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RESUMO
Fuziwara CS. O cluster de microRNAs miR-17-92 e seus alvos na oncogênese tiroidiana:
influência de BRAFT1799A e de iodo [tese (Doutorado em Ciências)]. São Paulo: Instituto de
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014.
O iodo é um importante regulador da função tiroidiana, sendo que seu excesso inibe a
proliferação celular e secreção hormonal. Alta dose de iodo é utilizada como medida
profilática para proteger a tiroide contra os efeitos genotóxicos do iodo radioativo em caso de
acidente nuclear. In vitro, alta concentração de iodo retarda os efeitos oncogênicos da ativação
de RET/PTC3 em células foliculares tiroidianas, entretanto o papel do iodo durante a ativação
do oncogene BRAF permanece pouco esclarecido. A mutação em BRAF (T1799A) é o evento
genético mais prevalente no câncer de tiroide, encontrada em tumores mais agressivos e de
pior prognóstico clínico. Modelo de animal transgênico para BRAF desenvolve o câncer de
tiroide que progride para histotipo pouco diferenciado e agressivo. Altos níveis de
microRNAs (miRNAs) miR-17-5p, miR-17-3p, miR-18a, miR-19a, miR-19b e miR-92,
componentes do cluster miR-17-92, estão associados a histotipos tumorais agressivos de
câncer de tiroide, pulmão e linfoma. Os miRNAs, pequenos RNAs endógenos não
codificantes, modulam tumorigênese por regular de forma pós-transcricional a tradução de
mRNAs alvo em diversas vias de sinalização oncogênicas. Neste estudo, avaliamos a
influência da alta dose de iodo (10-5M NaI) na expressão dos miRNAs frente ativação do
oncogene BRAF e seus efeitos na biologia da célula folicular tiroidiana. qPCR foi utilizado
para quantificar a expressão do cluster miR-17-92, ensaio de western-blotting foi utilizado
para avaliar a expressão de proteínas da via de sinalização de TGFβ e o tratamento com TGFβ
recombinante para avaliar a responsividade desta via. Análise in silico foi utilizada na busca
de alvos potenciais e como base na construção de plasmídeo repórter para avaliar a interação
de miR-19 e o mRNA de Smad4, além de direcionar o estudo do papel da via de sinalização
Notch na regulação de miR-17-92. Como resultado, observamos que a indução aguda de
BRAFT1799A A (Dox) ativa o cluster miR-17-92 em células foliculares tiroidianas, resultando
em aumento de 85,8 vezes; 634,3 vezes e 141,6 vezes em miR-19a, miR-19b e miR-18a,
respectivamente, comparados com o controle (Ctr). O tratamento prévio com iodo (Dox+NaI)
resultou em reversão parcial ou bloqueio completo deste efeito, com expressão de miR-18a,
miR-19a e miR-19b em 2,7 vezes; 2,36 vezes e 0,66 vezes em relação ao grupo Ctr,
respectivamente. O mRNA de Smad4 apresenta sítios para interação miR-19 na região 3’UTR que foram validados por ensaio de gene repórter e Western-blotting. A redução de
Smad4 no câncer de tiroide induzida por BRAF resulta em perda de responsividade ao sinal
de TGFβ, efeito revertido pelo tratamento com alta dose de iodo ou antimiR-19.
Demonstramos que ativação de miR-17-92 por BRAF é mediada pela via de sinalização
Notch, e que o iodo bloqueia este efeito. Estes resultados indicam que o iodo exerce efeito
protetor na célula folicular tiroidiana durante a indução de BRAFT1799A, revertendo a ativação
dos miRNAs oncogênicos do cluster miR-17-92 e restaurando os níveis protéicos de Smad4
por interferir na via de sinalização Notch.
Palavras-chave: Iodo. Câncer de tiroide. MicroRNA. miR-17-92. BRAF. Smad4. Notch.

ABSTRACT
Fuziwara CS. The cluster of microRNAs miR-17-92 and its targets in thyroid oncogenesis:
the influence of BRAFT1799A and iodine [thesis (PhD in Sciences)]. São Paulo: Instituto de
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014.
Iodine is an important regulator of thyroid function, and excessive concentrations lead to cell
prolifertation inhibition and hormone synthesis blockage. High dose iodine is used as a
prophilatic measure to protect thyroid gland from genotoxic effects of radioactive iodine in
case of nuclear accident. In vitro, high concentration iodine delays oncogenic effects of
RET/PTC3 activation in thyroid follicular cells, however the role of iodine during BRAF
oncogene activation remains elusive. BRAF mutation (T1799A) is the most prevalent genetic
alteration in thyroid cancer, found in more aggressive tumors with poor prognosis. Transgenic
mice model for BRAF develops thyroid cancer that progress to poor differentiated aggressive
histotypes. High levels of microRNAs (miRNAs) miR-17-5p, miR-17-3p, miR-18a, miR-19a,
miR-19b e miR-92, components of miR-17-92, are associated to aggressive cancers of thyroid
gland, lung and lymphoma. miRNA, small non-coding RNAs, modulate tumorigenesis by
regulating post-transcriptionally target mRNAs translation of oncogenic signaling pathways.
In this study, we evaluated the influence of high dose iodine (10-5M NaI) in the expression of
miRNAs under BRAF oncogene activation, and its effects in thyroid follicular cell biology.
qPCR was used to quantify miR-17-92 cluster, western-blotting was used to measure TGFβ
signaling pathway protein expression, and signaling activation was analyzed by recombinant
TGFβ treatment. In silico analysis was used in target search and as basis for the construction
of reporter plasmid for validation of miR-19/ Smad4 mRNA interaction, and Notch signaling
regulation over miR-17-92 transcription. As result, we observed that acute BRAFT1799AA (Dox)
induction activates cluster miR-17-92, with a increase of 85.8-fold; 634.3-fold and 141.6-fold
in miR-19a, miR-19b and miR-18a, respectively, compared to control. High iodine treatment
prior to BRAF induction (Dox+NaI) resulted in complete or partial blockage of this effect
with 2.7-fold; 2.36-fold and 0.66-fold expression compared to control. Smad4 mRNA
displays predicted sites for interatction with miR-19 that were validated by luciferase reporter
assay and western-blotting. BRAF-induced Smad4 reduction in thyroid cancer leads to loss of
responsiveness to TGFβ, effect reverted by high iodine or antimiR-19 treatment. BRAFinduced miR-17-92 expression is mediated by Notch signaling that is blocked by high iodine.
These results indicate that iodine exerts a protective role in thyroid follicular cell during
BRAFT1799A induction, blocking activation of oncogenic miRNA miR-17-92, and maintaining
Smad4 levels through modulation of Notch signaling.
Keywords: Iodine. Thyroid cancer. MicroRNA. miR-17-92. BRAF. Smad4. Notch
.
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1 INTRODUÇÃO
Os microRNAs (miRNAs) são importantes reguladores da expressão proteica uma vez
que inibem o processo de tradução através do pareamento imperfeito com a região 3’-UTR de
mRNAs alvo, em um mecanismo pós-transcricional (Gregory et al., 2005). Apesar de seu
pequeno tamanho, ~20 nt, estes RNAs endógenos não codificantes exercem potente efeito
sobre diferentes vias de sinalização associadas ao controle da proliferação, apoptose e
sobrevivência celular, e assim, sua desregulação influencia o processo tumorigênico.
No câncer, a desregulação na expressão de microRNAs é oncogênica (oncomiRs)
quando: i) o aumento da expressão do miRNA inibe a tradução de um gene supressor tumoral
ou ii) a diminuição de um miRNA induz a tradução de um oncogene (Esquela-Kerscher,
Slack, 2006) (Figura 1).

Figura 1. miRNAs e câncer. A desregulação da expressão de um miRNA (oncomiR) pode contribuir com a
oncogênese a medida que aumenta da tradução de um oncogene (diminuição do oncomiR) ou diminui
a tradução de um gene supresso-tumoral (aumento de um oncomiR). Figura adaptada de (Fuziwara et
al., 2012).

O câncer de tiroide derivado da célula folicular compreende os histotipos: carcinoma
papilífero (CPT), carcinoma folicular (CFT) e carcinoma anaplásico (CAT). O CPT é o
histotipo mais frequente sendo diagnosticado em mais de 80% dos casos. Na ultima década,
houve aumento na incidência do câncer de tiroide na população, sendo que atualmente o
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câncer de tiroide é o quinto mais incidente em mulheres (Siegel et al., 2013). O CPT apresenta
bom prognóstico clínico com resposta favorável ao tratamento convencional de excisão
cirúrgica do tumor e ablação por radioiodoterapia (Cooper et al., 2009). Entretanto, certa
fração de CPTs apresenta comportamento agressivo e refratariedade a radioiodoterapia,
características indicativas de pior prognóstico, similares ao carcinoma anaplásico o mais
agressivo e letal (Kebebew et al., 2005).
A oncogênese tiroidiana é mediada por alterações genéticas na via MAPK nos genes
RET, RAS e BRAF e acometem mais de 70% dos casos de CPT (Kimura et al., 2003). A
mutação no gene BRAF (BRAFT1799A) é o evento genético mais prevalente no carcinoma
papilífero, sendo detectado em mais de 40% dos casos, seguida da mutação em RAS (~15%) e
o rearranjo RET/PTC (~15%) (Kimura et al., 2003). A mutação BRAFT1799A é encontrada
também nos carcinomas agressivos como carcinomas pouco diferenciados e anaplásico. A
progressão do câncer de tiroide para histotipos de maior agressividade está associada ao
acúmulo de alterações genéticas adicionais como mutações em TP53 (Fagin et al., 1993) e
TERT (Landa et al., 2013).
Além disto, estudos de expressão de miRNA em larga escala revelaram desbalanço na
expressão de miRNAs específicos nos diferentes histotipos de câncer derivados da célula
folicular tiroidiana (He et al., 2005; Visone et al., 2007; Weber et al., 2006). Desta forma, na
progressão do câncer de tiroide além da participação de alterações genéticas clássicas
observa-se o aumento na expressão de miRNAs tais como miR-17-92, miR-146, miR-221/222,
ou diminuição de miRNAs como let-7, miR-200 e miR-30 (Figura 2).

Figura 2. Oncogênese tiroidiana. Alterações genéticas na via de sinalização MAPK induzem a formação do
carcinoma papilífero de tiroide (CPT), que pode progredir para carcinomas de comportamento mais
agressivo como o carcinoma anaplásico (CAT), altamente letal. Neste processo, ocorre desregulação
na expressão de miRNAs, que podem atuar como oncomiRs, controlando a expressão de oncogenes e
supressores tumorais e potencializar a tumorigênese e progressão do câncer.
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Dentre os diferentes alvos preditos para os miRNAs do cluster miR-17-92, encontramse os receptores (TGFBR1 e TGFBR2) e transdutores (SMAD2, SMAD3, SMAD4) da via de
sinalização de TGFβ, uma importante via antimitogênica da célula folicular tiroidiana. No
câncer de tiroide observa-se desbalanço na expressão proteica de isoformas da citocina TGFβ
e de componentes da via de transdução de TGFβ como o receptor TGFBR2, e a proteína
inibitória desta sinalização SMAD7 (Kimura et al., 1999; Lazzereschi et al., 1997; Matsuo et
al., 2010). Um importante ativador da via de sinalização de TGFβ na célula folicular
tiroidiana é o iodo, que quando em excesso induz a síntese e secreção de TGFβ (Cowin et al.,
1992;Grubeck-Loebenstein et al., 1989).
Classicamente, é reconhecido que o excesso de iodo inibe a proliferação celular
(Tramontano et al., 1989; Wolff et al., 1949), além de bloquear a síntese hormonal. Apesar
disto, o entendimento molecular destes efeitos auto-regulatórios da glândula ainda encontra-se
em expansão. Mostramos que o excesso de iodo exerce efeitos protetores frente ativação dos
oncogenes BRAFT1799A e RET/PTC3 na célula folicular tiroidiana in vitro, retardando seus
efeitos deletérios como a instabilidade genômica e a perda de diferenciação, respectivamente
(Fiore et al., 2008; Fuziwara et al., 2010). A suplementação de iodo pela ingestão de tabletes
de iodeto de potássio (KI) é uma medida profilática recomendada pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) em caso de acidente nuclear para saturar a glândula com altas concentrações
de iodo e bloquear a captação do iodo radiativo, minimizando os efeitos genotóxicos do iodo
radioativo em humanos.
Desta forma, entender a inter-relação de miRNAs, oncogenes e de iodo no processo de
oncogênese tiroidiana é um importante aspecto da fisiopatologia da célula folicular tiroidiana
a ser estudado.

