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RESUMO 

 

OLIVÉ, A. N. Influência de LIN28 na expressão de let-7f no câncer papilífero de 

tiroide. 2014. 64 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Tecidual) - Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

No câncer de tiroide (CT) são frequentes mutações na via MAPK (do inglês Mitogen-

Activated Protein Kinase) nos genes RAS, BRAF e rearranjo cromossômico RET/PTC. Os 

microRNAs (miRNAs), pequenos RNAs que inibem a expressão proteica na fase pós-

transcricional, participam na sinalização da via MAPK. No carcinoma papilífero de tiroide 

(CPT) há diminuição na expressão do miRNA let-7f, com atividade supressor tumoral, 

durante a ativação constitutiva da via MAPK. A biogênese dos miRNAs da família let-7 é 

modulada por proteínas ligantes de RNA LIN28A e LIN28B, que interagem com o 

primário e precursor de let-7 (pri-let-7 e pre-let-7) inibindo seu processamento. Avaliamos 

a expressão gênica de LIN28, pri-let-7f, pre-let-7f e let-7f por rtPCR em tempo real, 

utilizando RNAs obtidos de amostras tumorais humanas com PTC e linhagens TPC-1 e 

BCPAP derivadas de PTC. A linhagem não tumoral Nthyori 3-1 foi utilizada para avaliar a 

influência de LIN28B na expressão de let-7f. Nas amostras de CPT humano, observa-se a 

redução de let-7f em 4 das 5 pacientes analisados, enquanto que LIN28A encontra-se 

aumentados em 2 pacientes que apresentam mutação BRAF
T1799A

. Os transcritos de pri-let-

7f apresentam maior expressão em TPC-1 enquanto que pre-let-7f e let-7f estão menos 

expressos nesta linhagem. Interessantemente observamos que há maior expressão de 

LIN28A em TPC-1 que apresenta RET/PTC 1, no entanto a expressão de LIN28B é mais 

abundante em BCPAP com BRAF
T1799A

. Inibimos a expressão de BRAF
V600E

 com inibidor 

específico PLX4032, e verificamos diminuição na expressão de LIN28B e aumento de let-

7f. Induzimos, então, a expressão de LIN28B em Nthyori 3-1 e constatamos diminuição de 

let-7f. Dessa forma, concluímos que existe uma relação inversa entre LIN28 e let-7f no 

CPT. Além disso, o desbalanço dos níveis de LIN28 poderia contribuir com a tumorigênese 

tireoidiana através da modulação da expressão de let-7f. 

 

Palavras-chave: Câncer de tiroide. LIN28. MicroRNA. Let-7f. Família let-7. Proteína 

ligante de RNA. 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

OLIVÉ, A. N. Influence of LIN28 on let-7 expression in the papillary thyroid cancer. 

64 p. 2014. Masters thesis (Tissue and Cell Biology ) - Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

In thyroid cancer (TC), mutations in MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase) pathway 

are frequent in the genes RAS and BRAF and chromosomal rearrangement RET/PTC. 

MicroRNAs (miRNAs), small RNAs that inhibit protein expression post-transcriptionally, 

modulate MAPK signaling. In papillary thyroid cancer (PTC), the tumor suppressor 

miRNA let-7f is decreased under constitutive MAPK activation. Biogenesis of miRNA let-

7 family is modulated by the RNA binding protein LIN28A and LIN28B, that binds to let-

7 primary and precursor (pri-let-7 and pre-let-7) and blocks their processing. We evaluated 

gene expression of LIN28, pri-let-7f, pre-let-7f and let-7f by real time RTPCR using total 

RNA of human PTC sample and PTC cell lines TPC-1 and BCPAP. Non-tumoral cell line 

Nthyori 3-1 was used to evaluate the influence of LIN28B in let-7f expression. In human 

PTC samples, we observed that 4 out of 5 patients showed decreased let-7f expression, 

while 2 patients with BRAF
T1799A

 showed increased LIN28A. TPC-1 cells express higher 

levels of pri-let-7f transcripts while pre-let-7f and let-7f are less expressed. Interestingly we 

noted that LIN28A is more expressed in TPC-1 that harbors RET/PTC 1, however LIN28B 

is more abundant in BCPAP cells with BRAF
T1799A

. We inhibited BRAF
V600E

 with 

PLX4032 specific inhibitor and we observed down-regulation of LIN28B and up-regulation 

of let-7f. Moreover, we introduced LIN28B for a gain of function experiment in Nthyori 3-

1 cells and we observed let-7f inhibition. We conclude that in PTC there is an inverse 

association between LIN28 and let-7f. Furthermore, unbalanced LIN28 expression may 

modulate let-7f expression and contribute with thyroid tumorigenesis. 

 

Keywords: Thyroid cancer. LIN28. MicroRNA. Let-7f. Let-7 family. RNA binding 

protein. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer apresenta um conjunto de alterações genéticas que desencadeiam o 

aumento da proliferação celular com perda da capacidade de diferenciação (HANAHAN; 

WEINBERG, 2011). A Agência Internacional de Pesquisa com Câncer (IARC do inglês 

International Agency for Research on Cancer) constatou que a incidência de câncer tende a 

aumentar nos países em desenvolvimento, devido á mudanças de hábitos alimentares, 

crescimento e envelhecimento da população (BRAY et al., 2014). Neste contexto, o 

carcinoma de tiroide é mais frequente do sistema endócrino e prevalente em mulheres. Na 

oncogênese tireoidiana são frequentes alterações na via MAPK (do inglês Mitogen-

Activated Protein Kinase), como mutação nos genes RAS e BRAF e rearranjo 

cromossômico RET/PTC. A ativação sustentada desta via faz com que mantenha a 

fosforilação de ERK, ativando fatores transcrição, os quais estimulam genes alvos 

contribuindo com a proliferação (Figura 1) (KIMURA et al., 2003; NIKIFOROVA et al., 

2003). Além da ativação oncogênica, analises de expressão em larga escala revelaram que 

neoplasias de tiroide podem ser estimuladas pela presença ou ausência de microRNAs 

(miRNA) (HE et al., 2005; PALLANTE et al., 2006).  

 

Figura 1. Via de sinalização MAPK. Figura esquemática da via MAPK, destacando os oncogene importantes. O 

gene RET está representado com o rearranjo RET/PTC, alteração encontrada em carcinoma papilífero que 

assim como mutações em RAS e BRAF, mantém sinalização constitutiva, induzindo genes alvos que 

ativam a proliferação celular. 
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MiRNA são pequenos RNAs não codificantes que modulam negativamente a 

expressão gênica através da interação com a região 3´UTR ( do inglês untranslated region) 

inibindo a síntese proteica (BARTEL, 2004). Análise do perfil de expressão de miRNA em 

larga escala, revelaram que alguns miRNAs, dentre eles o miR-146b, miR-21 e o cluster 

miR-17-92 apresentam aumento na expressão durante a tumorigenese tireoidiana, e outros 

estão ausentes ou pouco expresso em tumores, entre eles miR-30, miR-125b, let-7f, let-7a 

(CAHILL et al., 2006; DE LA CHAPELLE; JAZDZEWSKI, 2011; DETTMER et al., 

2013; HE et al., 2005). Nosso laboratório validou a participação do miR-146b e miR-19a/b 

(membro do cluster miR-17-92) na sinalização da via TGFbeta, outra importante via 

oncogênica tiroidiana, em que o bloqueio na proteína Smad4 propicia a proliferação celular 

(FUZIWARA; KIMURA, 2014A; GERALDO; YAMASHITA; KIMURA, 2012). 

Contudo, análise de expressão de miRNA em larga escala e ensaios funcionais em 

camundongo revelaram que os miRNAs pertencentes a família let-7 (do inglês lethal-7) 

são potentes supressores tumorais no câncer de tiroide, em especial let-7f no carcinoma 

papilífero de tiroide, em que são capazes de modular a via MAPK (DETTMER et al., 

2013;MARINI, FRANCESCA; LUZI, E.; BRANDI, M. L., 2011; PALLANTE et al., 

2006; RICARTE-FILHO et al., 2009; TAKAMIZAWA et al., 2004). 

A biogênese dos membros da família do miRNA let-7 tem-se tornado alvo de 

estudo, devido á ação supressora tumoral que exerce a maior parte dos membros em 

diversos tumores sólidos (NEWMAN; THOMSON; HAMMOND, 2008; PASQUINELLI 

et al., 2000). Neste contexto, nos últimos anos constataram que proteínas ligantes de RNA, 

LIN28A e LIN28B, modulam a biogênese o dos membros da família let-7 bloqueando a 

formação do miRNA maduro (PASQUINELLI et al., 2000; PISKOUNOVA et al., 2008). 

Esta modulação é crucial durante o desenvolvimento, em que LIN28 está abundante no 

inicio da proliferação celular e decai quando inicia o processo de diferenciação celular 

(Figura 2) (VISWANATHAN et al., 2008).  

Figura 2. LIN28 e let-7 no desenvolvimento. Diagrama desmonstrativo ilustrando que no início do 

desenvolvimento faz-se necessária a abundância de LIN28 e pouco let-7, e na fase de 

diferenciação observa-se o oposto. 
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No entanto, a diminuição da expressão de let-7 durante processos patológicos como 

resistência a insulina e neoplasias malignas na mama e próstata, tem-se associado com o 

aumento da expressão de LIN28 (PISKOUNOVA et al., 2008; THORNTON; GREGORY, 

2012; ZHU et al., 2011).  

