vias 

moleculares  afetadas  pelo  tratamento  de  células  leucêmicas  com 

violaceína. 
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9 - Resumo

A metilação do DNA em mamíferos é  uma importante  modificação 

epigenética,  sendo essencial no silenciamento de DNAs repetitivos, de 

regiões  que  sofrem  imprinting genômico  e  no  estabelecimento  do 

cromossomo  X  inativo  em  fêmeas.  Existem  5  tipos  de  DNA 

Metiltransferases, tendo a DNMT3B um importante papel na metilação 

de novo.  A MeCP2, por sua vez, é uma proteína capaz de reconhecer 

sítios  de  DNA  metilados  e  recrutar  proteínas  responsáveis  pela 

desacetilação das histonas.  Isto provoca alterações na conformação da 

cromatina,  impedindo  a  transcrição gênica.  Alterações  nos  padrões  de 

expressão  de  DNMT3B  e  na  metilação  do  DNA  encontradas  em 

diferentes tipos de tumores, e a temporalidade de expressão de Dnmt3b e 

de Mecp2 durante ondas de desmetilação e de metilação que ocorrem no 

início do desenvolvimento embrionário, podem auxiliar na identificação 

de  fatores  envolvidos  no estabelecimento  e  manutenção  do padrão  de 

metilação do DNA, os quais ainda são  pouco conhecidos. Por sua vez, 

uma nova classe de pequenos RNAs, os microRNAs, envolvidos com a 

regulação da expressão gênica pós-transcricional, têm grande importância 

na  manutenção  do  estado  diferenciado  de  diferentes  tipos  celulares. 

Trabalhos recentes demonstram também que há alterações nos padrões de 

expressão  de  microRNAs entre  tecidos  normais  e  tumorais.  Assim,  é 

objetivo deste trabalho a identificação de possíveis miRNAs envolvidos 

na  modulação  da  expressão  dos  genes  DNMT3B/Dnmt3b e 

MeCP2/Mecp2 em diferentes linhagens de células normais e tumorais, 

bem  como,  em  células  tronco  embrionárias  humanas  e  murinas 

submetidas  à  diferenciação.  Os  resultados  obtidos  no  presente  estudo 

sugerem  que  os  microRNAs  selecionados  são  capazes  de  modular  a 
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expressão  destes  genes  pertencentes  à  maquinaria  epigenética,  em 

diferentes linhagens humanas e murinas.

Palavras-chave:  DNMT3B,  MECP2,  epigenética,  microRNAs,  câncer,  células-
tronco embrionárias
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10 - Abstract

DNA methylation in mammals is an important epigenetic modification, 

playing an essential role in the silencing of repetitive DNA, in genomic 

imprinting  and,  in  females,  the  establishment  of  X  chromosome 

inactivation.  There  are  5  DNA metyhltransferases,  and  one  of  them, 

DNMT3B has an important role in  de novo methylation. MeCP2, by its 

turn, is a protein capable of recognizing methylated DNA sites and of 

recruiting  proteins  responsible  for  histones  deacetylation.  This  causes 

alterations  in  chromatin  conformation,  therefore  inhibiting  gene 

transcription.  Changes  in  the  expression  patterns  of  DNMT3B and  in 

DNA methylation  are  found in  several  types  of  tumors,  and temporal 

expression of Dnmt3b and Mecp2 during global demetyhlation and  de 

novo methylation waves, which occur in early embryonic development, 

could  give  a  better  understanding  of  the  factors  involved  in  the 

establishment and maintenance of DNA methylation patterns, which are 

still  largely  unkown.   Additionally,  a  new  class  of  small  RNAs,  the 

microRNAs, involved in the post-transcriptional gene silencing, has great 

importance in maintaining the differentiated state of several cell  types. 

Recent  studies  have  demonstrated  alterations  in  miRNAs  expression 

patterns between normal and tumor tissues. Thus, the aim of this work 

was to identify possible miRNAs involved in the modulation of Dnmt3b 

and Mecp2 RNAs in different normal and tumoral cell lines, as well as in 

human  and  murine  embryonic  stem  cells  and  their  respectively 

differentiated embryoid bodies. The results obtained in the present study 

suggest  that  the  selected  microRNAs  are  capable  of  modulating  the 

expression of genes belonging to the epigenetic machinery, in different 

human and murine cell lines.
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