21

1.1 Objetivos
Avaliar o papel de miR-17-92 e seus potenciais alvos na oncogênese tiroidiana, sob
influência de BRAFT1799A e de iodo
1.1.1 Objetivos específicos

i. analisar o efeito da indução do oncogene BRAFT1799A na expressão de miR-17-92;
ii. analisar o efeito do iodo na expressão do cluster de miRNAs miR-17-92 durante a
ativação de BRAFT1799A;
iii. analisar in silico potenciais alvos do cluster miR-17-92 e validar sua influência
sobre a via de TGFβ;
iv. analisar o efeito do iodo sobre a via de sinalização de TGFβ durante a ativação de
BRAFT1799A;
v. estudar o mecanismo molecular de modulação de miRNAs mediado por
BRAFT1799A e iodo, através da análise da funcional de vias de sinalização;
vi. analisar o efeito da modulação de miRNAs na biologia do câncer de tiroide.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 microRNAs
Os microRNAs (miRNAs) são pequenos RNAs endógenos não codificantes (~20nt)
que inibem o processo de tradução de mRNAs alvo através do pareamento imperfeito com a
região 3’- não traduzida (UTR), além de induzir a degradação do mRNA (Braun et al., 2011;
Lai, 2002). A descoberta desta nova classe de reguladores pós-transcricionais da expressão
gênica elevou a complexidade da regulação da tradução proteica e tem revolucionado o
entendimento de processos fisiológicos e patológico, uma vez que os miRNAs exercem ação
regulatória simultânea em diferentes vias de sinalização envolvidas na proliferação,
diferenciação, apoptose, sobrevivência, migração e crescimento celular.
A descrição inicial dos miRNAs ocorreu em 1993, quando se identificou lin-4, um
pequeno RNA com complementaridade antisenso a região 3’-UTR do mRNA de lin-14, que
exercia efeito de RNA de interferência (RNAi) sobre lin-14 no invertebrado C.elegans (Lee et
al., 1993; Wightman et al., 1993). Naquela época, este miRNA era denominado de pequeno
RNA temporal (small temporal RNA - stRNA), uma vez que sua expressão é ativada em
determinadas fases do desenvolvimento larval de C.elegans. O termo microRNA foi
consolidado após a descoberta do miRNA let-7, o segundo miRNA em C.elegans e o primeiro
miRNA identificado em mamíferos (Pasquinelli et al., 2000; Reinhart et al., 2000; Slack et al.,
2000), sendo que este miRNA encontrava-se associado ao complexo de proteínas envolvidas
na via de interferência de RNA (RNAi) em células humanas (Hutvagner, Zamore, 2002).
Os miRNAs são moléculas conservadas em vertebrados (Lim et al., 2003), sendo que
atualmente são reconhecidos mais de 1800 genes de miRNAs no genoma humano (miRBase,
versão 21 atualizada em junho de 2014), o que constitui uma das maiores famílias de
reguladores gênicos. Esta fração de genes de miRNAs corresponde a cerca de 7-9% dos
20.000-25.000 genes codificantes de proteína identificados no projeto Genoma Humano
(International Human Genome Sequencing Consortium, 2004). Análise de bioinformática
indica que a regulação mediada por miRNAs estaria envolvida no controle dos níveis
proteicos de mais de 60% dos genes codificantes em mamíferos (Friedman et al., 2009),
ressaltando a importância destes pequenos RNAs na biologia celular.
A primeira descrição da função biológica do miRNA no câncer foi observada em 2002
quando foi relatado que a deleção da região genômica 13q14, detectada em mais de 50% dos
casos de leucemia linfocítica crônica, causava perda de expressão de miR-16 e miR-16 (Calin
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et al., 2002). Outro estudo revelou que a expressão reduzida de let-7 se correlacionava com
características de pior prognóstico do câncer de pulmão (Takamizawa et al., 2004).
Subsequentemente, o primeiro estudo funcional do papel de let-7 no câncer mostrou que o
mRNA do proto-oncogene RAS é um alvo de let-7 por conter diversos sítios de interação com
este miRNA na região 3’-UTR que o submete ao controle pós-transcricional exercido por let7 (Johnson et al., 2005). Desde então, é crescente o número de estudos sobre a desregulação
da expressão de miRNAs no câncer, sendo no entanto, os estudos funcionais menos
numerosos.
2.1.1 Biogênese de microRNAs
Cerca de 50% dos genes de miRNAs estão localizados em regiões intergênicas,
enquanto que 40% são intrônicos e 10% são exônicos (Hsu et al., 2006; Kim, 2005) (Figura
3). Os miRNAs intrônicos podem localizar-se em genes codificantes ou não codificantes.
Outra aspecto interessante dos miRNAs, é o arranjo de seus genes no genoma que pode
ocorrer como gene de um único miRNA ou agrupamento de miRNAs (cluster), característica
esta presente em mais de 40% dos genes de miRNAs (Griffiths-Jones et al., 2008; LagosQuintana et al., 2001) (Figura 3).

Figura 3. Gene de miRNA. A: Os miRNAs se localizam no genoma em regiões exônicas e intrônicas de genes
codificantes e não codificantes, assim como em regiões intergênicas; B: os genes de miRNA podem se
encontrar no genoma como genes independentes como miR-21; ou como agrupamento de miRNAs
chamados de cluster, como miR-15~16-1.
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Os miRNAs são transcritos pela RNA polimerase II (Lee et al., 2004) como um longo
segmento primário (pri-miRNA) com cauda poli-A e cap-5’, que sofre um processo de
clivagem sequencial pela ação das enzimas RNase III, DROSHA (Lee et al., 2003) e DICER
(Hutvagner et al., 2001) (Figura 4).

Figura 4. Biogênese e atuação do miRNA. O gene de miRNA transcreve um longo RNA primário (pri-miRNA)
que é processado pela enzima Drosha, gerando o precursor do miRNA (pre-miRNA). Este é exportado
ao citoplasma e processado pela enzima Dicer, para formar um seguimento de RNA dupla fita
(duplex) que contem a fita madura do miRNA. Esta fita é retida no complexo multiproteico RISC,
responsável por direcionar o pareamento com a região 3´-UTR do mRNA alvo e bloquear a tradução,
além de induzir o deadenilamento do mRNA.

O processamento via DROSHA, que compõe o complexo “microprocessor” com a
proteína DGCR8, ocorre ainda no núcleo e produz o precursor de miRNA (pre-miRNA) de ~
70 nt com estrutura secundária em forma de grampo (“hairpin”) e “overhang" de dois
nucleotídeos na porção 3’(Denli et al., 2004). Este “overhang” contribui para a entrada do
pre-miRNA na via de exportação para o citoplasma através da proteína nuclear exportina-5
(Kim, 2004; Lund et al., 2004). Uma vez no citoplasma, o pre-miRNA se associa a enzima
DICER, sendo que a enzima cliva o pre-miRNA cerca de 22 nt após o reconhecimento do
overhang na região 3’ (Vermeulen et al., 2005) e também ~22nt a partir da região 5’ (Park et
al., 2011), gerando um RNA dupla fita (duplex) de ~20 nt que se associa ao complexo
multiproteico RISC (RNA Induced Silencing Complex). Neste complexo, somente uma das
fitas de miRNA é retida, o miRNA maduro, que atua no pareamento imperfeito com a região
3’-UTR de genes alvo para inibir a tradução (Gregory et al., 2005; Kim, 2005). Apesar existir
certa preferência por uma das fitas do duplex no complexo RISC, ambas as fitas, localizadas
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na região 5’ (5p) ou 3’ (3p), podem apresentar função biológica e inibir alvos específicos
(Lai, 2002; Okamura et al., 2008).
O mecanismo inibitório de ação do miRNA depende essencialmente do segmento que
abrange os nucleotídeos 2 ao 8 localizados na região 5’ do miRNA, denominada de região
“seed”e da complementaridade (pareamento canônico Watson&Crick) com a região 3’- UTR
do mRNA alvo (Lewis et al., 2003).
A análise da estrutura genômica dos genes de miRNAs mostra que cerca de 50% destes
se localizam em regiões do genoma associadas ao câncer, as quais seriam mais susceptíveis à
perda de heterozigosidade, deleções e amplificações devido a uma maior instabilidade da
cromatina (Calin et al., 2004). Esta característica ressalta a importância da localização
posicional do miRNA no genoma, assim como da caracterização da região promotora destes
oncomiRs, para identificar os fatores que controlam sua expressão no câncer. A maioria das
regiões promotoras de miRNAs ainda é putativa, ou seja, apresenta somente a predições in
silico sobre a ligação de fatores de transcrição e remodelamento da cromatina, associada a
complexidade estrutural e posicional dos miRNAs no genoma. O controle da expressão gênica
de miRNAs parece manter certa semelhança com a regulação dos genes codificadores de
proteínas uma vez que ambos são transcritos pela RNA polimerase II (Lee et al., 2004). Por
outro lado, a região promotora de alguns miRNAs não apresenta elementos conservados para a
montagem do complexo de transcrição, incluindo elemento de reconhecimento de TFIIB
(BRE), TATA box, elemento iniciador e elemento promotor down-stream (DPE) (Corcoran et
al., 2009; Lee et al., 2004; Smale, Kadonaga, 2003).
2.1.2 OncomiRs
Estudos da expressão global de miRNAs em larga escala demonstraram que o perfil de
expressão de pequenos RNAs é mais potente e preciso na discriminação de tecidos tumorais
do que o perfil de expressão de mRNAs (Lu et al., 2005). As primeiras associações entre a
expressão desregulada de miRNAs e câncer surgiram em leucemia e câncer de pulmão, com o
relato de perda de expressão do cluster miR-16/miR-16 e let-7, respectivamente (Calin et al.,
2002; Takamizawa et al., 2004) . Let-7 foi o primeiro miRNA a ter um alvo validado com
importante implicação na tumorigênese, o proto-oncogene RAS (Johnson et al., 2005).
A desregulação de miRNAs no câncer atua de forma oncogênica quando a perda de
expressão de um miRNA resulta em aumento da tradução de oncogenes ou inversamente, a
perda de expressão de um miRNA diminui a tradução de um gene supressor tumoral, sendo
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estes miRNAs denominados OncomiRs (Esquela-Kerscher, Slack, 2006) (Figura 1). Este
desbalanço na expressão de oncomiRs atua como coadjuvante à ativação de um oncogene
“driver”, modulando vias de sinalização envolvidas em diferentes processos como
proliferação, apoptose, migração e invasão, por exemplo.
A desregulação na expressão de miRNAs é observada em diferentes tipos de câncer
como mama, próstata, ovário e tiroide (Lu et al., 2005; Volinia et al., 2006), sendo que cada
tipo de câncer exibe uma assinatura específica de miRNAs desencadeada pela oncogênese
particular do tecido.
No câncer de tiroide, estudos seminais demonstraram a desregulação dos miRNAs no
CPT, com modulação da expressão de mais de 30 miRNAs diferentes incluindo aumento de
miR-146b, miR-181, miR-221, miR-222 e repressão de let-7f por análise de microarray (He et
al., 2005; Pallante et al., 2006). Recentemente, um estudo de sequenciamento de próxima
geração (next generation deep sequencing) mostrou um número ainda maior de miRNAs
desregulados no câncer de tiroide, cerca de 124 miRNAs, incluindo miRNAs associados a
características tumorais de agressividade como o cluster miR-17-92 (Swierniak et al., 2013).
O cluster miR-17-92 é composto por sete miRNAs diferentes (Figura 5), miR-17-5p,
miR-17-3p, miR-18a, miR-19a, miR-19b, miR-20a e miR-92, e cuja expressão encontra-se
alterada em uma ampla gama de tumores em especial nos histotipos tumorais mais agressivos,
como os de câncer de pulmão e linfoma (Hayashita et al., 2005; He et al., 2005; Volinia et al.,
2006). Ainda, a expressão ectópica de miR-17-3p e miR-19b-1 coopera com c-Myc e acelera o
desenvolvimento tumoral em camundongos transgênicos para linfoma de células B (He et al.,
2005).
O aumento na expressão do cluster miR-17-92 foi observado no carcinoma anaplásico
de tiroide, o histotipo mais agressivo e letal (Takakura et al., 2008). A modulação exógena da
atividade dos componentes do cluster em células derivadas de carcinoma anaplásico através
de antimiRs (bloqueadores que se ligam ao miRNA maduro) mostrou resultado importante na
biologia tumoral, uma vez que resultou em diminuição de proliferação, apoptose e ativou a
senescência celular (Takakura et al., 2008). Entretanto, a compreensão do papel dos miRNAs
na biologia da célula se compõe da descoberta e validação dos diferentes alvos que estes
miRNAs controlam. Dentre os diferentes alvos validados dos componentes deste cluster
encontram-se genes com função de supressor de tumor como PTEN, importante supressor da
via AKT/PI3K; CDKN1A (p21), importante bloqueador da progressão do ciclo celular; E2F1
(ciclo celular) assim como genes associados a apoptose como BIM (Mendell, 2008)
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Figura 5. Cluster miR-17-92. O gene de miR-17-92 está localizado em um íntron do gene MIR17HG localizado
no cromossomo 13 (13q31.3), e transcreve um longo miRNA primário (pri-miR-17-92) policistrônico
que contem sete miRNAs maduros diferentes.