A diminuição na expressão de let-7 no carcinoma de tiroide contribui com aumento 

da proliferação e diminuição da adesão celular (COLAMAIO et al., 2012; RICARTE-

FILHO et al., 2009). 

Dessa forma, compreender a influência de LIN28 na expressão de let-7 irá auxiliar 

na elucidação da tumorigênese tireoidiana modulada por este miRNA. 
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2 OBJETIVO 

 

Avaliar a influência de LIN28 no carcinoma papilífero tiroide. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

i. Avaliar a expressão gênica de LIN28A e LIN28B; 

ii. Observar a relação da expressão de LIN28 com pri-let-7f, pre-let7f e let-7f maduro;  

iii. Avaliar o efeito do bloqueio da via MAPK na expressão de LIN28A e LIN28B e let-

7f; 

iv. Avaliar o efeito da indução de LIN28B na expressão de let-7f. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Câncer de Tiroide 

 

O câncer de tiroide é o mais frequente do sistema endócrino, com incidência 

aproximada de 95% e comum em mulheres. Segundo a Sociedade Americana do Câncer, 

estima-se que, no ano de 2014, serão diagnosticados 62.980 mil casos de câncer de tiroide 

nos Estados Unidos (SIEGEL et al., 2014). No Brasil, de acordo com Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), serão diagnosticados cerca de 8.050 mil novos casos, tonando esse o 

quinto mais prevalente em mulheres (INCA, 2013). Aproximadamente 95% dos cânceres 

tireoidianos são derivados de células foliculares, o restante derivam de células 

parafoliculares C e tecidos moles da glândula tiroide.  

Os carcinomas derivados de células foliculares apresentam variações histológicas, 

que permitem classificar os tumores em dois grupos: o primeiro trata-se do carcinoma bem 

diferenciado, que subdividem em carcinoma papilífero (PTC do inglês Papillary Thyroid 

Cancer 86% dos casos) e carcinoma folicular (FTC do inglês Follicullar Thyroid Cancer, 

7% dos casos); o segundo grupo corresponde ao carcinoma pouco diferenciado ou 

carcinoma anaplásico de tiroide (ATC do inglês Anaplastic Thyroid Cancer, 2% dos 

casos). Os carcinomas bem diferenciados apresentam melhor prognóstico em que, a 

excisão cirúrgica dos tumores, associada à radioterapia, é um tratamento eficaz. Diferente 

dos carcinomas bem diferenciados, o ATC apresenta pior prognóstico, pois até o momento 

não há uma terapia eficaz para o tratamento, sendo este histotipo letal com sobrevida 

média de 6 meses (AKAISHI et al., 2011; BRAUN; HUTTELMAIER, 2011). 

A oncogênese molecular do câncer de tiroide está associada a mutações somáticas 

que conferem caráter proliferativo e invasivo as células. No PTC, mutações dos genes 

RET, RAS e BRAF, ativam efetores da via MAPK e estão presentes em aproximadamente 

70% dos casos (KIMURA et al., 2003; NIKIFOROVA et al., 2003).  

Dentre as alterações gênicas que acomete a via MAPK, a translocação de uma base 

timina por adenina na posição 1799 BRAF
T1799A

 é o mais frequente, sendo detectado em 

32% dos casos de PTC, subsequente tem-se rearranjo cromossômico RET/PTC que 

acomete aproximadamente 16% e mutações do gene RAS com aproximadamente 15% 

(CAHILL et al., 2006; KIMURA et al., 2003; LEMOINE et al., 1988).  
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O BRAF
T1799A

 sintetiza uma proteína com substituição do aminoácido valina por 

ácido glutâmico na posição equivalente (600). A proteína BRAF
V600E

, encontrada em um 

estado constitutivamente ativado, estimula a via proliferativa MAPK na ausência de 

sinalização ativadora (KIMURA et al., 2003). A presença de BRAF
T1799A

 está associada a 

tumores tiroidianos agressivos e de pior prognóstico (NIKIFOROVA et al., 2003; OLER et 

al., 2005). Estudos clinico-patológico apontam que a mutação do gene BRAF está 

associada á metástase linfonodais, metástase á distância, invasão extra tiroidiana e tumores 

refratários á radioterapia (XING et al., 2013). 

Outra constatação em relação á oncogene em PTC é a incidência do rearranjo 

cromossômico RET/PTC que está presente em PTC clássico e microcarcinoma tireoidiano 

(CAHILL et al., 2006; FUSCO et al., 1987; GRIECO et al., 1990). Estudos pioneiros 

realizados na Itália revelaram que e o rearranjo cromossômico RET/PTC está presente em 

crianças com PTC esporádico e não aparece em adultos (BONGARZONe et al., 1996). No 

entanto análises de expressão gênica, realizadas com tecidos humanos de pacientes 

expostos a radiação I-131 após o acidente de Chernobyl, verificaram aumento da 

incidência de RET/PTC em tumores malignos e benignos de tiroide em crianças e adultos 

(ELISEI et al., 2001; NIKIFOROV et al., 1997). Recentemente outro estudo, realizado em 

amostras de pacientes expostos a radiação I-131, comparou a incidência do rearranjo 

cromossômico RET/PTC com mutações BRAF, RAS e outro rearranjo cromossômico 

PAX8/PPARγ. Verificaram que RET/PTC é a mutação gênica mais frequente e está 

presente em crianças com idade média de 7 anos, enquanto que as demais mutações 

aprecem em pacientes com mais de 11 anos (LEEMAN-NEILL et al., 2013). 

Contudo atualmente sabe-se que os miRNAs, também participam da oncogênese 

tiroidiana (HE et al., 2005; LU et al., 2005). Análise de microarray realizada em amostras 

humanas de PTC identificaram a desregulação de 30 miRNAs, em que observou aumento 

da expressão de miRNAs como miR-146b, miR-181, miR-221,miR-222 e diminuição da 

expressão de let-7f (PALLANTE et al., 2006). Além disso, na tumorigenese tiroidiana a 

presença de mutação no gene BRAF modula a expressão de miRNAs e favorece a 

tumorigenese em tumores tiroidianos de pior prognóstico (YIP et al., 2011).  

 

3.2 MicroRNAs 

 

Os miRNAs, descritos no início da década de 90, são pequenos RNAs endógenos 
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não codificantes que modulam negativamente a expressão proteica através do pareamento 

imperfeito com a região 3`UTR do RNA mensageiro alvo, regulando processos biológicos 

como: diferenciação, proliferação e apoptose (LEE et al., 1993). Atualmente, de acordo 

com banco de dados de análise in silico estão descritos em humanos 2585 miRNAs 

(KOZOMARA; GRIFFITHS-JONES, 2014).  

A biogênese canônica dos miRNAs inicia-se com a transcrição á partir de seus 

genes pela RNA polimerase II formando longos transcritos primários (pri-miRNA) 

contendo cauda poli(A) e cap- região 5’. Ainda no núcleo, o pri-miRNA é processado pela 

enzima DROSHA formando o precursor do miRNA (pre-miRNA), um segmento de 

aproximadamente 70 nucleotídeos em forma de grampo (hairpin). Este é exportado para 

citoplasma pelo complexo Exportina-5/Ran-GTP, onde há novo processamento pela 

enzima DICER, gerando um duplex com aproximadamente 22 nucleotídeos de 

comprimento. Em seguida, o duplex associa-se com complexo RISC (do inglês RNA-

induced silencing complex), que direciona a ligação do miRNA à região 3’não traduzida 

do mRNA alvo (figura 3) (BARTEL, 2004). 

 

Figura 3. Biogênese do miRNA. O pri-miRNA é transcrito pela enzima RNA polimerase II, em seguida é 

clivado pela DROSHA no núcleo, gerando o pre-miRNA, que é exportado ao citoplasma e 

processado pela enzima DICER, originando transcritos de fita dupla (miRNA:miRNA). A 

incorporação deste duplex miRNA:miRNA ao complexo RISC libera uma das fitas do transcrito, 

mantendo apenas a fita madura aderida ao complexo. Assim, o pareamento perfeito desta 

sequência do miRNA com o mRNA alvo provocará a degradação do mesmo. Enquanto que o 

pareamento imperfeito impedirá a tradução. Figura adaptada (GERALDO, 2013) 

 Em humanos cerca de 50% dos genes de miRNAs estão situados em sítios 
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genômico frágeis associados ao câncer, sujeitos a quebra, deleções, perda de 

heterozigosidade, entre outros (CALIN et al., 2004). Estes genes localizam-se em sua 

maioria entre os genes de mRNA, o restante localiza-se nos introns e alguns em exons não 

codificantes de proteínas (RODRIGUEZ et al., 2004). Aproximadamente 37% dos genes 

de miRNA, em humanos, localizam-se no mesmo cromossomo e encontram-se próximos 

(distantes em cerca de 30000 nucleotídeos) (ALTUVIA et al., 2005). Além disso, este 

conjunto de genes de miRNA (cluster) são transcritos como policistrons e apresentam, 

durante a homeostase, o mesmo padrão de expressão (ALTUVIA et al., 2005).  

Estudos da expressão de miRNA em tumores tem mostrado que estes pequenos 

RNA são excelentes marcadores tumorais, pois sua expressão diferencial é mais eficiente 

para o diagnóstico de malignidade do que a expressão de mRNA (LU et al., 2005). Os 

miRNAs associados ao câncer são denominados oncomiRs. Alteração na expressão dos 

oncomiRs, contribuem com a tumorigênese basicamente de duas formas: um oncomiR que 

regula um gene supressor tumoral encontra-se super-expresso ou quando um oncomiR 

responsável em regular um oncogene tem sua expressão reduzida (figura 4) (ESQUELA-

KERSCHER; SLACK, 2006).  