2.2 Câncer de tiroide e oncogenes
O câncer de tiroide é a neoplasia endócrina mais frequente, sendo que dos cerca de 60
mil novos casos estimados para 2014 nos EUA e 10 mil casos no Brasil, a grande maioria
(>80%) compreende o histotipo carcinoma papilífero (CPT), seguido pelo carcinoma folicular
(CFT, ~10%) e o raro e letal carcinoma anaplásico (CAT, 1-2%) (Cooper et al., 2009, INCA,
2014; SEER, 2014). Atualmente, observa-se tendência crescente na incidência do câncer de
tiroide mundialmente, que poderia estar associado ao melhoramento na medicina diagnóstica,
mas também ao aumento de exposição a fatores de risco (Enewold et al., 2009).
A terapêutica tradicional para o tratamento do câncer de tiroide bem diferenciado
(CPT e CFT) compreende a excisão cirúrgica combinada à ablação dos remanescentes
tiroidianos por radioiodoterapia e apresenta alta taxa de cura (Cooper et al., 2009). Entretanto,
em 5% dos casos os tumores se comportam de forma mais agressiva e refratários à terapêutica
convencional, levando o paciente a óbito em até 5 anos (Mazzaferri, Jhiang, 1994; RicarteFilho et al., 2009). Dentre estes tumores refratários à radioiodoterapia, cerca de 50% dos
casos compreendem carcinomas pouco diferenciados, 23% carcinomas bem diferenciados e
20% variante de células-altas (tall cell) do carcinoma papilífero (Rivera et al., 2008).
Alterações genéticas na via MAPK nos genes RET, RAS e BRAF prevalecem no
câncer de tiroide e acometem mais de 70% dos casos de CPT (Kimura et al., 2003) (Figura 6).
A mutação BRAFT1799A é a alteração genética mais frequente no carcinoma papilífero,
detectada em mais de 32% dos casos, seguida dos rearranjos RET/PTC (~16%), e das
mutações nas isoformas do gene RAS (~16%) (Kimura et al., 2003).
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BRAFT1799A é uma tranversão de timina por adenina na posição 1799 no éxon 15 que se
traduz na oncoproteína BRAFV600E, a qual ativa constitutivamente a via de sinalização MAPK
(Wan et al., 2004) e está associada a CPTs refratários a terapia, sendo encontrada também em
carcinomas pouco diferenciado e anaplásico (Kimura et al., 2003; Namba et al., 2003;
Nikiforova et al., 2003; Xing et al., 2005) De fato, estudos clínicos recentes têm mostrado que
carcinomas tiroidianos agressivos e de pior prognóstico frequentemente apresentam a
mutação BRAFT1799A (Riesco-Eizaguirre et al., 2006; Xing et al., 2005). A análise de variáveis
clinico-patológicas do câncer de tiroide indica que a mutação no gene BRAF seja um
indicador de invasão extratiroidiana, metástases linfonodais, progressão para estágios mais
avançados, recidiva e mortalidade (Namba et al., 2003; Riesco-Eizaguirre et al., 2006; Xing et
al., 2013; Xing et al., 2005).

Figura 6. Via de sinalização da MAPK. A ligação de fator de crescimento ou mitógeno ativa o receptor tirosina
quinase que, por sua vez, ativa a proteína RAS. A ativação sequencial de BRAF (MAPKKK) é
responsável pela fosforilação de MEK (MAPKK) e consequente fosforilação de ERK (MAPK). ERK
fosforilado é translocado ao núcleo, onde atua como fator de transcrição, ativando a expressão de genesalvo que atuam no processo de proliferação celular.

Em modelos in vitro, a expressão do oncogene BRAFT1799A induz a expressão de
metaloproteinases em linhagem de tirócito de rato e ativa diversas vias de sinalização como a
via NFƙB, processos envolvidos com aumento da agressividade e invasividade tumoral (Mesa
et al., 2006; Mitsutake et al., 2005). Utilizando modelo in vivo de camundongos transgênicos
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para BRAFT1799A foi demonstrado que a mutação BRAFT1799A induz o carcinoma papilífero nas
primeiras semanas de vida do animal, e este progride para estágios de indiferenciação após
alguns meses, exibindo focos tumorais com características de carcinoma pouco diferenciado
como células com morfologia “spindle-like” e perda de características nucleares clássicas do
carcinoma papilífero (Knauf et al., 2005).
Além da ativação de oncogenes da via MAPK, a patogênese do câncer papilífero de
tiroide envolve alterações em outras vias de sinalização que participam da tumorigênese e
progressão tumoral. Dentre estas, destacam-se a via Notch e TGFβ, associadas ao processo de
transição epitélio-mesênquima em tumores mais invasivos (Bao et al., 2011; Knauf et al.,
2011; Riesco-Eizaguirre et al., 2009; Yamashita et al., 2013).
Na via de Notch, o processo de sinalização é dependente de contato com a célula
adjacente que expressa a proteína sinal transmembrana DELTA ou JAGGED. O receptor
NOTCH é um receptor transmembrana de passagem única que se encontra em estado latente,
sendo ativado por clivagem proteolítica. A ligação de DELTA ou JAGGED ao receptor
NOTCH induz a clivagem da porção extracelular por uma protease extracelular, e a hidrólise
da porção citoplasmática de NOTCH (NICD- Notch intracelullar domain) pelo complexo
proteico γ-secretase. NICD é translocada ao núcleo para atuar na transcrição de genes alvo
como CCND1, P21, HES1 através da interação com proteínas CSL (Figura 7).

Figura 7. Via de sinalização de Notch. Interação célula-célula é responsável pela ligação do receptor Notch ao
seu ligante Delta ou Jagged na célula adjacente, causando a clivagem de Notch pela enzima γ-secretase.
O domínio intracelular de Notch (NICD) é translocado ao núcleo onde atua em conjunto com outras
proteínas para ativar a transcrição de genes-alvo como HES-1, P21 e CCND1.
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A via de sinalização de Notch encontra-se super-ativada no câncer de tiroide , com
aumento de expressão de NOTCH-1, NOTCH-4 e DELTA-4 no tecido maligno (Geers et al.,
2011). Estudos in vitro demonstraram que o oncogene BRAFT1799A ativa esta via de sinalização
através do aumento da expressão de Notch1 em linhagem de célula folicular tiroidiana
(Yamashita et al., 2013), sendo que o bloqueio desta via utilizando RNAi ou inibidor de γsecretase GSI, diminui a proliferação de linhagem de câncer de tiroide.
A via de TGFβ é uma importante via inibitória da proliferação em células epiteliais,
sendo ativada em resposta ao efeito auto-regulatório do excesso de iodo na célula folicular
tirodiana normal (Pisarev et al., 2009; Taton et al., 1993). A ativação da via de sinalização de
TGFβ ocorre pela ligação de TGFβ ao receptor do tipo II (TGFBR2), que recruta e ativa o
receptor do tipo I, ambos com atividade serina-treonina quinase (Figura 8). Esta atividade está
envolvida na fosforilação de proteínas citoplasmáticas R-SMAD (Receptor activated
SMADs), SMAD2 e SMAD3, que se associam a SMAD4, common-mediator SMAD (CoSMAD) e são translocadas ao núcleo (Ikushima, Miyazono, 2010).

Figura 8. Via de sinalização de TGFβ. A ligação de TGFβ ao receptor do tipo II recruta o receptor do tipo I,
iniciando a fosforilação de resíduos serina-treonina. Uma vez ativado, o receptor fosforila as proteínas
Smad2/3, que se associam à Smad4. Esse complexo é translocado ao núcleo, onde atua como fator de
transcrição de genes envolvidos na resposta desencadeada por TGFβ como P21.
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Uma vez no núcleo, o complexo SMAD2/SMAD3/SMAD4 ativa a transcrição de
genes alvo envolvidos no controle do ciclo celular como o inibidor do ciclo, p21 e p15
(Hannon, Beach, 1994; Massague et al., 2000) (Figura 8). SMAD7 é uma SMAD inibitória (ISMAD) que impede a fosforilação de R-SMADs e formação do complexo com SMAD4.
Além disto, proteínas com atividade de E3 ubiquitina ligase, SMURF1 e SMURF2, interagem
com SMAD7 e potencializam o efeito inibitório ao induzir a ubiquitinação dos receptores
ativados e também de SMAD7 (Inoue, Imamura, 2008).
Alterações na responsividade da via de sinalização de TGFβ são comumente
observadas no câncer (Massague, 2008). No câncer de tiroide, a expressão dos componentes
desta via encontra-se desregulada, sendo que se observa perda de expressão de SMAD4 e
TGFBR2 em tumores tiroidianos e alteração de expressão de componentes inibitórios como
SMAD7 (D'Inzeo et al., 2010; Kimura et al., 1999; Lazzereschi et al., 1997; Matsuo et al.,
2010) o que poderia estar associado à perda de responsividade ao sinal antimitogênico de
TGFβ visto que alterações genéticas nesta via não foram encontradas. Além disto, células
tumorais apresentam refratariedade a apoptose induzida por TGFβ (Bravo et al., 2003).

2.3 Iodo na glândula tiroide
O iodo é o componente principal dos hormônios triiodotironina (T3) e tiroxina (T4)
sintetizados pela célula folicular tirodiana arranjada funcionalmente em estrutura de folículos
preenchidos por colóide. A função tiroidiana é dependente de uma intrincada atuação de
proteínas com a finalidade de captar, concentrar e modificar o átomo de iodo, oligoelemento
obtido através da alimentação. (Kopp, 2013). O iodo presente nos alimentos é absorvido no
trato gastro-intestinal (Nicola et al., 2009; Spitzweg et al., 1998) e transportado para a
corrente sanguínea na forma de iodeto.
Uma vez no sangue, o iodo é captado da corrente sanguínea através do polo basal da
célula folicular tiroidiana onde a glicoproteína de membrana “Natrium iodide symporter”
(NIS - gene SLC5A5) (Dai et al., 1996) realiza o cotransporte de iodeto (I-) e sódio (Na+) via
gradiente de sódio gerado pela bomba de Na+/K+ ATPase (Figura 9). No citoplasma, o iodeto
é direcionado para a região apical da célula folicular tiroidiana e transportado para o lúmen
folicular preenchido por substância coloidal via pendrina (PDS - gene SLC26A4). Na
membrana apical, localiza-se a enzima tiroperoxidase (TPO), responsável por oxidar o iodeto
na presença de peróxido de hidrogênio (H2O2) gerado pela enzima dual-oxidase 2 (Duox2), e
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iodar resíduos específicos da molécula de tiroglobulina (TG), principal componente do
colóide presente no lúmen, processo este denominado organificação. Os resíduos tirosina
iodados da molécula de Tg podem conter um átomo de iodo, monoiotironina (MIT), ou dois,
diiodotironina (DIT), que na reação de acoplamento mediada também pela TPO, gera os
precursores dos hormônios tiroidianos ligados ao arcabouço molecular da TG no colóide. Este
colóide sofre micropinocitose sendo hidrolisado nos lisossomos citoplasmáticos para liberar
os hormônios triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) que são secretados na corrente sanguínea
através da proteína “Monocarboxilate transporter-8” (MCT8) localizada na membrana basal
(Friesema et al., 2003).