 

Figura 4. Atividade dos oncomiRs. A direita ilustra a atividade de oncomiRs supressores tumorais, que no 

câncer encontra-se pouco expresso, possibilitando a tradução de oncogenes. Á esquerda representa 

o mecanismo dos oncomiRs oncogênicos os quais estão super expressos nos cânceres modulam 

genes supressores tumorais. Figura adaptada (FUZIWARA, 2012) 

Na tumorigenese tiroidiana, observa-se que os oncomiRs: miR-146, miR-221,miR-
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222 e o cluster miR-17-92 são oncogênicos capazes de modular importantes vias da 

tumorigenese tiroidiana como MAPK e TGF beta (DETTMER et al., 2013; FUZIWARA, 

KIMURA, 2014a; GERALDO et al., 2012). Por outro lado, os oncomiRs let-7f, miR-1, 

miR-200 e miR-30 são supressores tumorais, os quais modulam oncogene que compõe 

principalmente a via MAPK e fatores de transcrição que auxiliam a transição epitélio 

mesênquima (FUZIWARA; KIMURA, 2014b; RICARTE-FILHO et al., 2009; ZHANG et 

al., 2012;).  

Análises recentes realizadas por sequenciamento de próxima geração, revelou que 

número de miRNAs desregulados no câncer de tiroide é cerca de 124, em que há aumento 

na expressão maior que duas vezes de 24 miRNAs como miR-146, miR-221, miR-200 e 

diminuição na expressão de 65 miRNAs entre eles let-7a e let-7f (SWIERNIAK et al., 

2013). Outros estudos avaliaram através de análise em larga escala do perfil de expressão de 

miRNA, a expressão de 768 isoformas maduras em carcinoma pouco diferenciado e 

carcinoma diferenciado. Verificaram que entre os miRNAs super expressos estavam miR-

146, miR-221, miR-222, miR-17-92 e entre os pouco expressos let-7f, let-7a. Por outro 

lado, constataram que os miR-200 e miR-30 apresentam aumento da expressão em PTC no 

entanto (Figura 5) (DETTMER et al., 2013; DETTMER et al., 2014).  

 

Figura 5. MiRNA na progressão tumoral tiroidiana. A progressão tumoral tiroidiana é influenciada por 

diferentes miRNAs, os quais modulam a oncogenes ou genes supressores tumorais favorecendo a 

tumorigenese. Figura adaptada (FUZIWARA; KIMURA, 2014B). 

 

3.2.1 Família let-7 

 

O miRNA let-7 (do inglês lethal-7) foi o segundo miRNA a ser descrito em 

Caenorhabditis elegans (C. elegans) e o primeiro descrito em mamíferos (PASQUINELLI 

et al., 2000; REINHART et al., 2000). A família miRNA let-7, é composta em humanos 

por treze membros (let-7a-1, let-7a-2, let-7a-3, let-7b, let-7c, let-7d, let-7e, let-7f-1, let-7f-

2, let-7g, let-7i, miR-98) localizados em oito diferentes cromossomos (ROUSH; SLACK, 
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2008). Análises de bioinformática revelam que a estrutura em grampo ou pre-miRNA dos 

membros da família são conservadas em humanos (figura 6) e entre espécies. Essa 

conservação permite que a modulações na biogênese de let-7 seja semelhante entre as 

isoformas (PASQUINELLI et al., 2000; SCHMITTGEN et al., 2008). 

No entanto, a família let-7 destacou-se na comunidade científica por ser o primeiro 

miRNA com função importante no câncer (JOHNSON et al., 2005). Neste estudo foi 

mostrado que as isoformas do oncogene RAS apresentavam sítios múltiplos potenciais para 

o pareamento de let-7 na região 3’ UTR do RNA mensageiro, podendo sofrer regulação 

deste miRNA. 

 

Figura 6. Conservação dos precursores da família let-7. Em azul estão representadas as sequencias 

conservadas entre as isoformas; os nucleotídeos sublinhados correspondem a sequencia madura do 

miRNA;  

 

No câncer, a maioria dos os miRNAs pertencentes a família let-7 atuam como 

supressores tumorais, inibindo oncogenes que modulam ciclo celular, proliferação, 

diferenciação e adesão celular (COLAMAIO et al., 2012; RICARTE-FILHO et al., 2009; 

ROUSH; SLACK, 2008; ZHAO et al., 2013). Na oncogênese tiroidiana análise de 

expressão de miRNA em larga escala, mostram que entre os membro da família let-7 há 

diminuição na expressão de let-7f e let-7a (DETTMEr et al., 2013; DETTMER et al., 

2014; PALLANTE et al., 2006; VISONE et al., 2007) 

Estudos funcionais recentes mostram que, a diminuição na expressão de membros 

da família let-7 durante alguns processos neoplásicos malignos como na mama, pulmão, 

cólon e intestino, deve-se ao aumento da expressão proteica de LIN28 (PISKOUNOVA et 

al., 2008; VISWANATHAN et al., 2008).  

 

3.3 LIN28  
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As proteínas ligante de RNA, que modulam a expressão de let-7, são codificadas 

pelos genes heterocrômicos LIN28 (também conhecido como LN28A) e LIN28B 

localizados respectivamente no cromossomo 1(1p36.11) e 6 (6q21) em humanos (GUO et 

al., 2006; MOSS; TANG, 2003). As proteínas LIN28A e LIN28B exercem um papel 

importante no tempo do desenvolvimento embrionário, modulando a expressão de let-7 

para que esse miRNA esteja pouco expresso durante a proliferação celular (MOSS; TANG, 

2003; MOSS, 2007). Contudo, a desregulação neste processo está associada a patologias, 

como alguns tipos de tumores sólidos (VISWANATHAN et al., 2009). 

Os genes LIN28A e LIN28B são compostos em humanos por quatro exons, em que 

o segundo e o terceiro são conservados entre as isoformas (GUO et al., 2006; MOSS; 

TANG, 2003). Análises de bioinformática revelaram que o segundo exons, é responsável 

em codificar nucleotídeos semelhantes ao encontrados em proteínas de choque térmico 

(CSD do inglês cold-shock domain) sintetizadas em bactérias e plantas. Outra constatação 

foi á presença de aminoácido que compõem os dedos de zinco (no inglês zinc finger) do 

tipo CCHC (Cisteína Cisteína Histidina e Cisteína), homólogos aos encontrados no 

nucleocapsídeo viral, sintetizados a partir do terceiro exon (GUO et al., 2006; MOSS, 

TANG, 2003, SUMMERS et al., 1992).  

LIN28A e LIN28B, apesar de pertencerem à mesma família gênica, sintetizam proteínas 

com composição peptídica diferente (PISKOUNOVA et al., 2011). As proteínas LIN28A e 

LIN28B são compostas, em mamíferos, por 209 e 250 aminoácidos respectivamente. 

Ambas apresentam um domínio CSD na extremidade N-terminal e dois domínios zinc 

finger do tipo CCHC na extremidade C-terminal, permitindo uma identidade de 76% 

(GUO et al., 2006; MOSS et al., 1997; PISKOUNOVA et al., 2011). No entanto, a proteína 

LIN28B apresenta sequencias de aminoácidos que sinalizam localização nuclear e 

nucleolar, o que a difere de LIN28A (Figura 7) (PISKOUNOVA et al., 2011). A estrutura 

zinc finger do tipo CCHC apresenta capacidade de interação com o RNA, dando as 

proteínas LIN28, a função de proteína ligante de RNA (RBP no inglês RNA binding 

protein) (SUMMERS et al., 1992). 

Figura 7 Composição das proteínas LIN28A e LIN28B. Observa-se em laranja o CSD (cold shock  domain) 

preservado nas duas proteínas, assim como os dois domínios zinc finger do tipo CCHC 

representados em preto. A proteína LIN28B apresenta sequencia de nucleotídeos com função de 

sinalização nucleolar (SNo) representado em verde e sinalização nuclear (SN) em vermelho. 

extremidade C-terminal de LIN28B e não está presente em LIN28A. 
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Apesar das diferenças estruturais, as proteínas Lin28A/Lin28B, participam do 

desenvolvimento de nematoides e vertebrados e contribuem com processos de regeneração 

tecidual e tumorigenese (EL-KHAIRI et al., 2012; VISWANATHAN et al., 2009; VOGT 

et al., 2012). 

A contribuição de Lin28 nos processos descrito anteriormente, dá-se pincipalmente 

através da modulação da biogênese de miRNA, pertencentes a família let-7 (NEWMAN et 

al., 2008; VISWANATHAN et al., 2008; VISWANATHAN; DALEY, 2010). Estas 

proteínas modulam de forma distinta a maturação de let-7 (PISKOUNOVA et al., 2011). 

Lin28A age no citoplasma ligando-se no pre-let-7 e recruta a enzima TUTase (do inglês 

terminal uridylyltranferase) que adiciona uridina na porção 3´do pre-let-7 induzindo a 

degradação e consequentemente inibe o processamento pela DICER (HEO et al., 2009). 

Enquanto Lin28B atua predominantemente no núcleo, onde se liga no primário de let-7 

(pri-let-7) e bloqueia a interação do complexo DROSHA/DGCR8 independente da enzima 

TUTase (figura 8) (PISKOUNOVA et al., 2011).  