Figura 9. Síntese dos hormônios tiroidianos. O iodo é captado pela célula folicular tiroidiana através da proteína
de membrana NIS, localizada na porção baso-lateral da célula. No citoplasma o iodo é translocado
para a porção apical pela pendrina (PDS) onde é oxidado pela enzima tiroperoxidase (TPO) na
presença de H2O2 gerada pela DUOX, processo de organificação, e incorporado a molécula de
tiroglobulina (TG) nos resíduos de tirosina. A combinação de moléculas de TG contendo uma tirosina
iodada (MIT) ou duas (DIT) entre si gera os precursores dos hormônios tiroidianos T3 e T4 acoplados
ainda a TG. Estes precursores são micropinocitados e sofrem hidrólise no citoplasma, liberando os
hormônios T3 e T4, que são transportados para a corrente sanguínea na porção basal através do
transportador MCT8. Figura adaptada (Kopp, 2013).
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O iodo é um oligoelemento irregularmente distribuído no planeta, predominando na
água do mar (~50 µg/L) e regiões costeiras, sendo obtido pelo organismo através da ingestão
de alimentos de origem marinha, mas também via alimentos de origem vegetal e animal
cultivados em solo rico em iodo (Eastman, Zimmermann, 2009), que caracteriza ampla
flutuação no consumo de iodo pela população. Algumas populações como a japonesa cuja
dieta é baseada em alimentos marítimos apresentam alto consumo de iodo. Por outro lado,
atualmente ainda existem regiões na Europa, Ásia e África, que apresentam consumo
deficiente de iodo (Zimmermann, Andersson, 2012).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda uma ingestão de 150 µg/dia de
iodo em adultos, 120 µg/dia para crianças e 200 µg/dia para mulher grávida ou lactente, para
síntese adequada de hormônio tiroidiano (WHO/ICCIDD/UNICEF, 2007). As consequências
da deficiência crônica de iodo, as chamadas Moléstias Decorrentes de Carência Crônica de
Iodo -MDCCI (do inglês IDD- Iodine Deficiency Disorders), são caracterizadas pelo aumento
do volume da tiroide, variados graus de hipotireoidismo e retardo no desenvolvimento físico e
mental. O bócio endêmico era um problema de saúde pública bastante frequente no Brasil até
a década de 1950, uma vez que dados do Ministério da Saúde apontavam presença de bócio
em mais de 20% das crianças de 6-14 anos de idade.
A partir da implementação da política nacional de iodação do sal de cozinha em 1953,
através da adição de iodo no sal, observou-se uma queda acentuada na incidência do bócio
endêmico no Brasil, com prevalência atual em crianças de aproximadamente 1,3% (ANVISA,
2004), sendo que a ingesta média da população brasileira ultrapassou o estado de suficiência
para o estado de consumo excessivo de iodo (Knobel, Medeiros-Neto, 2007; Pretell et al.,
2004).
Na população brasileira, o excesso de iodo na alimentação está diretamente associado
à ingesta do sal de cozinha. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
mostram que cada brasileiro consome em média 11,38 g de sal sendo que o valor
recomendado pela OMS é de 5 g (ABIA, 2013). Por este motivo, recentemente, uma
resolução da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
determinou a diminuição do conteúdo de iodo no sal de cozinha de uma faixa de 20-60 mg/ kg
de sal para 15-45 mg de iodo/kg (RDC n23, 24 de abril de 2013).
O consumo supra-fisiológico de iodo ocasiona importantes alterações funcionais da
glândula tiroide. Classicamente, reconhece-se que o iodo exerce efeitos auto-regulatórios na
função tiroidiana, que englobam o bloqueio temporário da síntese e secreção dos hormônios
tiroidianos, chamado de efeito “Wolff-Chaikoff” (Wolff, Chaikoff, 1948; Wolff et al., 1949),
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e a inibição da proliferação da célula folicular tiroidiana (Tramontano et al., 1989; Uyttersprot
et al., 1997), atuando como um disruptor funcional da glândula tiroide quando em excesso. A
administração de altas doses de iodo (1 mg) em ratos diminui temporariamente os níveis de
hormônios circulantes, efeito Wolff-Chaikoff (Wolff et al., 1949), sendo que após 48 h ocorre
adaptação da glândula e os níveis hormonais retornam a normalidade (escape ao efeito WolffChaikoff). Os mecanismos moleculares que coordenam estes efeitos estão relacionados
principalmente à inibição da captação do iodo via diminuição da proteína e mRNA de NIS, e
bloqueio da organificação do iodo (Eng et al., 1999), sendo este efeito temporário e
dependente dos níveis intracelulares de iodo.
A inibição da proliferação da célula folicular tiroidiana induzida pelo excesso de iodo
está relacionada à ativação da via TGFβ, uma importante via antiproliferativa para células
epiteliais (Pisarev et al., 2009). O excesso de iodo induz a transcrição do mRNA de TGFβ1
em tecido derivado de glândula normal ou tumoral de humanos (Grubeck-Loebenstein et al.,
1989), assim como em outros modelos animais (Yuasa et al., 1992), além de induzir a
secreção de TGFβ em tiroide de porco (Cowin et al., 1992).
Dentre os possíveis mediadores bioquímicos dos efeitos intracelulares do excesso de
iodo, sugere-se a participação de compostos iodo lipídicos como δ-iodolactona e 2iodohexadecanal gerados a partir de lipídeos da membrana plasmática (Gärtner et al., 1996).
Estes compostos iodados mimetizam grande parte dos efeitos inibitórios do excesso de iodo
sobre a proliferação celular, captação de iodo, síntese hormonal e geração de H2O2.
Nosso grupo mostrou que o excesso de iodo exerce um amplo efeito na célula folicular
tiroidiana, modulando diferentes genes envolvidos em processos como oxidoredução,
transporte e dobramento de proteínas, proteólise, (Leoni et al., 2008), efeito este não abolido
totalmente pelo bloqueio da organificação do iodo via fármaco metimazol, indicando que o
iodo per se exerce efeitos na fisiologia da célula folicular tirodiana. Além disto, recentemente,
mostrou-se que o excesso de iodo, além de exercer efeitos transcricionais no mRNA de PDS
(Calil-Silveira et al., 2012), exerce efeitos pós-transcricionais no mRNA de NIS, modulando a
estabilidade do mRNA de NIS através da redução da cauda poli-A (Serrano-Nascimento et al.,
2010).
Apesar de não haver evidência consolidada do papel do iodo na oncogênese tiroidiana,
estudos epidemiológicos mostram que a reposição de iodo exerce efeito na incidência dos
diferentes histotipos de câncer de tiroide. Após adoção de medidas profilática de suprimento
de iodo em regiões anteriormente deficientes em iodo, observa-se uma mudança na
prevalência de histotipos tumorais através do aumento da proporção de CPT (Harach et al.,
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2002; Langsteger et al., 1993) e diminuição global na incidência do histotipo carcinoma
folicular e carcinoma anaplásico de tiroide (Harach et al., 2002).
Além disto, outro importante estudo sobre os efeitos do consumo de iodo na incidência
de câncer mostrou que regiões da Rússia altamente contaminadas pelo acidente nuclear em
Chernobyl na Ucrânia em 1986 e que apresentavam suficiência ou até excesso no consumo de
iodo (aumento dos níveis de iodo urinário) apresentaram uma menor incidência de CPT em
relação a regiões com deficiência em iodo (Shakhtarin et al., 2003).
O excesso de iodo exerce efeitos protetores frente ativação dos oncogenes BRAFT1799A
e RET/PTC3 na célula folicular tiroidiana, retardando seus efeitos deletérios como a
instabilidade genômica e a perda de diferenciação, respectivamente (Fiore et al., 2008;
Fuziwara et al., 2010). Além disto, a alta dose de iodo reduz a viabilidade celular e induz
apoptose de linhagens de câncer de tiroide (Liu et al., 2010). O entendimento dos mecanismos
moleculares envolvidos na regulação da biologia da célula folicular tiroidiana auxilia no
desenvolvimento de abordagens profiláticas, como o uso de tabletes de iodeto de potássio
como fonte excessiva de iodo para bloquear a glândula tiroide contra os efeitos genotóxicos
do iodo radioativo em caso de acidentes nucleares como o de Chernobyl em 1986 e
Fukushima em 2011, e assim prevenir o desenvolvimento do câncer de tiroide.
O crescente literatura sobre os miRNAs (desregulação em diferentes patologias,
mecanismos moleculares de ativação/repressão, validação funcional de alvos) indica que a
interferência na expressão de miRNAs é uma abordagem promissora e inovadora no
tratamento de doenças uma vez que os miRNAs atuam de maneira pleiotrópica, regulando
diferentes vias de sinalização. Assim, estudar o papel de miRNAs na oncogênese tiroidiana
mediada por BRAFT1799A, o oncogene mais prevalente no câncer de tiroide, e a influência do
iodo neste processo é importante para ampliar o conhecimento da tumorigênese e contribuir
com o desenvolvimento de novas terapias adjuvantes potenciais para carcinomas
irresponsivos à radioiodoterapia e inibidores da via MAPK.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Linhagens celulares
3.1.1 Linhagem tiroidiana com indução condicional de oncogene BRAFT1799A
A linhagem celular PC-BRAF(Mitsutake et al., 2005), derivada de células PCCl3 de
tiroide normal de rato, apresenta o plasmídeo para expressão constitutiva da proteína rtTA e o
plasmídeo pUHG10.3 contendo o oncogene BRAFT1799A. Neste sistema, a expressão do
oncogene BRAFT1799A ocorre somente na presença do antibiótico doxiciclina (dox)
(Calbiochem, San Diego, CA, USA), que se liga a proteína transativadora rtTA e direciona a
da transcrição do plasmídeo pUHG 10.3, que apresenta sítios responsiveis a tetraciclina
(Figura 10).

Figura 10. Sistema Tet-On de expressão condicional do oncogene BRAFT1799A. Representação esquemática da
linhagem PC-BRAF, derivada da célula folicular tiroidiana de rato PCCl3, cotransfectada com os
plasmídeos Tet-On e pUHG10.3-BRAF que BRAFT1799A. O plasmídeo Tet-On é expresso
constitutivamente na célula e codifica a proteína transativadora rtTA. Na ausência de doxiciclina
(Dox), rtTA não se liga ao elemento responsivo a Tet (7 x tetO - sete sequências responsivas a Tet)
contido na região promotora do gene BRAF mutado do plasmideo pUHG10.3. Entretanto, a adição de
Dox ao meio de cultura celular, ativa a proteína rtTA que se liga a região 7 x tetO e induz a
transcrição de BRAFT1799A.

As células PC-BRAF foram cultivadas em Coon`s F12 contendo 5% de soro fetal
bovino,1 mIU/ml de TSH bovino (Sigma, St.Louis, MO, USA), 10 μg/ml de insulina (Sigma),
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5 μg/ml de apotransferrina (Sigma), 10 nM de hidrocortisona (Sigma), 100 U/mL de
penicilina, 100 μg/ml de estreptomicina, 1 μg/ml de anfotericina (Invitrogen, Carlsbald, CA,
EUA), 100μg/mL higromicina e 300 μg/mL neomicina (Invitrogen) em 5% de CO2 a 37 oC.
3.1.2 Linhagem tiroidiana com expressão constitutiva de Notch1
As células PC-Notch1, células PCCl3 modificadas para expressar o domínio
intracelular de Notch1 (NICD) (Yamashita et al., 2013), foram cultivadas em Coon`s F12
contendo 5% de soro fetal bovino,1 mIU/ml de TSH bovino, 10 μg/ml de insulina, 5 μg/ml de
apotransferrina, 10 nM de hidrocortisona, 100 U/mL de penicilina, 100 μg/ml de
estreptomicina, 1 μg/ml de anfotericina e 300 μg/mL neomicina (Invitrogen) em 5% de CO2 a
37 oC.
3.1.3 Linhagens humanas
As células Nthy-ori 3-1, derivadas de células foliculares humanas não tumorais
imortalizadas com o virus SV40, foram cultivadas em meio DMEM (Invitrogen)
suplementado com 10% de SFB e 2mM de l-glutamina (Lemoine et al., 1989). As células
KTC-2, derivadas de carcinoma anaplásico de tiroide humano portador de BRAFT1799A, foram
cultivadas em meio RPMI suplementado com 5% de SFB. As células BCPAP foram
cultivadas em meio DMEM suplementado com 10% de SFB.