 
Figura 8. Ação de Lin28 na biogênese de let-7. Lin28B atua predominantemente no núcleo, onde se liga no 

primário de let-7 (pri-let-7) e bloqueia a interação do complexo DROSHA/DGCR8 sem a presença 

da enzima TUTase (do inglês  terminal uridylyltranferase). Enquanto que Lin28A age no citoplasma 

ligando-se no precursor de let-7 e também recruta a enzima TUTase que inibe o processamento do 

precursor pela DICER. Figura adaptada de (PISKOUNOVA et al., 2011). 

 

O gene lin-28 foi descrito inicialmente em C. elegans, junto com os genes lin-14 e 

lin-29 (AMBROS; HORVITZ, 1984). Ambros e Horvitz acompanharam o 
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desenvolvimento larval utilizando microscopia eletrônica, partindo de células selvagens e 

com mutações nos genes lin-28, lin-4 e lin-29. Constataram que se tratava de genes 

heterocrônicos e por isso, a presença de mutações pode ocasionar atraso ou precocidade no 

desenvolvimento. Em especial, verificou-se que a ativação de lin-28 é essencial nos 

primeiros estágios de desenvolvimento larval (AMBROS; HORVITZ, 1984; AMBROS; 

MOSS, 1994).  

Em humanos o aumento da expressão LIN28 ocorre nas gônadas, devido á 

atividade exercida por esses órgãos. Sabe-se que a presença de LIN28 é necessária durante 

a fase de maturação do aparelho reprodutor (AECKERLE et al., 2012). O aumento 

irregular na expressão de LIN28 ocasiona menarca precoce e crescimento do pelos em 

mulheres e mudança de voz, mudanças dos órgãos genitais e também crescimento dos 

pelos em homens (CAO et al., 2011; CHILDS et al., 2012; ZHU et al., 2010).  

Em ratos, estudo in vitro e in vivo, constataram que há aumento da expressão de 

Lin28 durante as fases de proliferação celular (MOSS; TANG, 2003; YANG; MOSS, 

2003). Ensaios de expressão proteica realizados em tecidos embrionários de ratos obtidos 

entre o período de formação do blastocisto e a diferenciação celular para formação dos 

folhetos embrionário revelaram que, apesar de haver expressão de Lin28 durante todo o 

período, há aumento expressão citoplasmática de Lin28 durante a formação do blastocisto 

(YANG, MOSS, 2003). Em outro estudo utilizaram linhagens celulares murinas de 

fibroblasto e derivadas de: carcinoma embrionário e fetocromocitoma adrenal, e 

verificaram aumento da expressão proteica de Lin28 (MOSS; TANG, 2003).  

Estudos pioneiros realizados em linhagens celulares humanas tumorais derivadas 

de: adenocarcinoma de ovário humano, carcinoma embrionário e teratocarcinoma humano, 

constataram através da análise da expressão proteica, aumento da expressão citoplasmática 

de LIN28 (MOSS; TANG, 2003). Atualmente sabe-se que expressão Lin28 em indivíduos 

adultos, com exceção das gônadas, está associada com a formação de algumas neoplasias 

malignas (PISKOUNOVA et al., 2011).  

Ensaio de imunohistoquímica em tecidos tumorais hepáticos e western bloting de 

extrato proteico nuclear e citoplasmático da linhagem Hhu7 mostraram que a proteína 

LIN28B encontra-se no núcleo e no citoplasma, e não apenas no citoplasma como o 

ocorrido com a isoforma LIN28A (GUO et al., 2006; MOSS et al., 1997).  

O aumento da expressão de LIN28, por inibir a maturação dos miRNAs 

pertencentes a família let-7, que são supressores tumorais, contribui com a tumorigenese de 

neoplasias como mama, cólon, bexiga, ovário, cabeça e pescoço e neuroblastoma 
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(ALAJEZ et al., 2012; CUATRECASAS et al., 2011; KING et al., 2011; LI et al., 2013; 

MURRAY et al., 2013)  

Contudo, estudo recentes realizados em leucemia mielóide aguda constatou que o 

miR-150, pode ser modulado por LIN28. Nesta neoplasia, detectou que cMYC, ativa a 

transcrição de LIN28 que por sua vez interage com pri-miR150 e pre-miR150 impedindo 

seu processamento e favorecendo a proliferação celular (JIANG et al., 2012). 

 Recentemente, um caso atípico foi relatado em carcinoma e adenocarcinoma de 

adrenal. Neste estudo, observaram aumento na expressão gênica de LIN28A em carcinoma 

de adrenal com pior prognóstico, no entanto há diminuição ou ausência da expressão 

proteica (FARIA et al., 2014). Interessamente constataram aumento na expressão do miR-9 

o qual tem como potencial alvo LIN28A, o que potencialmente justifica a diminuição 

proteica. 

A correlação inversa entre let-7/LIN28 está elucidada em diversos tumores sólidos, 

no entanto, até o momento não foi apresentado este padrão no câncer de tiroide. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Tecidos e linhagens celulares de carcinoma papilífero de tiroide estudados 

 

4.1.1 Tecidos tiroidianos avaliados 

 

Foram avaliados um total de 5 tecido tumorais, classificados como carcinoma 

diferenciado de tiroide do tipo papilífero clássico e uma amostra de bócio, a qual neste 

estudo, foi utilizada como controle. Quatro das amostras tumorais são de pacientes do sexo 

feminino e um masculino, com idade entre 30-55 anos. Destas duas são positivas para 

mutação BRAF
T1799A

 e nenhum dos casos foi relatado metástase linfonodal. O tecido 

apresentando bócio é procedente de uma mulher com 47 anos, em que não foi detectada 

mutação BRAF. 

 

4.1.2 Linhagens celulares e cultura de células 

 

 A linhagem celular não tumoral, Nthyori 3-1, proveniente de tecido tiroidiano de 

uma mulher com 35 anos, foi obtida comercialmente (#90011609-SIGMA ALDRICH) 

(LEMOINE et al., 1989). As linhagens tumorais são procedentes de tumores caracterizados 

como PTC, no entanto BCPAP foi obtida de tumor com mutação no gene BRAF e TPC-1 

de uma amostra com rearranjo RET/PTC 1, estas linhagens foram doadas respectivamente 

pelo Dr. Massimo Santoro (FABIEN et al., 1994) e Dr. James A Fagin (TANAKA et al., 

1987)  

(Tabela 1).  

As linhagens Nthyori 3-1, BCPAP e TPC-1 foram cultivadas respectivamente em 

meio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) (GIBCO
TM

) contendo 10% de soro fetal 

bovino (SFB) e 2 mM de L-glutamina, Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) 

(GIBCO
TM

) enriquecido com 10% de SFB e DMEM (GIBCO
TM)

 com 5% de SFB. As 

linhagens Nthyori 3-1 Ø e Nthyori 3-1 LIN28B, foram cultivadas com o mesmo meio que 

a célula de origem, no entanto acrescentou 1μg/mL de puromicina. Em todos os meios 

foram acrescentados: antibióticos (100 U/mL de penicilina e 100 μg/mL de estreptomicina) 

e antifúngico (1 μg/mL de anfotericina). As linhagens em cultivo foram mantidas em 

incubadora (Thermo Scientific, Waltham, MA, USA) sob as condições 5% de CO2 a 37 ºC. 
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Tabela 1: Especificações das linhagens celulares 

Linhagem 

Celular 
Características 

Alteração 

Genética 
Linhagem 

Parental 
Espécie Referências 

Nthy-ori 3-1 NTT 
Imortalizada 

SV40 
- Humano (Lemoine et al., 1989) 

N thyori 3-1 Ø 
 

Vetor 

pSiliencer 

vazio 
Nthyori 3-1 Humano Este estudo 

N thyori 3-1 

LIN28B  
Vetor MSCV-

pig-LIN28B 
Nthyori 3-1 Humano Este estudo 

BCPAP PT 
BRAFT1799A 

(espontâneo) 
- Humano (Fabien et al., 1994) 

TPC-1 PT RET/PTC 1  Humano (Tanaka et al., 1987) 

NOTA: NTT: Não tumoral tiroidiana, PT: Papilífero de tiroide. 

 

4.2 Tratamento com inibidor de BRAF
V600E 

 

Com o objetivo de avaliar se a ativação constitutiva da via MAPK, contribui com a 

expressão de LIN28, tratamos a linhagem BCPAP com inibidor específico de BRAF 

mutado. A droga PLX4032 (Vemurafenibe) (Selleck Chemicals Houston, TX, USA) foi 

diluída em dimetil sulfóxido (DMSO) adicionado ao meio de cultura em uma concentração 

1 μM/ml, por um período de 24 h. Avaliamos a eficácia do tratamento através da expressão 

da proteína fosforilada ERK1(do inglês Extracellular signal-regulated kinases). 

 

4.3 Análise da expressão proteica 

 

4.3.1 Extração de proteínas  

 

As células fora cultivadas em placas de 100 MM até atingir semiconfluência.  A 

proteína total foi extraída das linhagens utilizando o tampão RIPA (Tris 20 mM pH 7,5, 

NaCl 150 mM, Nonidet P-40 1%, deoxicolato de sódio 0,5%, EDTA 1 mM e SDS 0,1%), 

contendo 10% de inibidor de protease (Sigma, St. Louis, MO, USA). A concentração do 

extrato proteico foi dosada pelo método de Bradford (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, 

USA). 
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4.3.2 Western bloting  

 

Fracionou-se 30 μg de proteína obtidos das amostras, em gel de poliacrilamida 10%. As 

proteínas foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose Hybond- ECL 

(Amersham Bioscience, Piscatway, NJ, USA) por transferência úmida overnight em 

tampão Towbin (25 mM Tris, 192 mM de glicina, 20% de metanol, pH=8,3). Sítios de 

ligação não específicos foram bloqueados através da incubação com TTBS (do inglês 

Tween 20 and Tris-Buffered Saline) contendo 5% de leite desnatado. Os anticorpos 

primários utilizados na detecção de proteínas alvo foram: anti-ERK (K-23) produzido em 

coelho, anti-p-ERK (E-4), anti-α-tubulina (B-7), produzidos em camundongo (SantaCruz 

Biotechnology, SantaCruz, CA, USA), os quais foram incubados sobre as membranas em 

solução de bloqueio. Entre as incubações, as membranas foram lavadas 3 vezes em 

intervalos de 10 minutos com TTBS abundante. Observou-se o complexo antígeno-

anticorpo usando anticorpo secundário anti-coelho ou anti-comundongo conjugado à 

peroxidase através do sistema de quimioluminescência utilizando luminol e ácido p-

cumárico no equipamento ImageQuant LAS4000 (GE Healthcare Life Sciences, Welwyn 

Garden City, UK). A quantificação antigênica foi realizada por densitometria utilizando 

programa computacional ImageJ. Calculamos a razão entre a intensidade das bandas de 

interesse pela densidade das bandas controle endógeno. 

 

4.4 Análise da expressão gênica 

 

4.4.1 Extração de RNA e transcrição reversa (RT) 

 

Os tecidos humanos foram macerados e as linhagens celulares foram cultivadas em 

placas com 60 mm até atingirem 80% a 90% de confluência. O RNA total foi extraído 

utilizando o regente TrizolⓇ (Invitrogen Life Technologies) (Life Technologies, Carlsbad, 

CA, USA) contendo fenol- clorofórmio. Determinou-se a concentração do RNA total 

calculando a absorbância de 260nm/280nm. 

O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado utilizando 1 µg de RNA total os 

quais foram incubados na presença de 1µl random primer (3 µg/ul), 1 µl deoxinucleotídeos 

trifosfatados (dNTP mix) e 5 µl de H2O DEPC, em um volume final de 12 µl. Essa mistura 

foi incubada a 65 °C durante 5 min e, em seguida, mantida em gelo. Á mistura foram 
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acrescidos 1 µl inibidor de RNase, 4 µl de tampão de RT 5X, 2 µl estabilizador enzimático 

DTT e 1 µl enzima Transcriptase Reversa (M-MLV) (Invitrogen Life Technologies). A 

reação foi realizada a 21 ºC por 10 min, a 42 ºC por 30 min e a 99 ºC por 10 min em 

termociclador Cyclogene (Techne, Stone, Staffordshire, UK). 

 

4.4.2 Desenho de primer específico 

 

Para detectar a expressão dos mRNAs, pri-miRNA e pre-miRNA, foram desenhados, 

com o auxílio do programa PrimerExpress versão 3.0 (Applied Biosystems), um par de 

primer para cada gene. Os parâmetro utilizados pelo PrimerExpress consistem em: 

amplificar fragmentos, em que o tamanho varie entre 50 e 150 pb, que quantidade de CG 

esteja entre 30 e 80%, não possuir a capacidade de anelar entre si ou formar estrutura 

secundária estável e apresentar temperatura de anelamento variável de 58 °C a 60 °C. 

Além disso, os primers para detecção de expressão dos mRNA foram desenhados em 

exons diferentes do gene, para analise de expressão do pri-miRNA delimitamos a 

sequencia do precursor e desenhamos os primers cerca de 10 nucleotídeos de distância 

(figura 9) e para expressão do pre-miRNA delimitamos as extremidades e não o loop. As 

sequencias dos primers, estão descritos na tabela 2.  

 

  

Figura 9. Desenho esquemático de localização dos primers para pri-miRNA. Em verde observa-se o pre-

miRNA com o loop representado pela linha pontilhada. Na região externa ao precusor foram 

desenhados os primers para pri-miRNA, representados pelas setas foward (FW) e reverse (Rev). 
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Tabela 2: Primers utilizados na detecção de expressão gênica 

Anotação   Sequência 5' → 3' Nº Acesso* 
Amp  

(pb) 

Homo sapiens Lin-28 

homologo A (LIN28A) 

FW:AAAAGGAGACAGGTGCTACAACTGT                       

Rev: AGGCTACCATATGGCTGATGCT 
NM_024674.4 116 

Homo sapiens Lin-28 

homologo B (LIN28B) 

FW:GGAAGACACTACAGAAAAGAAAACCA                                                                           

Rev:GACTACATTCCTTAGCATGATGATCAA 
NM_001004317.3 84 

Homo sapiens Gene da 

Proteína Ribossomal 19 

(RPL19) 

FW: TCTCATGGAACACATCCACAA                          

Rev: TGGTCAGCCAGGAGCTTCTT   
NM_000981.3 69 

Homo sapiens Primário de 

let-7f1 (pri-let-7f1) 

FW: AGAGATTGTACTTTCCATTCCAG  

Rev:ATAATGCAGCAAGTCTACTCC 
NR_029483 148 

Homo sapiens Primário de 

let-7f2 (pri-let-7f2) 

FW: CTGGCCCACATAGGCTGAAGA                                 

Rev: CCTGAACAGAGCCAGTCGGAG 
NR_029484 153 

Homo sapiens Precursor de 

let-7f (pre-let-7f) 

FW GTGAGGTAGTAGATTGTATAG 

Rev: TAGATTGTATAGTTATCTCC 

NR_029483 

NR_029484 
69 

* Acesso no banco de genes do National Center for Biotechnology Information 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene  

 

4.4.3 Análise da expressão gênica de LIN28, pri-let-7f e pre-let-7f 

 

Para quantificar o produto de expressão gênica, utilizou-se o reagente SYBR Green 

Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems® Life Technologies) o qual apresenta 

afinidade pelo sulco menor da dupla fita de DNA. Quando há essa interação, detecta-se a 

fluorescência, permitindo então estimar a quantidade de produto amplificado. 

As reações de rtPCR em tempo real, foram realizadas com volume final de 20 µl, 

utilizando 5 µl cDNA (10 ng/ µl), 5 µl primers específico para o gene, com concentração 

variando de 100 a 400 nm, de acordo com o candidato, e 10 µl 2X SYBR Green Universal 

PCR Master Mix (Applied Biosystems® Life Technologies ). Realizou-se a amplificação e 

detecção da expressão no equipamento Viia
TM

7 Real Time PCR System (Applied 

Biosystems® Life Technologies) nas seguintes condições: 50 
o
C por 2 min, 95 

o
C por 10 

min e 40 ciclos de 95 
o
C por 15 seg e 60 

o
C por 1 min. Após o término da reação, a 

especificidade foi avaliada através da análise da dissociação do produto amplificado, e 

quando necessário, as amostras foram submetidas a eletroforese em gel de poliacrilamida 

8% corado com brometo de etídeo ( 1 mg/ml).  

O programa ViiA™ 7 Software, gera um gráfico onde está plotada a intensidade de 

fluorescência em função do número de ciclos, com essa fluorescência normalizada 

(threshold). Assim os produtos amplificados são expressos em CTs (cycle threshold), os 
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quais foram submetidos á análise no programa QGENE. O QGENE calcula os níveis de 

expressão através do 2
-ΔCT

 e eficiência dos primers (Simon, 2003). Utilizou-se o gene 

Proteína Ribossomal L19 (RPL19) como controle endógeno da expressão de mRNA, pri-

miRNA e pre-miRNA uma vez que sua expressão mantém estável em todas as linhagens 

utilizadas (Figura 10). 

Obteve-se a concentração ideal dos primers, através de teste utilizando diferentes 

concentrações do primers e concentração fixa de cDNA. Escolheu-se a menor 

concentração em que obtivesse a maior fluorescência sem a formação de dímeros e 

variação no Ct (Figura 11A). Por tratar-se de uma quantificação relativa, avaliou-se a 

eficiência de amplificação dos primers, utilizando quatro diluições seriadas de cDNA 

como template (1:1,1:2,1:4 e 1:8 ver Figura 11B). Assim foi construída uma curva padrão, 

onde a média dos Cts obtidos variava em função do logarítimo da concentração cDNA. 

Assim, o coefiente da reta obtida (a em y-ax+b) (Figura 11C) foi utilizado para calcular a 

eficiência de amplificação. Obtida através da seguinte fórmula: ef = 10
-1/a 

(sendo ef = 

eficiência, a = coeficiente angular da reta). Foram aceitos valores de eficiência entre 1,89 e 

2,03. 

 

Figura 10 Curva de amplificação RPL19. Imagem representativa do ciclo de amplificação de RPL19 entre as 

linhagens tiroidianas. Observa-se que não há variação entre as linhagens. 
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Figura 11. Exemplo de padronização de prime para rtPCR em tempo real. A: Diferentes concentrações de 

primers, testadas em concentrações fixa de cDNA. B: Diferentes diluições seriadas de cDNA 

template (1:1, 1:2, 1:4, 1:8). C: Curva padrão obtida a partir das reações realizadas em B. 

 

4.4.4 Análise da expressão do miRNA let-7f 

 

A expressão de let-7f foi avaliada por rtPCR em tempo real. Inicialmente, a reação de 

RT modificada, foi gerada a partir de 5 µL de RNA total (2 ng/ µL), 1 µL de transcriptase 

reversa Multiscribe® (50 U/µL), 1,5 µl de tampão 10X, 0,15 µL de mix dNTP (100Mm), 

0,19 µL de inibidor de RNase (20 U/µL), 4 µL de H2O miliq e 3 µL de primer “stem-loop” 

específico contidos no kit para let-7f (Applied Biosystems® Life Technologies). 