3.2 Tratamentos
3.2.2 Tratamento com excesso de iodeto de sódio (NaI) e indução do oncogene BRAFT1799A
As células PC-BRAF foram cultivadas em meio de cultura na ausência ou presença de
10-5M de iodeto de sódio (NaI) por 5 dias, sendo que no segundo dia as células foram
replaqueadas e no terceiro dia o oncogene BRAFT1799A foi induzido através da adição de
1μg/mL de doxaciclina (dox) ao meio de cultura por mais 48 horas. Os grupos foram
nomeados de acordo com as condições: i) nenhum tratamento (grupo controle), tratamento
com dox para induzir BRAFT1799A (grupo BRAF), tratado com 10-5M de NaI (grupo Iodo) e
tratamento com 10-5M de NaI + dox para induzir BRAFT1799A (grupo BRAF+Iodo).
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3.1.5 Tratamento com TGFβ recombinante
As células PC-BRAF foram tratadas com 1ng/mL de TGFβ recombinante (rTGFBPeprotech, Rocky Hill, NJ, USA) no meio de cultura por 24 horas., enquanto que a linhagem
BCPAP foi tratada com 10ng/mL. Em seguida, as células foram coletadas para análise de
expressão de miRNAs e ciclo celular.
3.1.6 Tratamento com PLX4032, inibidor específico de BRAFT1799A
A inibição de BRAFT1799A foi realizada através do tratamento de células KTC2 com
1µM de PLX4032 (Selleck Chemicals, Houston, TX, USA) por 24 horas. Como controle, as
células foram tratadas com DMSO (veículo).

3.3 Extração de RNA

3.2.1 Extração de RNA total
O RNA total foi extraído das linhagens celulares baseando-se na metodologia
desenvolvida por Chomczynki e Sacchi(Chomczynski, Sacchi, 1987) utilizando o reagente
TRIzol® (Invitrogen). Brevemente, as células foram homogeneizadas com 1 mL TRIzol e 200
ul de clorofórmio foi adicionado. Após homogeneização, realizou-se centrifugação 12.000 g
por 15 min a 4 C. A fase aquosa foi coletada e o RNA foi precipitado através da adição de 500
µL de isopropanol, homogeneização e centrifugação a 12.000 g por 10 min a 4 C. O
sobrenadante foi removido, e o pellet foi eluído em 50 µL de H2O livre de RNase (H2O
tratada com DEPC e autoclavada). O RNA foi quantificado por espectrofotometria através do
valor de absorbância A260, sendo que a pureza foi estimada como ótima quando a razão
A260/A280 for maior que 1,8.

3.2.1 Extração de small RNA (sRNA)
A fração contendo os pequenos RNAs (<200nt) foi isolada a partir do RNA total
utilizando-se o kit RNeasy® MiniElute® Cleanup. (Qiagen, Hilden, Germany) A integridade
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dos pequenos RNAs foi analisada por eletroforese utilizando-se 10ng de sRNA no chip small
RNA no equipamento Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, Santa Clara, CA) .

3.4 Análise e modulação da expressão gênica

3.4.1 Expressão dos microRNAs do cluster miR-17-92
A expressão de miRNAs componentes do cluster miR-17-92 foi analisada por PCR em
tempo real. Inicialmente, o cDNA foi gerado a partir de 10ng de sRNA que foi submetido à
reação de transcrição reversa utilizando1 μL de transcriptase reversa Multiscribe® (50 U/μL)
na presença de 1,5 μL de tampão 10X, 0,15 μL de mix de dNTP (100 mM), 0,19 μL de
inibidor de RNases (20 U/μL), 4 μL de H2O miliq e 3 μL de primer “stem-loop”específico
para os miRNAs componentes do cluster miR-17-92 contidos nos kits respectivos para cada
miRNA. A pipetagem foi realizada no gelo e a reação foi realizada nas seguintes temperaturas
e tempos: 16 °C por 30 min, 42 °C por 30 min, 85 °C por 5 min e mantida a 4 °C.
O cDNA gerado foi diluído através da adição de 87,5 ul de H2O miliq e 9 uL foram
utilizados para a reação de PCR em tempo em conjunto com 10 μL de TaqMan® Universal
PCR Master Mix, No AmpErase® UNG (2X concentrado) (Lifetechnologies, Carlsbad, CA,
USA) e 1 μL do mix (20X concentrado) contendo primers e sondas específicas marcadas
com o fluoróforo FAM para cada miRNA contidas nos kits: TaqMan® MicroRNA Assays
para miR-17-5p (assay 393), miR-18a-5p (assay 2422), miR-19a-3p (assay 395), miR-19b-3p
(assay 396), miR-20a-5p (assay 580), miR-92a-3p (assay 430), miR-146b-5p (assay 1097),
snoRNA (assay 1718). A reação foi realizada no termociclador ABI Prism® 7300 Sequence
Detection System (Applied Biosystems, Carlsbad, CA, USA)
A detecção dos níveis endógenos do pequeno RNA nucleolar - snoRNA (assay 1718)
ou do pequeno RNA nuclear 6B - RNU6B (assay 1093) (AppliedBiosystems) foi utilizada
como gene de referência para normalização da expressão dos miRNA em células de rato e
humanas, respectivamente. Os valores de CTs (cycle threshold) foram submetidos à análise
do programa Q-gene que calcula os níveis de expressão através do 2ΔΔct e eficiência dos
primers (Simon, 2003).
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3.2.4 Modulação da expressão de miR-19a e miR-19b
miR-19 mimics e antimiR. A modulação da expressão de miR-19 foi realizada através da
transfecção de oligonucleotídeos sintéticos de RNA mirVana™ miRNA mimic (hsa-miR-19a
/hsa-miR-19b mimic) (LifeTechnologies) ou oligonucleotídeos sintéticos antisense contendo
modificações LNA™ -mirVana™ miRNA inhibitor (LifeTechnologies) com a finalidade de
super-expressar ou inibir a expressão de miR-19a/b, respectivamente. A transfecção foi
efetuada com o reagente LipofectamineTM 2000 (Invitrogen)
3.2.5 Knock-down de Notch1
O silenciamento gênico de NOTCH1 foi realizado através da metodologia do RNA de
interferência (RNAi) utilizando um kit comercial que contém três sequências complementares
ao mRNA de Notch1 (esiRNA human NOTCH1-EHU150431) (Sigma). O knock-down de
Notch1 foi realizado através da transfecção transiente de 10 nM ou 60 nM de siRNA em
linhagem PC-BRAF e KTC2, respectivamente. A transfecção transiente foi efetuada com o
reagente LipofectamineTM 2000 (Invitrogen). Após 48 h, o RNA total foi extraído como
descrito anteriormente e o cDNA foi gerado através de reação de transcrição reversa. Nesta
reação 3 ug de RNA total foram incubados na presença de 500 nM de primer oligo-dT, 10U
de inibidor de RNase (Invitrogen), 0,1mM de cada deoxinucleotídeo trifosfatados (Invitrogen)
e 400U de enzima Transcriptase Reversa (M-MLV) (Invitrogen). 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 (Thecne,
Inglaterra).
A validação do knock-down foi realizada por PCR em tempo real. A reação foi
realizada em triplicata utilizando 5 ul de cDNA diluído (1:5), 200 nM de primers específicos
para Notch1 de rato e humano (Tabela 1) e 10 ul SYBR Green PCR Master Mix (Applied
Biosystems, Califórnia, EUA) no termociclador ABI Prism® 7300 Sequence Detection
System (Applied Biosystems) nas seguintes condições: 50 oC por 2 min, 95 oC por 10 min, 40
ciclos de 95 oC por 15 s e 60 oC por 1 min. A expressão foi normalizada pelos níveis do gene
de referência Rpl19 (800 nM) e calculada através dos valores de Ct pelo programa Q-gene
(Simon, 2003).

41

Tabela 1: Sequência de primers utilizados para avaliar a expressão de Notch1
Gene (espécie)
NOTCH1 (H)

Nome oficial
Notch1

Sequência (5’> 3’)
Fw: GCTAACAAAGATATGCAGAACAACA

Acesso
NM_017617

Rev: GTCCCGGTTGGCAAAGTG

Notch1 (R)

Notch 1

Fw: AGCCAACAAAGACATGCAGAAC

NM_001105721

Rev: GTCCCGGTTGGCAAAGTG

RPL19 (H)

Ribosomal protein L19

Fw: TCTCATGGAACACATCCACAA

NM_000981.3

Rev: TGGTCAGCCAGGAGCTTCTT

Rpl19 (R)

Ribosomal protein L19

Fw: GGCCCGCAAGAAGCTACTG

NM_031103.1

Rev: TTCGTGCTTCCTTGGTCTTAGA

3.3 Responsividade ao tratamento com rTGFβ
A responsividade da via de sinalização de TGFβ após o tratamento com TGFβ
exógeno foi avaliada através de ensaio de ciclo celular. Ao final do tratamento específico, as
células foram tripsinizadas, sedimentadas com o respectivo sobrenadante (células mortas) e o
pellet foi fixado em etanol 70%. Após reidratação em PBS 1X, as células foram tratadas com
RNase (100 µg/mL) por 30 min e o DNA foi corado com iodeto de propídeo (50 µg/mL) por
30 min no escuro. O ciclo celular foi analisado pela contagem de 10.000 eventos em aparelho
citômetro de fluxo Guava EasyCyte Mini (Millipore, Billerica, MA, USA). A responsividade
ao TGFβ foi estimada através da porcentagem de células na fase G1 do ciclo celular.

3.4 Validação de Smad4 como alvo de miR-19
3.4.1 Análise in silico dos alvos potenciais do cluster miR-17-92
Utilizando algoritmos de predição de alvos disponíveis como TargetScan (Lewis et al.,
2005) e miRBase (Kozomara, Griffiths-Jones, 2014; MiRBase, 2014; TargetScan, 2014),
buscamos alvos potenciais em comum entre os algoritmos para os miRNAs componentes do
cluster miR-17-92.
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3.4.2 Construção de plasmídeo repórter contendo sítio de ligação de miRNA e transfecção
O plasmídeo pmiR-Glo-Smad4-wt foi construído de acordo com as instruções do
fabricante. A clonagem do segmento de interação de miR-19 com a região 3’-UTR do gene
Smad4 (pareamento predito do TargetScan) foi realizada no plasmídeo pmiR-Glo na região a
jusante do gene da luciferase (luc2) (Promega, Madison, WI, USA) através do anelamento de
dois oligonucleotídeos (Smad4 wt/miR-19 Fw e Rev) desenhados para gerar, quando
anelados, o sítio predito de ligação a miR-19 (Tabela 2). Ainda, este anelamento gerou um
sítio interno de restrição para a enzima NotI e dois sítios adicionais de restrição para as
enzimas XbaI and XhoI na região 5’ e 3’, respectivamente.
Tabela 2: Primers utilizados na construção de plasmídeos para validação da interação Smad4/miR-19
Primers
Smad4 wt/ miR-19

Sequência (5’> 3’)
Fw: TCGAGTAGCGGCCGCTAGTTTAAAATGCTTTCCTTTTGCACTT
Rev: CTAGAAGTGCAAAAGGAAAGCATTTTAAACTAGCGGCCGCTAC

Smad4 mut/ miR-19

Fw: TCGAGTAGCGGCCGCTAGTTTAAAATCGTTTCCTTTACGTGTT
Rev: CTAGAACACGTAAAGGAAACGATTTTAAACTAGCGGCCGCTAC

A ligação foi realizada com a enzima DNA-Ligase, os oligonucleotídeos já anelados e
o plasmídeo pmiR-Glo digerido com XbaI e XhoI. A orientação da inserção dos oligos foi
verificada através da digestão do plasmídeo com a enzima NotI, sítio presente somente no
plasmídeo com oligonucleotídeos inseridos na posição correta. Por outro lado, o plasmídeo
pmiR-Glo-Smad4-mut foi construído de maneira similar, entretanto, através do anelamento de
dois oligonucleotídeos (Smad4 mut/miR-19 Fw e Rev) que quando anelados geraram o sítio
mutado de interação com miR-19, inibindo a interação de miR-19 (Figura 11).
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Figura 11. Construção de plasmideo repórter para validação da interação miR-19/Smad4. Primers contendo a
sequencia da região3’-UTR que contém sítio de interação predita com miR-19 foram anelados e
clonados no plasmídeo pmiR-Glo (Smad4 luc 3’-UTR wt). Além disto, foi construído um plasmídeo
contendo mutações nos sítios de interação predita com miR-19 (Smad4 luc 3’-UTR mut).

A validação do alvo Smad4 foi realizada através da co-transfecção transiente dos
plasmídeos pmiR-Glo-Smad4-wt ou pmiR-Glo-Smad4-mut na presença de miR-19 mimic
e/ou anti-miR-19 (10 nM) nas células NThy-ori 3-1. A indução da expressão de let-7f
(plasmídeo pH1RNA-let-7a ) foi utilizada como controle de especificidade de ligação ao sítio
clonado. Após 48 horas da transfecção, as células foram lavadas com PBS 1X e incubadas
com 1X passive lysis buffer (PLB) sob agitação por 15 min. O lisado foi coletado e a
atividade de luciferase (luminescência) foi medida em aparelho luminômetro SpectraMax L
(Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA) com o kit Dual Luciferase Reporter Assay System
(Promega). Os valores foram normalizados pelo nível de luminescência da luciferase de
Renilla, codificada no plasmídeo pmiR-Glo através de um promotor independente.