Subsequente, a reação foi realizada nas seguintes condições: 16 °C por 30 min, 42 °C por 

30 min, 85 °C por 5 min e mantida a 4 °C. 

B 

A 

C 
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A reação de PCR em tempo real foi realizada com um volume final de 20 µL, em que 

foram utilizados: 9 µL cDNA gerado (0,29 ng/µL), 10 µL 2X TaqMan® Universal PCR 

Master Mix, No AmpErase® UNG (Life Technologies) no termociclador Viia
TM

7 Real 

Time PCR System (Applied Biosystems® Life Technologies) e 1 µL do mix (20X 

concetrado) contendo primers e sondas específicas marcadas com o fluoróforo FAM para 

let-7f contido no kit (#000382 Life Technologies). 

A expressão foi normalizada pelos níveis do pequeno RNA nuclear (RNU6B), 

utilizados como gene de referência. Os valores de Ct foram submetidos á análise no 

programa Qgene (SIMON, 2003). 

 

4.5 Indução de LIN28B em linhagem tiroidiana não tumoral 

 

Para estabelecermos uma linhagem com ganho de função da expressão de LIN28B 

utilizamos o plasmídeo MSCV-pig-LIN28B o qual contém a sequencia de LIN28B (Gene 

ID: 389421) como apresentado no mapa do plasmídeo (Figura 12A). O MSCV-pig-

LIN28B foi gentilmente doado pelo Dr. Jonshua Medell (UT Southwestern Medical 

Center, Dalas, TX, USA) (CHANG et al., 2009). Utilizamos o plasmídeo pSiliencerØ como 

controle (Figura 12B). 

Para remover o plasmídeo do papel filtro, adicionou 50 µl de H2O ultra pura que foi 

mantida em temperatura ambiente (25 °C) por 15 min. Na sequencia, o DNA plasmidial foi 

quantificado e transfectado na bactéria XL1 blue. A bactéria contendo o plasmídeo MSCV-

pig-LIN28B foi replicada em meio LB (Luria-Bertani) contendo o antibiótico ampicilina 

para seleção. Após a amplificação, semeou as bactérias em meio ágar LB contendo 

ampicilina. As bactérias foram incubadas a 37 °C durante 16 h. Após o crescimento das 

colônias, foram selecionados dois clones, os quais foram purificados em coluna de 

purificação de DNA QIAprep Spin Miniprep Kit (QIAGEN Sample & Assay 

Technologies), de acordo com o fabricante. O plasmídeo pSiliencerØ também foi 

submetido a amplificação e purificação, conforme descrito anteriormente. 

A linhagem Nthyori 3-1 foi semeada em uma densidade de 1x10
5
 e 2 µg do vetor 

pSiliencerØ ou MSCV-pig-LIN28B foram estavelmente transfectados utilizando 

Lipofectamine 2000 (Invitrogen), gerando as linhagens Nthyori 3-1 Ø e Nthyori 3-1 

LIN28B respectivamente.  
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Figura 12. Mapa dos vetores MSCV-pig-GFP e pSilincer 3.1-H1 Puro. A: Mapa do vetor MSCV-pig GFP, a 

seta azul mostra o sítio (entre os sítios de interação das enzimas Bgl II e HpaI) em que foi inserida a 

sequencia de LIN28B representado á esquerda. B: Mapa do vetor pSiliencer 3-1 –h1 puro sem 

nenhum inserto. 

 

4.6 Análise estatística 

 

Os dados foram expressos como média e desvio padrão (P) da média, para isso 

utilizamos o Student t- tests e comparamos as médias obtidas nos grupos. As diferenças 

foram consideradas significantes quando Pvalor ≤0,05. 

A 

B 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Expressão do miRNA let-7f e LIN28A em tecido tumorais humanos com PTC 

 

 Avaliamos a expressão de let-7f por rtPCR em tempo real, em amostra tumorais 

humanas de carcinoma diferenciado de tiroide do subtipo PTC. Como mostrado na figura 

13, observa-se a diminuição da expressão de let-7f, quando pareadas com bócio, em 4/5 

amostras tumorais correspondendo a 80%. Destas, as amostras PTC-1 e PTC-4 são 

positivas para BRAF
T1799A

. Observamos também aumento da expressão de let-7f na amostra 

PTC-2 em relação ao bócio. 

 

                                                                                                               Tabela 3:Valores da expressão de let-7f 

  

Figura 13. Expressão do miRNA let-7f em tecidos humanos com PTC. O miRNA let-7f apresenta pouco 

expresso em 80% das amostras de PTC. A expressão de let-7f foi normalizada pela expressão de 

RNU6B e encontra-se representada em unidades arbritárias (u.a). Na tabela  á esquerda observa-se 

os valores de expressão normalizado por RNU6B. Resultado representativo de um experimento 

realizado em duplicata. 

 

A seguir, avaliamos a expressão de LIN28A por rtPCR em tempo real nestas amostras. 

Como apresentado na figura 14, notamos aumento na expressão de LIN28A em 2/5 

amostras, PTC-1 e PTC-4 as quais contém o oncogene BRAF
T1799A

 e diminuição da 

expressão de LIN28A em 3/5 amostras comparadas com bócio. Observamos também que a 

amostra PTC-2 apresenta menor expressão LIN28A entre as amostras tumorais. 

Interessante notar, que a expressão de let-7f está diminuída nas amostras PTC-1 e PTC-

4 e aumentada na amostra PTC-2.  

    

Expressão de let-7f 

Amostra 
Valor da 

expressão 

Bócio 2,738 

PTC-1 1,174 

PTC-2 2,8196 

PTC-3 0,3682 

PTC-4 0,2677 

PTC-5 0,6366 

  

A 
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                                                                                                    Tabela 4: Valores da expressão de LIN28A 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Expressão de LIN28A em amostras de PTC humana. Expressão gênica por rtPCR em tempo real, 

em que a expressão de LIN28A foi normalizada pela expressão de RPL19 e encontra-se representada 

em unidades arbritárias (u.a). Os valores representados no gráfico utilizam o bócio como amostra 

controle. Na tabela 4 estão representados os valores da expressão gênica normalizados pelo controle 

endógeno. Resultado representativo de um experimento realizado em duplicata. 

 

5.2 Avaliação da expressão de let-7f em linhagens derivadas de PTC humano 

 

Utilizamos as linhagens TPC-1 e BCPAP derivadas de PTC, para análise da expressão 

gênica dos transcritos de let-7f. Inicialmente com objetivo de compreender se há 

transcrição de let-7f, avaliamos a expressão dos transcritos pri-let-7f. O miRNA let-7f, é 

transcrito em dois loci gênicos diferentes, que correspondem á pri-let-7f1 e pri-let-7f2. 

Assim avaliamos a expressão das duas isoformas. 

Na figura 15 está representado a expressão dos transcritos pri-let-7f1 e pri-let-7f2, e 

observamos que as duas isoformas são abundantes em TPC-1, sendo de 2,83 ± 0,23 DP 

vezes para pri-let-7f1 e 1,32 ± 0,63DP vezes para pri-let-7f2 em relação á BCPAP. 

Ao parearmos a expressão das isoformas, nota-se que pri-let-7f1 está abundante nas 

linhagens, em relação à pri-let-7f2. Este padrão de expressão sugere que a isoforma pri-let-

7f1 apresenta maior contribuição na formação do maduro de let-7f. 

  

    

Expressão de LIN28A 

Amostra 
Valor da 

expressão 

Bócio 0,345 

PTC-1 0,457 

PTC-2 0,089 

PTC-3 0,154 

PTC-4 0,710 

PTC-5 0,221 
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A seguir, avaliamos a expressão de pre-let-7f por rtPCR em tempo real. Como as 

isoformas pre-let-7f1 e pre-let-7f2 são conservadas em humano, o primer desenhado 

contempla os precursores gerados a partir dos dois loci gênicos. 

Observamos na figura 16, aumento da expressão de pre-let-7f em BCPAP de 1,86 ± 

0,09 DP vezes comparado a TPC-1. 

 

Figura 16. Expressão de pre-let-7f em PTC. Expressão de pre-let-7f foi normalizada pela expressão de RPL19 

representada como unidade arbitrária (u.a). Resultado mostrado como média ± DP, representativos 

de um experimento em triplicata. *P≤0,05 

 

Avaliamos a expressão de let-7f maduro por rtPCR em tempo real. Observamos na 

figura 17 que a expressão de let-7f em BCPAP está 1,84 ± 0,18 DP vezes maior comparado 

á TPC-1.  

Figura 15. Expressão de pri-let-7f em PTC. A expressão gênica de pri-let-7f1 e pri-let-7f2 foi normalizada por 

RPL19 e encontra-se representada em unidades arbritárias (u.a). Resultados apresentados como média 

± DP, representativos de dois experimentos independentes realizados em triplicata. *P<0,005 

**p<0,05 
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Figura 17. Expressão de let-7f maduro em linhagens PTC. Expressão gênica de let-7f normalizada pela 

expressão de RNU6B representada em unidades arbritárias (u.a). Resultados mostrados como 

média ± DP.Representativos de dois exprerimentos realizados em duplicata. * P<0,005. 

 

5.3 Expressão de LIN28 em linhagem derivada de PTC 

 

A seguir, avaliamos a expressão de LIN28 por rtPCR em tempo real. Observamos 

que as linhagens de PTC expressam os genes LIN28A e LIN28B como apresentado na 

figura 18. 