3.5 Western-blotting
Células foram lavadas com PBS gelado por duas vezes e raspadas com 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). A dosagem
da concentração protéica foi realizada através de Bradford (Bio-Rad Laboratories, Hercules,
CA), e 40 μg de proteína total de cada amostra foi fracionada em SDS-PAGE 10% e
transferida para uma membrana de nitrocelulose Hybond- ECL (Amersham Bioscience,
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Piscatway, NJ). Sítios de ligação não específicos foram bloqueados através da incubação com
TTBS contendo 5% de leite desnatado. Anticorpos primários específicos para diferentes
proteínas foram utilizados na detecção das proteínas alvo. Após lavagens com TTBS,
anticorpo secundário conjugado a enzima peroxidase foram incubados na membrana. O
complexo antígeno - anticorpo primário - anticorpo secundário conjugado a peroxidase reage
com a solução de revelação que contém H2O2, luminol e ácido p-cumárico e emite
quimioluminescência quantificável no equipamento ImageQuant LAS4000 (GE, Little
Chalfont, United Kingdom). A densitometria das bandas foi realizada com o programa ImageJ
Analysis Software disponível em na internet (http://imagej.nih.gov/ij/index.html).

3.6 Análise de ativação de vias de sinalização- gene repórter
3.6.1 Ensaio de ativação da via de sinalização c-Myc
Para avaliar a ativação da via de sinalização de c-Myc, utilizamos o plasmídeo
pMyc3E1BLuc contem 3 sítios consenso para ligação de c-Myc na região promotora do gene
de luciferase. Quarenta e oito horas antes do final dos tratamentos descritos acima (grupos
CTR, BRAF, Iodo, BRAF+Iodo), as células PC-BRAF foram transientemente transfectadas
com o plasmídeo pMyc3E1BLuc em triplicata (Gupta et al., 1993) na presença do plasmídeo
pRL-CMV (luciferase de Renilla). O lisado foi coletado 48 horas após a transfecção. A
atividade de luciferase (luminescência) foi medida em aparelho luminômetro SpectraMax L
(Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA) utilizando-se o kit Dual Luciferase Reporter
Assay System (Promega). Os valores foram normalizados pelo nível de luminescência da
luciferase de Renilla, (unidades arbitrárias: a.u). Como controle de ativação desta via, cotransfectamos também o plasmídeo pMyc, que codifica c-Myc.
3.6.2 Ensaio de ativação da via de sinalização NFκB
Para avaliar a ativação da via de sinalização de NFκB, utilizamos o plasmídeo repórter
contendo cinco sítios de ligação a NFκB fusionados a região 5’ do gene de luciferase
(pGL4.32-luc2P- NFκB-RE). As linhagens PC-BRAF foram transfectadas em triplicata com
pGL4.32-luc2P- NFκB-RE na presença do plasmídeo pRL-CMV (luciferase de Renilla), e o
lisado foi coletado após 48 h da transfecção. A luminescência foi quantificada como descrito
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anteriormente e normalizada (unidades arbitrárias: a.u) pela co-transfecção do plasmídeo
pRL-CMV que codifica para a luciferase de Renilla. Como controle de indução desta via,
células PC-BRAF foram tratadas com TNF-α (1000 UI), um conhecido ativador da via de
NFκB, após a transfecção com pGL4.32-luc2P- NFκB-RE.
3.6.1 Ensaio de ativação da via de sinalização Notch
A ativação da via de sinalização Notch resulta na clivagem de seu receptor Notch e
liberação de seu domínio intracelular (NICD). Este por sua vez é translocado para o núcleo e,
quando associado ao fator de transcrição CBF (ou CSL), ativa a transcrição de genes alvo
como Hes1. Para avaliar a ativação da via de Notch, utilizamos o plasmídeo repórter
p4xwtCBF1Luc ou4xmutCBF1Luc que contem quatro sítios de ligação a CBF1, com
sequência selvagem ou mutada, respectivamente, a montante do gene da luciferase de vagalume (Hsieh et al., 1996). As linhagens PC-BRAF e PC-Notch foram transfectadas em
triplicata com p4xwtCBF1Luc ou p4xmutCBF1Luc, na presença do plasmídeo pRL-CMV
(luciferase de Renilla), e o lisado foi coletado após 48 horas da transfecção.A luminescência
foi quantificada como descrito anteriormente.

3.7 Análise estatística
As comparações entre dois grupos serão realizadas por análise de variância seguido de
Bonferroni t-test, e as comparações entre mais grupos serão analisados pelo teste ANNOVA,
seguido de teste Tukey. As diferenças serão consideradas significantes quando Pvalor ≤0,05.
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4 RESULTADOS
4.1 Efeito da indução do oncogene BRAFT1799A e iodo na expressão de miR-17-92
Analisamos o efeito da ativação de BRAFT1799A na expressão do cluster de miRNAs
miR-17-92 na célula folicular tiroidiana. Observamos que a indução aguda do oncogene
BRAFT1799A por 48 horas (grupo BRAF) induziu aumento robusto na expressão do cluster
miR-17-92 (Figura 12). Entretanto, a indução de expressão não foi homogênea dentre os
componentes do cluster uma vez que miR-17-5p, miR-18a, miR-19a e miR-19b mostraram
aumento (fold-change) de aproximadamente 45,71 ± 2,56; 62,83 ± 3,54,; 630,69 ± 60,91 e
142,59 ± 11,66 vezes, respectivamente enquanto, miR20a e miR-92a aumenta 8,8 ± 0,33 e
1,97 ± 0,22 vezes, respectivamente, em comparação com as células não induzidas (grupo
CTR)

Figura 12. Efeito do iodo nos miRNAs induzidos por BRAFT1799A. BRAF ativa a expressão de miR-17-92 na
célula folicular tiroidiana (grupo BRAF). Por outro lado, o tratamento com iodo reverte a indução
miR-17-5p, miR-18a, e miR-19b, enquanto parcialmente inibe miR-19a e miR-20a (grupo
BRAF+Iodo). *P<0,01 x grupo CTR, **P<0,002 x grupo CTR, #P<0,002 x grupo BRAF. Resultado
representativo de dois experimentos independentes.
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Por outro lado, ao submetermos as células PC-BRAF a alta dose de iodo (10-5 M)
antes de realizar a indução condicional de BRAFT1799A (grupos BRAF+Iodo), observamos que
o tratamento com iodo bloqueia o aumento de miR-17, miR-18a e miR-19b para 2,07 ± 0,98;
1,08 ± 0,76 e 0,73 ± 0,30 vezes, respectivamente em relação ao controle, enquanto reduz a
expressão de miR-19a, miR-20a e miR-92 para 2,09 ± 0,07; 2,99 ± 0,34 e 5,07 ± 0,05,
respectivamente. O tratamento com o iodo per se (grupo Iodo) ativa a expressão de miRNAs
isolados miR-19a, miR-20a e miR-92a para 6,69 ± 4,22; 2,99 ± 0,11 e 5,26 ± 0,19 vezes,
respectivamente, a níveis similares ao observado no grupo BRAF+Iodo.

4.3 Efeito de BRAFT1799A e miR-19 na via de sinalização de TGFβ
A análise de bioinformática para os alvos preditos dos componentes do cluster miR17-92 utilizando a ferramenta de bioinformática TargetScan mostrou enriquecimento para
componentes da via de sinalização de TGFβ (Tabela 3).
Tabela 3: Alvos preditos do cluster miR-17-92 (TargetScan)
Cluster miR-17-92

Sinalização de TGFβ

miR-17

SMAD4

SMAD7

TGFBR2

miR-18a

SMAD2

miR-19a/b

SMAD4

TGFBR2

SMURF1

miR-20a

SMAD4

SMAD7

SMURF1

miR-92a

SMAD7

SMURF1

SMURF1

Estudo recente demonstrou que dentre os sete miRNAs do cluster miR-17-92, miR-19a
e miR-19b são os que conferem oncogenicidade ao cluster (Olive et al., 2009). Assim,
focamos nosso estudo nos alvos de miR-19a/b que pudessem cooperar com a ativação de
BRAFT1799A para promover a tumorigênese tiroidiana. Dentre os alvos conservados no homem,
rato e camundongo em comum para miR-19a e miR-19b, que apresentam a mesma sequencia
“seed”, estão Smad4 e Tgfbr2 (Figura 13), importantes componentes para a transdução do
sinal antiproliferativo de TGFβ ao núcleo.
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A

B
Figura 13. Análise de bioinformática de alvos de miR-19a/ miR-19b. Sítio predito de ligação de miR-19a e miR19b na região 3´-UTR do mRNA de Smad4 (A) e Tgfbr2 (B) de rato. Estes sítios apresentam-se
conservados em rato, camundongo e homem. Fonte: site TargetScan - acesso 19nov2011 (TargetScan,
2014).

A seguir, analisamos por western-blotting a expressão proteica destes alvos, e
observamos que a indução de BRAFT1799A reduz a expressão de Smad4 e Tgfbr2 (Figura 14A e
Figura 14B). Interessante notar que o tratamento com iodo restaura os níveis de Smad4, mas
não os níveis de Tgfbr2. Analisamos também a expressão de NIS, o co-transportador de
sódio-iodeto responsável pela captação de iodo pela célula folicular, e observamos que a
indução de BRAFT1799A reduz a expressão de NIS, assim como o iodo per se (Figura 14C).

Figura 14. Expressão proteica. A: Indução de BRAF diminui os níveis de Smad4 enquanto o tratamento com
iodo contrapõe este efeito e restaura Smad4; B: Por outro lado, BRAF reduz Tgfbr2 e o iodo não
exerce nenhum efeito protetor; C: BRAF reduz a expressão proteica de Nis, assim como o
tratamento com alta dose de iodo.
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Analisamos se a desregulação na expressão das proteínas Smad4 e Tgfbr2 se refletiria
na responsividade da via de TGFβ. De fato, observamos que as células com o oncogene
BRAFT1799A induzido (grupo BRAF) não apresentam resposta característica de aumento na
fração de células em G1 (cell cycle arrest) frente ao tratamento com rTGFβ. Por outro lado, as
células PC-BRAF tratadas previamente com excesso de iodo (grupo BRAF+Iodo) ainda se
mostravam responsivas ao TGFβ, exibindo aumento no número de células em G1, efeito
similar ao observado nas células controle (Figura 15).

Figura 15. Efeito do iodo e BRAFT1799A na via de sinalização TGFβ. A análise da responsividade ao tratamento
com TGFβ, observada pelo aumento da fração de células na fase G1 do ciclo celular por citometria de
fluxo, mostra que a indução de BRAF bloqueia este efeito enquanto que o tratamento com iodo
restaura a responsividade da célula folicular tiroidiana. Resultados representativos de dois
experimentos independentes em triplicata expressos como média ± SD. *P<0.05.

Com o intuito de se avaliar a existência de interação entre miR-19 e o mRNA de
Smad4, construímos um vetor de gene repórter contendo o segmento da região 3’-UTR de
Smad4 predito para interação com miR-19 (pmiR-Glo–Smad4-wt), baseando-se nas
sequencias disponíveis online no TargetScan (Figura 16A).
A transfecção transiente de pmiR-Glo Smad4-wt em linhagem Nthy-ori 3-1 na
presença de miR-19 mimics resultou em redução de ~40% na luminescência, efeito este
abolido pelo antimiR-19a/b (Figura 16B). Ainda, o efeito do miR-19a/b mimics também é
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bloqueado quando transfectamos o plasmídeo pmiR-Glo –Smad4-mut (sítio de interação
mutado). Como controle adicional de especificidade de interação, transfectamos pmiR-Glo –
Smad4-wt na presença de let-7a (plasmídeo pH1-RNA-let-7a) e não observamos alteração na
luminescência (Figura 16B). Estes resultados mostram que o mRNA de Smad4 é alvo de miR19a e miR-19b.

A

B
Figura 16. Ensaio de gene reporter para ligação de miR-19. A: representação esquemática do segmento da região
3’-UTR de Smad4 com sítio predito para interação com miR-19 clonado em plasmídeo pmiR-Glo, ou
sítio com mutação direcionada (*). B: transfecção do plasmídeo contendo sítio selvagem de ligação
predita de miR-19 na região Smad4 3´-UTR (pmiR-Glo Smad4-wt) na presença de miR-19 mimic em
células Nthy-ori 3-1 reduz significativamente a luminescência. Ainda, este efeito é abolido na
presença de antimiR. A cotransfecção do plasmídeo contendo o sitio mutado de Smad4 (pmiR-Glo
Smad4-mut) não altera a luminescência mesmo na presença de miR-19 mimic. Como controle
adicional de especificidade, usamos o plasmídeo de expressão de let-7a (pH1-RNA let-7a) que não
interage com a região 3’-UTR Smad4. Os valores foram normalizados pela luminescência da
luciferase de Renilla (a.u: unidades arbitrárias) uma vez que pmiR-Glo contem o gene codificador da
luciferase de Renilla. *P<0,01 x pmiR-Glo-Smad4-wt.
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4.4 Efeito do bloqueio de miR-19 na resposta ao TGFβ
A seguir, avaliamos o efeito do bloqueio da expressão de miR-19 em uma linhagem de
carcinoma papilífero de tiroide BCPAP, portadora da mutação BRAFT1799A. A transfecção
transiente de antimiR-19a/b reduz a expressão de miR-19a e miR-19b (Figura 17A), e induz a
expressão proteica de SMAD4 (Figura 17B).

A

C

B

D

E

Figura 17. Inibição de miR-19 pelo antimiR influencia SMAD4 e responsividade ao TGFβ em linhagem de
câncer de tiroide BCPAP. A: antimiR-19a e antimiR-19b reduzem os níveis endógenos de miR-19a e
miR-19b na linhagem BCPAP; B: bloqueio de miR-19 aumenta os níveis proteicos de SMAD4 após24
horas da transfecção com anti-miR; C e D: anti-miR-19 aumenta a fração de células em G1 em
resposta a rTGFβ enquanto reduz a fração G2/S/M. E: análise do DNA fragmentado por citometria de
fluxo mostra que o tratamento com anti-miR aumenta a morte celular; Resultados expressos como
média ±SE para expressão gênica e média ± SD para ciclo celular (n=3). *P<0.05.

Com o intuito de avaliar o efeito desta modulação de SMAD4 na responsividade da
via TGFβ, submetemos as células BCPAP transfectadas com antimiR-19a/b ao tratamento
com rTGFβ, e observamos aumento da fração de células em G1 e diminuição da fração em
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G2/S/M por citometria de fluxo, indicando restauração desta via de sinalização inibitória
(Figura 17C e Figura 17D). Ainda, observamos que o tratamento com antimiR-19a/b
aumentou a morte celular em linhagem BCPAP, observado como aumento de fração de
células com DNA fragmentado (Figura 17E).

4.5 Análise in silico da região promotora de miR-17-92 para sítios de fatores de
transcrição
A região promotora humana putativa de miR-17-92 apresenta sete sítios de ligação
preditos para c-Myc, quatro dos quais são conservados em camundongo (O'Donnell et al.,
2005). Realizamos uma busca bioinformática na região genômica de rato 5 Kb a montante da
sequencia de miR-17-92 e encontramos dois sítios canônicos de ligação predita para c-Myc
(sequência CACGTG) e três sítios não-canônicos de ligação (sequência CATGTG) (Figura
18A).

A

B
Figura 18. Ensaio de ligação de c-Myc. A: sítios putativos de ligação de c-Myc na região ~5 kb a montante do
gene miR-17-92 de rato. Sítios canonicos (CACGTG) e sítios não-canônicos (CATGTG).B: ensaio de
gene reporter luciferase para ligação de c-Myc com plasmídeo pMycE1Bluc3 mostra que BRAF reduz
a ligação de c-Myc ao sítios canônicos contidos no plasmídeo, assim como o tratamento com iodo. Os
valores de luminescência foram normalizado pela co-transfecção do plasmídeo pRL de luciferase de
Renilla. Como controle positivo, as células foram transfectadas com plasmídeo de expressão para cMyc (pMyc).*P<0,05 x 0(-); **P<0,03 x 0(-). Resultados representativos de dois experimentos
independentes.
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Analisamos a atividade de ligação de c-Myc ao DNA através de ensaio de gene
repórter com plasmídeo pMyc3E1BLuc que contem três sítios canônicos denominados de Ebox sequence (CACGTG) na região promotora do gene da luciferase. Interessantemente,
observamos que a ativação de BRAFT1799A reduz de maneira importante a ligação de c-Myc ao
DNA, assim como o tratamento com iodo per se (Figura 18B). Como controle positivo,
transfectamos o plasmídeo pMyc que induz o aumento de expressão de c-Myc e
luminescência no ensaio de gene repórter.
A seguir, com o auxílio do programa de bioinformática Transcription Element Search
System-TESS tool (Schug, Overton, 1997) realizamos uma análise mais detalhada na região
2,5 Kb a montante do gene miR-17-92 e verificamos a existência de sítios preditos de ligação
a fatores de transcrição efetores de diversas vias de sinalização como NFƙB (via NFkB),
HES1 (via Notch), TCF/LEF (Via Wnt/b-catenina), SP1, GATA-1, ELK1 e OCT (Figura 19).

Figura 19. Análise in silico da região promotora de miR-17-92. A: sítios putativos de ligação de c-Myc na região
~2,5kb a montante do gene miR-17-92 de rato. Sítios canônicos (CACGTG) e sítios não-canônicos
(CATGTG).

4.6 Efeito de BRAFT1799A e iodo na via de sinalização de NFκB
Com base na análise in silico, investigamos a via de sinalização de NFκB através de
plasmídeo repórter contendo sítios de ligação a este fator de transcrição (pGL4.32-luc2PNFκB-RE). O oncogene BRAFT1799A ativa a via de sinalização de NFκB, observado como
aumento da luminescência do gene repórter contido no plasmídeo responsivo a NFkB. Por
outro lado, o excesso de iodo não exerce influência na ativação desta via (Figura 20). Como
controle positivo do experimento, analisamos a luminescência em resposta ao tratamento com
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TNF-α, um conhecido estimulador da via de NFκB, e observamos aumento similar ao
induzido por BRAF.

Figura 20. Influência do iodo na via de sinalização NFκB. O oncogene BRAF ativa a via de sinalização NFκB,
observada como aumento da luminescência após transfecção de plasmídeo repórter contendo cinco
sítios responsivos a NFκB (pGL4.32-luc2P- NFκB-RE). O tratamento com iodo não modula a
ativação mediada por BRAF. A luminescência (unidades arbitrárias: a.u) foi normalizada pela cotransfecção do plasmídeo pRL-CMV que codifica para a luciferase de Renilla. *P<0.05 vs CTR.
Resultados expressos como média ± SD (n=3).

4.7 Efeito de BRAFT1799A e iodo na via de sinalização de Notch
A análise da região promotora putativa do cluster miR-17-92 em ratos e humanos
mostrou a existência de sítios preditos para a ligação do fator de transcrição Hes1, cuja
expressão gênica é induzida diretamente pela via de sinalização Notch. A seguir, avaliamos a
influência da via de sinalização de Notch nos efeitos mediados pelo oncogene BRAFT1799A e
pelo iodo. A transfecção transiente do plasmídeo repórter p4xwtCBF1Luc (com sítios
responsivos a CBF1, proteína que se associa ao efetor da via de sinalização Notch, NICD)
mostrou que o oncogene BRAF (grupo BRAF) ativa a via de sinalização Notch. O tratamento
com excesso de iodo (grupo BRAF+Iodo), por sua vez, bloqueia o efeito de BRAFT1799A
(Figura 21A). Como controle de especificidade, utilizamos o plasmideo p4xmutCBF1Luc que
contem mutações nos sítios de interação com CBF1 e observamos que o efeito da indução de
BRAFT1799A é abolido. Interessante notar que o tratamento com alta dose de iodo durante
indução de BRAFT1799A (grupo BRAF+Iodo) diminui a expressão proteica do receptor de
membrana Notch1 em relação às células induzidas (grupo BRAF) (Figura 21B).
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Figura 21. Influência do iodo na via de sinalização Notch. A: O tratamento com iodo diminui a proteína Notch1
em células foliculares tiroidianas com ativação de BRAF; B: O oncogene BRAF induz a via de
sinalização Notch, observada como aumento da luminescência via plasmídeo repórter contendo sitio
de ligação ao complexo Notch-CBF. O tratamento com iodo bloqueia o efeito mediado por BRAF
assim como a transfecção com o plasmídeo contendo o sítio mutado (mCBF). A luminescência
(unidades arbitrárias: a.u) foi normalizada pela co-transfecção do plasmídeo pRL-CMV que codifica
para a luciferase de Renilla. *P<0.05 vs CTR. Resultados representativos de dois experimentos
independentes expressos como média± SD (n=3).

4.8 Efeito da via de sinalização de Notch na expressão do cluster miR-17-92
Com o intuito de entender o efeito isolado da via de sinalização de Notch sobre a
expressão de miR-17-92, utilizamos o modelo de linhagem celular PC-Notch1 que superexpressa o domínio intracelular ativo de Notch1. Através de ensaio de gene repórter,
observamos que a linhagem PC-Notch1 apresenta a via de sinalização Notch ativada (Figura
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22A). Ainda, observamos um robusto aumento na expressão de miR-19a e miR-19b em PCNotch1 (Figura 22B).

A

B
Figura 22.

Influência da via de sinalização Notch sobre miR-19. A: super-expressão de Notch1 em linhagem
PCCl3 (PC-Notch1) induz a ativação da via Notch através de ensaio de gene repórter com plasmídeo
contendo sítio de ligação ao complexo Notch-CBF. Luminescência (unidades arbitrárias: a.u) foi
normalizada pela co-transfecção do plasmídeo pRL-CMV que codifica para a luciferase de Renilla.
B: Células PC-Notch1 apresentam aumento robusto na expressão de miR-19a and miR-19b.
Resultados expressos como média ± SE para expressão gênica e média ± SD para luminescência
(n=3). Resultados representativos de dois experimentos independentes em triplicata. *P<0.05 vs PCϕ; **P<0.01 vs PC-ϕ.

4.8 Efeito do knock-down de Notch1 na expressão de miR-19
Analisamos a seguir o efeito do knock-down de Notch1 sobre a expressão de miR-19
no modelo de indução condicional de BRAFT1799A no qual ocorre aumento de miR-19a e miR-
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19b. Observamos que a redução nos níveis do mRNA de Notch1 através de transfecção de
siRNA resultou em queda acentuada na expressão de miR-19a e miR-19b durante a indução
de BRAFT1799A em célula folicular tiroidiana PC-BRAF (Figura 23A e Figura 23B).
Interessante notar, ainda, que o knock-down de NOTCH1 em linhagem de carcinoma
anaplásico de tiroide KTC2 também reduziu a expressão de miR-19 (Figura 23C e Figura
23D), efeito similar ao observado quando inibimos farmacologicamente BRAFT1799A com a
droga PLX4032 (Figura 23E).