Notamos que a isoforma LIN28A está mais expressa em TPC-1 2±0,12DP vezes 

que BCPAP. Por outro lado, observamos que LIN28B é muito expresso em BCPAP (73 ± 

12 DP), a qual contém BRAF
T1799A

.  

 

Figura 18. Expressão de LIN28 em linhagem com PTC. Expressão de LIN28 avaliado por rtPCR em tempo 

real, normalizada pela expressão de RPL19 e está representada como unidades aritrária (u.a). 

Resultados mostrado como média ± DP, representativos de dois experimentos independentes 

realizados em duplicata. *P≤0,0005 
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5.4 Efeito do bloqueio BRAF
V600E 

 em BCPAP 

 

O bloqueio de BRAF
T1799A

 foi realizado através do tratamento com inibidor 

específico PLX4032 (Vemurafenibe
®
), e a avaliamos a expressão gênica de LIN28 e let-7f 

por rtPCR em tempo real. 

 Observamos na figura 19A que o efeito inibitório de BRAF
V600E

 contribui com a 

diminuição da expressão de LIN28B, em 0,61 ± 0,073 vezes entre BCPAP controle e 

BCPAP tratada. Por outro lado, não observamos diferença na expressão de LIN28A entre 

BCPAP controle e BCPAP tratada p>0,05. 

Notamos também que a ausência de BRAF
V600E

 corrobora com o aumento da 

expressão de let-7f maduro, em que BCPAP tratado apresenta 1,28 ± 0,29 vezes mais que 

BCPAP controle, como apresentado na figura 19B. 

A eficácia do bloqueio de BRAF mutado foi avaliada através da diminuição da 

expressão proteica de ERK fosforilado (pERK) por Western Blot, como mostrado na figura 

19C. 

 

                 

Figura 19. Influência do bloqueio de BRAF
V600E

 em BCPAP. A: Expressão genica de LIN28 por rtPCR em 

tempo real  normalizada pela expressão de RPL19 e está representada como unidades abritrária 

(u.a). B: Expressão de let-7f por rtPCR em tempo real, normalizada pela expressão de RNU6B e os 

valores estão representada em unidades arbritárias (u.a). C: Western bloting, apresentando 

diminuição da expressão de pERK após o tratamento com PLX4032. A expressão proteica foi 

normalizada pela expressão de βtubulina. Resultado mostrado como média ± DP, representativos 

de dois experimentos em triplicata. *P<0,02 vs DMSO-PLX4032. 

A 

B 

C 
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5.5 Influência na indução de LIN28B em linhagem tiroidiana não tumoral 

 

Ao observamos que, o bloqueio de BRAF
T1799A

 em BCPAP contribui com a diminuição 

expressiva de LIN28B e em contrapartida, este gene é pouco expresso em TPC-1, 

realizamos a indução da expressão LIN28B. Transfectamos a sequencia de LIN28B em 

linhagem tiroidiana não tumoral. 

Após a transfecção, avaliamos por rtPCR em tempo real a expressão de LIN28B. 

Observamos na figura 20A aumento da expressão de LIN28B em Nthyori 3-1 LIN28B de 

1,5 ± 0,09 DP vezes em relação á Nthyori 3-1 Ø, o que representa aumento de 50% na 

expressão LIN28B.  

Como apresentado na figura 20B, avaliamos a expressão de let-7f maduro por rtPCR 

em tempo real e observamos mecanismo oposto em que Nthyori 3-1 LIN28B apresenta a 

expressão de 0,6 ± 0,02 vezes comparado com o Nthyori 3-1 Ø, equivalente a diminuição 

próxima a 40% na expressão de let-7f. 
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Figura 20. Efeito da indução de LIN28B na expressão de let-7f. A: Expressão de LIN28B normalizada pela 

expressão de RPL19 e os valores estão representado em unidades arbitrárias (u.a). A cima imagem 

representativa mostra o ciclo de amplificação de LIN28B em linhagem Nthyori 3-1 Ø e com 

MSCV-pig-LIN28B (Nthyori 3-1 LIN28B). B: Gráfico representativo da expressão de let-7f 

normaliza pela expressão de RNU6B. A figura a cima é representativa do ciclo de amplificação de 

let-7f em linhagem Nthyori 3-1 Ø e com MSCV-pig-LIN28B (Nthyori 3-1 LIN28B) Os valores 

apresentados em unidades arbitrárias (u.a). Resultados representativos de duas analises 

independentes realizadas em duplicata. *P≤0,02 vs Nthyori 3-1Ø-Nthyori 3-1 LIN28B. 

  

A B 
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6 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo observamos que no carcinoma papilífero de tiroide as expressões de let-

7f/LIN28, apresentam relação inversa. Além disso, o bloqueio de BRAF
V600E

, mutação 

mais frequente na oncogênese tireoidiana, contribui com a diminuição da expressão 

LIN28B e aumento da expressão de let-7f.  

Sabe-se que em alguns cânceres como o de pulmão, próstata, esôfago e tiroide há 

pouca expressão de let-7, o que comprova a potencialidade deste miRNA como supressor 

tumoral (CUI et al., 2013; NADIMINTY et al., 2012; PALLANTE et al., 2006; SAKURAI 

et al., 2012;TAKAMIZAWA et al., 2004). Estudos pioneiros revelaram in vivo e in vitro a 

relação da diminuição na expressão de let-7 com câncer de pulmão. Neste estudo 

verificaram ainda que, a restauração na expressão de let-7a e let-7f em linhagem pulmonar 

tumoral diminui a proliferação e crescimento celular (TAKAMIZAWA et al., 2004). 

Recentemente ensaios funcionais realizados em adenocarcinoma de pulmão, mostraram 

que a indução de let-7c in vitro e in vivo, diminui a resistência tumoral a quimioterapia e 

radioterapia através do silenciamento de RAS (CUI et al., 2013). No câncer de tiroide, 

análises iniciais do perfil de expressão de miRNAs em larga escala, revelaram diminuição 

na expressão de let-7f em amostras tumorais humanas com carcinoma papilífero 

(PALLANTE et al., 2006). Subsequente constatou que a indução de let-7f em linhagem 

celular derivada de PTC e com o oncogene RET/PTC1, bloqueia a sinalização da via 

MAPK e inibe a expressão de genes que modulam o ciclo celular como: cMYC e CCND1, 

diminuindo a viabilidade e proliferação celular. (RICARTE-FILHO et al., 2009). Outro 

estudo mostrou que let-7a está pouco expresso no carcinoma folicular de tiroide humano e 

ao restaurar a expressão in vitro, observaram aumento na adesão celular e diminuição da 

migração. Isso ocorre, pois let-7a modula a expressão FXYD5 importante na adesão celular 

(COLAMAIO et al., 2012). Em nosso estudo, observamos a diminuição na expressão de 

let-7f em 80% das amostras com PTC analisadas e aumento em 20%, relação ao o bócio 

(Figura 13).  

Os miRNAs da família let-7 são importantes moduladores da diferenciação celular 

durante o desenvolvimento embrionário de mamíferos e nematódeos (PASQUINELLI et 

al., 2000). Na última década, verificaram que esta modulação ocorre com a participação 

das proteínas LIN28A e LIN28B, que apresentam domínios de interação com pri-let-7 e o 

pre-let-7 inibindo o processamento pelas enzimas DROSHA e DICER (Figura 21) 

(PISKOUNOVA et al., 2008) Por outro lado, os gene heterocrônicos LIN28A/LIN28B, 
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contém na região 3’UTR sítios interação para let-7 (MOSS, TANG, 2003; NAM et al., 

2011). Assim a relação inversa na expressão LIN28/let-7 é observada em todo processo de 

desenvolvimento (MOSS, TANG, 2003). Durante a proliferação celular há abundante 

expressão de LIN28, que inibe o processamento de let-7 e permite a tradução de fatores 

transcricionais como cMYC, HMGA2 e OCT4. Entretanto na diferenciação celular há 

aumento na expressão de let-7 que silencia seus alvos (GILLIS et al., 2011; 

PISKOUNOVA et al., 2008).  

Figura 21. Ligação de LIN28 no pre-let-7. As proteínas LIN28 apresentam domínios que interagem com o 

pre-let-7 na região de interação das enzimas DROSHA e DICER, impedindo a formação do let-

7. Figura adaptada (NAM ET AL., 2011).  

 

Contudo a diminuição da expressão de let-7 em processos patológicos tem-se associado 

com o aumento da expressão de LIN28 (PISKOUNOVA et al., 2008; VISWANATHAN et 

al., 2008). Em indivíduos adultos, o aumento na expressão de LIN28 favorece a 

tumorigenese, por inibir o processamento dos miRNAs supressores tumorais como os 

pertencentes a família let-7 (THORNTON; GREGORY, 2012; VISWANATHAN et al., 

2009). Este mecanismo foi descrito em diversos tumores sólidos, dentre eles: 

hepatocarcinoma, câncer de cabeça e pescoço, câncer de mama e em tumor de Wilm 

(ALAJEZ et al., 2012; GUO et al., 2006; SAKURAI et al., 2012; URBACH et al., 2014; 

ZHOU; NG; CHNG, 2013). Em nosso estudo, verificamos que há aumento na expressão de 

LIN28A em 40% e diminuição em 60% das amostras com PTC em relação ao bócio (Figura 

14). Interessantemente as amostras com aumento na expressão de LIN28A apresentam 

diminuição na expressão de let-7f e contém mutação BRAF
T1799A 

e a amostra de PTC com a 
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menor expressão de LIN28A entre as tumorais corresponde a que apresenta aumento na 

expressão de let-7f (Figuras 13 e 14). 