Figura 23. Efeito da inibição de Notch1 na expressão de miR-19. A e B: Knock-down de Notch1 via transfecção
de siRNA em linhagem com ativação de BRAFT1799A (células PC-BRAF) reduz os níveis de mRNA de
Notch1 e inibe miR-19a e miR-19b. C e D: Knock-down de NOTCH1 em células KTC2 também reduz
a expressão de miR-19a e miR-19b após 48 horas da transfecção. *P<0.05vs siRNA GFP, **P<0.01 vs
siRNA GFP; E: inibição farmacológica de BRAFT1799A com o inibidor específico PLX4032 (1uM por
24horas) reduz os níveis de miR-19 em linhagem KTC2. Resultados expressos como média ± SE
(n=3). *P<0.05 vs controle.
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5 DISCUSSÃO
Neste estudo observamos que a ativação do oncogene BRAFT1799A induz a expressão do
cluster miR-17-92 e desregula a via de sinalização de TGFβ, enquanto que alta dose de iodo
bloqueia este efeito, reduzindo miR-17-92 e restaurando a responsividade da via TGFβ.
A ativação do oncogene BRAFT1799A na célula folicular tiroidiana induz um robusto
aumento da expressão em todos os componentes do cluster miR-17-92 com acentuado
aumento de miR-19a e miR-19b (fold-change de 630,69±60,91 e 142,59±11,66 vezes,
respectivamente) (Figura 12). O aumento da expressão de miR-17-92 é observado em
diferentes tipos de tumores como mama, próstata e cólon (Volinia et al., 2006). No câncer de
pulmão agressivo, observa-se correlação do aumento de expressão deste cluster com a
agressividade tumoral (Hayashita et al., 2005), assim como em linfoma onde o aumento de
miR-17-3p e miR-19b-1 acelera o desenvolvimento de linfoma de células B em camundongo
transgênico para c-Myc (He et al., 2005).
Um estudo recente mostrou que miR-19 é o miRNA responsável pela oncogenicidade
do cluster em linfoma, sendo que a expressão isolada deste miRNA é suficiente para
promover o desenvolvimento de linfoma induzido por c-Myc ao reprimir a apoptose e ativar a
via de sinalização AKT-mTOR (Olive et al., 2009). Por outro lado, no câncer coloretal, miR92a é o miRNA oncogênico de miR-17-92 uma vez que se encontra expresso em níveis
aumentados em relação aos outros componentes do cluster e regula a tradução do gene próapoptótico BIM (Tsuchida et al., 2011).
Apesar disto, dentre os miRNAs do cluster, miR-92 é considerado o regulador
negativo que exerce efeito de supressor tumoral. Acredita-se que a oncogenicidade do cluster
é ativada quando ocorre um desbalanço na expressão dos componentes, em especial, quando a
expressão de miR-92 encontra-se reduzida em relação aos outros miRNAs (Olive et al., 2013).
Nossos resultados mostram que durante a ativação do oncogene BRAFT1799A, apesar de haver
um aumento de cerca de duas vezes nos níveis de miR-92a, os níveis de miR-19a e miR-19b
encontram-se muito pronunciados (>100 vezes), gerando um desbalanço oncogênico (miR19a/b > miR-92a). Por outro lado, no tratamento com excesso de iodo durante a ativação de
BRAFT1799A observa-se aumento de miR-92a em relação aos outros componentes do cluster
(miR-92a > miR-19a/b), gerando um desbalanço com efeito supressor-tumoral.
O carcinoma anaplásico de tiroide é o histotipo mais agressivo e letal da glândula e
também apresenta expressão elevada de miR-17-92 (Takakura et al., 2008). A inibição
seletiva de miR-19 e miR-17-5p resultou em efeito antiproliferativo pronunciado, e restaurou a
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expressão das proteínas PTEN e RB, respectivamente (Takakura et al., 2008). Este estudo e os
nossos resultados indicam que no câncer de tiroide, o miRNA oncogênico seria miR-19 uma
vez que o tratamento com iodo não bloqueia a expressão de miR-92a.
Os miRNAs transcritos em policistron como o cluster miR-17-92 apresentam estrutura
terciária característica que é diferencialmente processada e resulta em quantidades variáveis
de miRNA maduro em tecidos distintos. Um estudo recente mostrou que a organização
posicional dos miRNAs no pri-miRNAs do cluster miR-17-92, assim como a estrutura terciária
deste, resulta em um processamento desigual dos miRNAs (Chakraborty et al., 2012; Chaulk
et al., 2011) (Figura 24).

A

B

Figura 24. pri-miR-17-92. A. Estrutura secundária do pri-miR-17-92. B: representação esquemática do
dobramento do pri-miR-17-92 em estrutura terciária globular. Figura adaptada de (Chakraborty et
al., 2012; Chaulk et al., 2011)

O pri-miRNA do cluster miR-17-92 se enovela em uma estrutura terciária globular que
interfere no acesso da enzima DROSHA, sendo que os miRNAs que se localizam na periferia
desta estrutura (miR-17, miR-19a e miR-20a) são mais facilmente processados em miRNAs
maduros em relação aos que se encontram no núcleo da estrutura (miR-19b e miR-92a). Este
fato, explicaria parcialmente os diferentes níveis de expressão fisiológicos de miR-17, miR-18
e miR-19, substancialmente menos expressos do que miR-20 e miR-92 na célula folicular
tiroidiana de rato, enquanto ativação de BRAFT1799A induz uma robusta expressão diferencial
dos miRNA maduros de miR-17-92. O iodo per se estimula pontualmente a expressão de miR20 e miR-92, indicando a existência de um mecanismo molecular mais complexo e regulado
de processamento do pri-miR-17-92, ou ainda, a possibilidade de indução individual da
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expressão dos precursores componentes do cluster. Um estudo recente revelou que proteína
hnRNP1A1 ligadora de RNA é importante para o processamento individual de miR-18a (Guil,
Caceres, 2007), corroborando com a existência de mecanismos moleculares que refinam o
processamento dos miRNAs.
O proto-oncogene c-Myc é um potente regulador da expressão de miR-17-92
(O'Donnell et al., 2005). A região promotora putativa do gene de miR-17-92 em ratos e
humanos contém múltiplos sítios de ligação a c-Myc, indicando influência deste fator de
transcrição. c-Myc se liga ao promotor putativo e induz a expressão de miR-17-92 em
linhagem HeLa, enquanto a deleção de Myc reduz a expressão de miR-17-92 em células de
rato (O'Donnell et al., 2005). Entretanto, em nosso estudo, observamos que a indução de miR17-92 mediada pelo oncogene BRAFT1799A não está associada a um aumento de atividade de
ligação de c-Myc, indicando que a super-expressão deste cluster seria independente de c-Myc
na célula folicular tiroidiana.
A análise de bioinformática da região promotora putativa de miR-17-92 de rato
revelou sítios de ligação potencial para os fatores de transcrição NFkB e Hes1, proteína
efetora da via de sinalização Notch, que poderiam influenciar na transcrição do cluster.
Ambas as vias de sinalização, NFƙB (Palona et al., 2006) e Notch (Yamashita et al., 2013) são
induzidas pelo oncogene BRAFT1799A e encontram-se super-ativadas no câncer de tiroide. Em
nosso estudo mostramos que o oncogene BRAFT1799A induz a ativação da via NFƙB e Notch
na célula folicular, sendo que o tratamento com alta dose de iodo exerce efeito protetor
bloqueando somente a via de sinalização Notch (Figura 21). Além disto, o tratamento com o
fármaco PLX4032, um inibidor específico da oncoproteína BRAFV600E, e o knock-down de
NOTCH1 por siRNA, resultam em redução dos níveis de miR-17-92 em linhagem de
carcinoma anaplásico altamente agressivo e letal, indicando um potencial terapêutico destas
metodologias. Por outro lado, a super-expressão de Notch1 em linhagem de célula folicular de
rato (PC-Notch) resulta em robusto aumento dos níveis de miR-19a e miR-19b, a semelhança
da indução mediada pelo oncogene BRAFT1799A. Estes resultados mostram uma cascata de
sinalização para ativação de miR-17-92 induzida por BRAFT1799A que depende da via de
sinalização de Notch, e a interferência neste cross-talk de sinalizações poderia ter um
importante impacto como terapia molecular.
A análise in silico em busca de alvos potenciais para o cluster mostrou que os
componentes da via de sinalização de TGFβ são alvos preferenciais de miR-17-92 (Tabela 3),
e do cluster parálogo miR-106b-25 (Petrocca et al., 2008). Estudos recentes mostraram que a
perda de expressão do receptor da via TGFBR2, alvo de miR-17 e miR-20, e

61

SMAD2/SMAD4, alvos de miR-18, reduz a responsividade ao sinal inibitório de TGFβ e
coopera com a tumorigênese em células nervosas (Mestdagh et al., 2010). De maneira similar,
no câncer de cólon observa-se que o aumento de miR-17-92 inibe diversos componentes da
via de sinalização TGFβ e, como consequência, promove angiogênese e crescimento tumoral
(Dews et al., 2010).
Em nosso estudo, validamos Smad4 como um novo alvo de miR-19 na célula folicular
tiroidiana, uma vez que miR-19a e miR-19b interagem com a região 3’-UTR do mRNA. O
bloqueio da transdução de sinal de TGFβ é um importante hallmark para a tumorigênese
tiroidiana. A perda de expressão de SMAD4 em linhagens de carcinoma papilífero de tiroide
esta associada à resposta reduzida ao efeito antimitogênico de TGFβ, de maneira similar aos
nossos achados durante a indução do oncogene BRAFT1799A, sendo que o resgate da expressão
de SMAD4 nas linhagens de câncer de tiroide resulta em bloqueio da proliferação e reduz a
invasão celular (D'Inzeo et al., 2010). Interessante observar que Smad4 também é inibido por
miR-146b cuja expressão é induzida pelos oncogenes BRAFT1799Ae RET/PTC (Geraldo et al.,
2012), sendo este miRNA um dos mais expressos no carcinoma papilífero de tiroide (He et
al., 2005). Estas complexas interações entre diferentes miRNAs controlando um mesmo
mRNA alvo indicam efeito aditivo de miR-19, miR-18 e miR-146b na perda da atividade de
supressor tumoral da via de sinalização de TGFβ durante a oncogênese.
A ativação da via sinalização TGFβ é atribuída ao efeito antiproliferativo do excesso
de iodo, como parte dos efeitos auto-regulatórios. Nossos resultados mostram que o excesso
de iodo exerce efeito inibitório durante a indução do oncogene BRAFT1799A, bloqueando o
aumento de expressão de miR-17, miR-18, miR-19a, miR-19b e miR-20. Nosso grupo mostrou
recentemente que o excesso de iodo exerce efeito protetor frente ativação do oncogene
RET/PTC3 na célula folicular tiroidiana ao bloquear a fosforilação da quinase ERK (Fiore et
al., 2009). Além disto, a alta dose de iodo também se mostrou protetora frente aos efeitos
deletérios da instabilidade genômica causada pela ativação de BRAFT1799A (Fuziwara et al.,
2010). Estes resultados ampliam o conhecimento molecular sobre os efeitos auto-regulatórios
exercidos pela alta dose de iodo na glândula tiroide, e indicam a importância dos níveis de
iodo na biologia da célula folicular tiroidiana.
Neste estudo, mostramos que o iodo protege a célula folicular tiroidiana contra os
efeitos agudos da ativação de BRAFT1799A. O excesso de iodo atenua a expressão de miR-19
induzida por BRAFT1799A via bloqueio da ativação da sinalização Notch, e ainda restaura a
expressão de Smad4, alvo de miR-19, inibindo a perda de responsividade da via TGFβ
(Fuziwara, Kimura, 2014) (Figura 25).
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Figura 25. Resumo dos achados publicados (Fuziwara, Kimura, 2014).
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6 CONCLUSÕES
Mostramos que os miRNAs são ativados por vias oncogênicas e exercem importantes
efeitos na modulação da tumorigênese pois:
i.

o oncogene BRAFT1799A induz a expressão do cluster de miRNAs miR-17-92

ii.

o iodo exerce efeito inibitório, bloqueando a ativação de miR-17-92 em células
com o oncogene BRAFT1799A ativado;

iii.

Smad4 é alvo de miR-19a e miR-19b. Estes miRNAs interagem com o sítio na
região 3’-UTR do mRNA e controlam a tradução da proteína Smad4
transdutora da via de TGFβ. A modulação experimental de miR-19a/b
utilizando antimiR restaura parcialmente responsividade da via de TGFβ em
linhagem de câncer de tiroide;

iv.

o oncogene BRAFT1799A induz resistência ao sinal antiproliferativo de TGFβ ao
inibir a expressão de Smad4 e Tgfbr2, enquanto o tratamento com iodo reverte
este efeito e restaura a responsividade desta via de sinalização;

v.

a indução da expressão de miR-17-92 é mediada pela via de sinalização de
Notch em resposta a ativação de BRAFT1799A, sendo que o tratamento com
excesso de iodo bloqueia a sinalização de Notch;

vi.

o knock-down da sinalização de Notch e bloqueio de BRAFT1799A pelo fármaco
PLX4032 resultou em redução de miR-19a e miR-19b em linhagem de
carcinoma anaplásico, altamente agressivo.

Desta forma, neste estudo concluímos que o oncogene BRAFT1799A induz o cluster
miR-17-92 através de cross-talk com a via de sinalização de Notch e diminui a resposta
antiproliferativa de TGFβ. O excesso de iodo exerce importante efeito protetor na folicular
tiroidiana, bloqueando os efeitos agudos da ativação de oncogene BRAFT1799A, e mantendo a
resposta ao TGFβ, o que constitui um novo aspecto molecular do efeito auto-regulatório do
iodo. No futuro, a modulação dos níveis de miR-17-92 e de vias de sinalização envolvidas no
controle da expressão deste oncomiR se tornaria uma ferramenta terapêutica promissora no
tratamento de câncer agressivo.
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