Análises de expressão gênica de LIN28A/LIN28B realizada em amostras tumorais 

humanas, revelam que não há concomitância de expressão entre as isoformas, ou seja, nas 

neoplasias malignas analisadas têm-se a expressão LIN28A ou LIN28B (PISKOUNOVA et 

al., 2011). As causas desse padrão expressão não foram completamente elucidadas. Há 

evidências que a localização proteica de LIN28B no núcleo e nucléolo e LIN28A mais 

abundante no citoplasma possa modular diferentes vias de sinalização e contribuir com o 

desenvolvimento tumoral em estágios diferentes de progressão (PISKOUNOVA et al., 

2011; ZHOU et al., 2013; ZHU et al., 2011). 

O aumento na expressão de LIN28 em carcinoma hepático e carcinomas de bexiga não 

músculo invasivo não modula a expressão de pri-let-7, no entanto observa-se a diminuição 

na expressão de pre-let-7 e let-7 (HEO et al., 2008; LI et al., 2013). Ensaio de 

imunopreciptação realizado no carcinoma hepático comprovou que LIN28A interage com 

pre-let-7a e inibe seu processamento (HEO et al., 2008). Em outro estudo, verificaram que 

a proteína LIN28B liga-se ao pri-let-7a e inibe a interação do complexo 

DROSHA/DGCR8 levando a diminuição de pre-let-7a e let-7a (GUO et al., 2006). No 

carcinoma de bexiga não músculo invasivo, há aumento da expressão gênica e proteica de 

LIN28A o qual corrobora com aumento da expressão gênica e proteica do fator de 

transcrição cMYC (alvo de let-7) e correlacionam com estágios mais avançados da doença 

(LI et al., 2013). Em PTC verificamos in vitro que na linhagem TPC-1, há maior expressão 

dos transcritos primários de let-7f em relação á BCPAP (2,83 ± 0,23 DP vezes para pri-let-

7f1 e 1,32 ± 0,63DP vezes para pri-let-7f2) (Figura 15). Observamos também que pre-let-

7f e let-7f estão menos expressos em TPC-1 em relação á BCPAP (Figuras 16 e 17). 

Interessante notar que TPC-1 expressa mais LIN28A em relação á BCPAP e a expressão 

LIN28B é robusta em BCPAP em relação á TPC-1 (73 ± 12 DP) (Figura 18).  

No câncer mama, ocorre a diminuição da expressão de let-7a, let-7c, let-7d, let-7f e let-

7g como consequência da atividade de LIN28 (DANGI-GARIMELLA et al., 2009; 

SAKURAI et al., 2012). Neste mesmo câncer a via MAPK tem ativação constitutiva, 

devido á diminuição da fosforilação da proteína inibidora de RAF (RKIP do inglês raf 

kinase inhibitory protein) (HAGAN et al., 2005). No entanto o bloqueio da via MAPK, 

através da reativação da fosforilação RKIP, leva a diminuição da expressão de LIN28 e 

resgata a expressão let-7a e let-7g (DANGI-GARIMELLA et al., 2009). Ensaios in vitro de 

câncer pulmonar, mostraram que a presença de LIN28 em linhagem com mutação em K-
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RAS potencializa a resistência a radioterapia. No entanto, a indução da expressão de let-7a 

silencia LIN28 e K-RAS, obtendo maior eficácia no tratamento radioterápico (OH et al., 

2010).  

No carcinoma de tiroide, a mutação de BRAF
T1799A

 é a mais frequente da via MAPK e 

pode estar presente nos subtipos tumorais mais agressivos e de pior prognóstico (KIMURA 

et al., 2003; NIKIFOROVA et al., 2003). Estudos clínicos mostraram que a presença de 

BRAF mutado no carcinoma papilífero de tiroide, principalmente em tumores refratários, 

pode auxiliar na detecção de metástase linfonodal, invasão extra tiroidiana, metástase á 

distância e tumores resistentes a tratamento radioterápicos (DAVIES et al., 2002; KIM et 

al., 2012; XING et al., 2013). Recentemente, um estudo de caso revelou a diminuição na 

expressão de let-7f em paciente com PTC positivo para mutação BRAF
T1799A 

(GERALDO 

et al., 2012). Contudo, tratamento in vitro com inibidor específico da proteína mutada 

BRAF
V600E

, diminui a ativação constitutiva de MAPK e a proliferação celular (SALERNO 

et al., 2010; XING et al., 2011). Testes clínicos iniciais administraram o mesmo fármaco 

inibidor específico, em pacientes com metástases de PTC e resistentes a radioiodoterapia, e 

observaram aumento na sobrevida e diminuição na resistência no tratamento com 

radioiodo. Considerando a administração do fármaco Vemurafenibe (PLX4032) um 

tratamento promissor para tumores de pior prognóstico com mutação BRAF
T1799A

 (KIM et 

al., 2013). Em nosso modelo observamos que inibição específica de BRAF
V600E

, diminui a 

expressão de LIN28B e aumenta a expressão de let-7f (Figura 19). Notamos ainda que os 

pacientes positivos para BRAF
T1799A

 apresentam aumento na expressão de LIN28A e a 

linhagem BCPAP há aumento na expressão de LIN28B (Figuras 14 e 18). 

O aumento na expressão de LIN28 está associado com a progressão tumoral e o pior 

prognóstico de carcinoma de pulmão, esôfago, cabeça e pescoço e de cólon (HAMANO et 

al., 2012; KING et al., 2011; OH et al., 2010). No câncer de esôfago, ensaio de 

imunohistoquímica revelou aumento da expressão de LIN28, em amostras tumorais 

humanas em que foram relatadas metástase linfonodal e metástase á distância. Além disso, 

o bloqueio na expressão de LIN28B in vitro contribuiu com a diminuição da proliferação e 

invasão celular e com o aumento na expressão de let-7a (HAMANO et al., 2012). 

Semelhante ao observado em carcinoma de esôfago, no carcinoma de colón o aumento da 

expressão de LIN28B foi detectado em tumores metastáticos e a indução da expressão de 

LIN28B favoreceu a migração e proliferação celular (KING et al., 2011). Alajez e 

colaboradores detectaram in vitro e in vivo que LIN28B no carcinoma de cabeça e pescoço, 

por impedir a formação de let-7 maduro, favorece aumento na expressão dos oncogenes 
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alvo HMGA2, CCND2 e IGFR-1, e assim contribui com aumento da migração celular, 

progressão tumoral e resistência à radioterapia (ALAJEZ et al., 2012). Interessantemente, 

outro estudo revela que a presença de LIN28B no carcinoma de cólon, além de modular a 

biogênese de let-7, ensaios de imunopreciptação mostraram interação especificamente aos 

mRNA LGR5 e PROM1. Esse mecanismo favorece a ativação destes genes propiciando a 

migração, invasão tecidual e proliferação celular (KING et al., 2011). Na tiroide não 

tumoral, observamos in vitro que a indução da expressão de LIN28B leva a diminuição de 

let-7f (Figura 20). 

Recentemente estudos realizados em linhagem embrionária humana, por PAR-CLIP 

(do inglês Photoactivatable-Ribonucleoside-Enhanced Crosslinking and 

Immunoprecipitation) constataram que os domínios de interação presentes em LIN28B, os 

quais ligam ao pri-miRNA e pre-miRNA, apresentam afinidade para interagir com mRNAs 

atuantes no ciclo celular, revelando uma potencial influência de LIN28B neste processo 

(GRAF et al., 2013).  

Dessa forma, mostramos que no carcinoma papilífero de tiroide, existe uma relação 

inversa entre a expressão de LIN28 e let-7f (Figura 22). Verificamos que o desbalanço na 

expressão de LIN28B durante a inibição de BRAF
V600E

 e sua indução em linhagem 

tiroidiana não tumoral influencia no padrão de expressão de let-7f.  

Portanto, nossos resultados comprovam uma influência de LIN28 na expressão de let-7f 

e sugere uma contribuição na tumorigenese tireoidiana através da modulação da biogêneses 

de let-7f levando a diminuição deste miRNA. 

 

 

Figura 22. Relação da expressão de LIN28 e let-7f no PTC. Esquema ilustrativo do padrão de expressão 

inverso entre LIN28 e let-7f no carcinoma papilífero de tiroide. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Mostramos que LIN28 contribui com a diminuição do miRNA supressor tumoral let-7f 

na oncogênese tireoidiana, podendo ser modulado pela via MAPK pois: 

i. a expressão de LIN28A está aumentada nos tumores humanos com PTC e na 

linhagem TPC-1, enquanto a expressão de LIN28B está aumentada em BCPAP; 

ii. o pri-let-7f tem a expressão aumentada em TPC-1 e as isoformas pre-let-7f e let-

7f encontram-se diminuídas.  

iii.  o bloqueio de BRAF
V600E

, induz a diminuição na expressão de LIN28B e aumento 

da expressão de let-7f; 

iv. a indução da expressão de LIN28B leva a diminuição na expressão de let-7f. 

Assim neste estudo, concluímos que LIN28 participa da tumorigênese tireoidiana, 

através da modulação da expressão de let-7f. O bloqueio na expressão de BRAF
V600E

 

modula a expressão de LIN28B e favorece o aumento da expressão de let-7f. O padrão 

expressão encontrado, poderá complementar o diagnóstico de carcinoma papilífero de 

tiroide.  
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