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RESUMO 

 

DZIK, L. M. A influência do microRNA miR-21 no câncer de tiróide. 2013. 56 f. 
Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Tecidual) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 
O câncer de tiróide é a neoplasia mais frequente do sistema endócrino, acometendo 
cerca de 1% de todos os casos de câncer no mundo. Alterações moleculares na via 
MAPK são comumente encontradas na tumorigênese tiroidiana, destacando-se o 
rearranjo do tipo RET/PTC. Atualmente, diversos estudos relacionados ao câncer de 
tiróide associam o perfil alterado da expressão de microRNAs com esta neoplasia. 
Os microRNAs são pequenas moléculas de RNAs não codificantes, que atuam como 
reguladores pós-transcricionais da síntese proteica, através de pareamento com a 
região 3’ não-traduzida de RNAs mensageiros alvos. Dentre os microRNAs 
associados ao câncer de tiróide, reconhece-se uma diminuição na expressão de 
miR- 148, miR-151 e let-7f, e uma super-expressão de miR-146b, miR-221, miR-222 
e miR-21. Dentre os miRNAs aumentados, o miR-21 destaca-se por estar altamente 
expresso na maioria dos tumores sólidos, levando-nos a analisar o papel de sua 
elevada expressão no câncer de tiróide e nas células foliculares tiroidianas, 
avaliando o seu efeito na proliferação celular e na expressão de potencial proteína 
alvo. Com esse objetivo, a expressão de miR-21 foi quantificada em 4 linhagens 
celulares de câncer de tiróide: KTC-2, derivada de carcinoma anaplásico; FRO, 
derivada de carcinoma pouco diferenciado; TPC-1 e BCPAP, derivadas de 
carcinoma papilífero. Posteriormente realizamos a modulação da expressão de miR-
21 em linhagem tumoral e normal, inibindo a expressão deste miRNA em células 
KTC-2 (através da utilização de anti-miR-21) e aumentando a sua expressão em 
células PCCL3 (através de um sistema de indução condicional da expressão de miR-
21 controlada por doxiciclina). Os potenciais alvos de miR-21 foram analisados 
através de  ferramentas de bioinformática, disponíveis online. Adicionalmente, o 
oncogene RET/PTC3 foi condicionalmente expresso em células foliculares 
tiroidianas (PTC3-5) e a sua influência na contagem celular foi avaliada através de 
um ensaio de curva de crescimento. Todos os resultados obtidos foram submetidos 
ao teste-t de Bonferroni, e as diferenças foram consideradas significativas quando 
p<0,05. Como resultados, observamos que todas as linhagens celulares expressam 
miR-21, sendo esta expressão mais elevada em células KTC-2, quando comparada 
às linhagens TPC-1, BCPAP e FRO. A utilização de 60 nM de anti-miR-21 diminuiu 
em 80% a expressão de miR-21 em células KTC-2. Esta inibição levou a um 
aumento da expressão de SMAD7, uma proteína inibitória da via TGFβ. 
Paralelamente, avaliou-se o papel do aumento da expressão de miR-21 em células 
foliculares PCCL3, e não foram observadas diferenças significativas na proliferação 
celular. Por fim, mostramos que a ativação oncogênica do rearranjo RET/PTC3 em 
células PTC3-5 aumenta os níveis de miR-21 e diminui a proliferação celular em 
50%. Quando a indução oncogênica é realizada concomitante à ativação da via 
TGFβ, a contagem celular diminui em 90%. Desta forma, mostramos que a inibição 
de miR-21 em células KTC-2 aumenta a expressão proteica de SMAD7. 
Paralelamente, a indução oncogênica de RET/PTC3 em células foliculares 
tiroidianas aumenta a expressão de miR-21 e diminui a proliferação celular, 



 

 

 

sugerindo que o microRNA atue na restauração da via antiproliferativa TGFβ através 
da modulação de SMAD7.  

Palavras-chave: Câncer de tiróide. MicroRNA. miR-21. Via TGFβ. Via MAPK. 
SMAD7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 
DZIK, L. M. The role of microRNA miR-21 on thyroid cancer. 2013. 56 p. Masters 
thesis (Cell and Tissue Biology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2013. 
 
Thyroid cancer is the most common endocrine malignance, involving approximately 
1% of all world cases of cancers. Molecular alterations in MAPK pathway signaling 
are frequently observed during thyroid tumorigenesis, among them, the mutation 
BRAFV600E and the RET/PTC rearrangement are the most hallmarks. Currently, 
several studies involving thyroid carcinogenesis have been associated the aberrant 
expression of miRNAs profiles with cancer initiation and development. MicroRNAs 
are small non-coding RNAs, which act as potent post-transcriptional regulators of 
gene expression, inhibiting protein synthesis by base pairing to 3’ untranslated 
regions (UTR) of target messenger RNAs. Among all thyroid cancer-associated 
miRNAs, both the down-regulation of miR-148, miR-151 and let-7f, as the elevated 
expression of miR-146b, miR-221, miR-222 e miR-21 are recognized in tumor 
analyses. Above all super-expressed miRNAs, miR-21 is one of the most up-
regulated miRNA in solid tumors, bringing us to evaluate the role of its elevated 
expression in thyroid tumorigenesis, and the influence of RET/PTC3 in this process.  
To this purpose, we first accessed miR-21 levels in four thyroid carcinoma-derived 
cell lines: KTC-2, derived from anaplastic thyroid cancer, FRO, derived from poorly 
differentiated thyroid cancer; BCPAP and TPC-1 derived from papillary thyroid 
cancer. The modulation of miR-21 expression was then performed in normal and 
tumoral cells, through its inhibition (using antimiR-21) and up-regulation (using a Tet-
Off system to induce miR-21 expression by doxycycline) in KTC-2 and PCCL3 cell 
lines, respectively. The potential targets of miR-21 were searched by computational 
tools, available online. Additionally, RET/PTC3 oncogene was conditionally over-
expressed in PTC3-5 cells and its effect on cell proliferation was analyzed by growth 
curve. The results were submitted to Bonferroni t-test, and differences were 
considered significant at p value < 0.05. All thyroid cancer-derived cell lines showed 
miR-21 expression. Above them, KTC-2 showed high levels of this miRNA compared 
to BCPAP, TPC-1 and FRO cell lines. Anti-miR-21 transfection (60 nM) in KTC-2 
cells leads to an 80% inhibition of miR-21 expression. MiR-21 down-regulation in 
KTC-2 cells increased SMAD7 expression, an inhibitory protein of TGFβ pathway. 
We next decided to investigate the role of miR-21 up-regulation in PCCL3 cells, and 
found no influence on cell proliferation. Finally, we showed that oncogenic activation 
of RET/PTC3 rearrangement in PTC3-5 cells increased miR-21 levels and decreased 
50% of cell proliferation. Additionally, RET/PTC3 activation concomitant to TGFβ 
treatment inhibited 90% of cell counting. Thus, we showed that miR-21 inhibition 
increases SMAD7 expression in KTC-2 cells. Additionally, oncogenic activation of 
RET/PTC3 in thyroid follicular cells increases miR-21 expression and decreases cell 
proliferation, suggesting that this miRNA acts on the regulation of TGFβ 
antiproliferative signaling, through miR-21-dependent SMAD7 inhibition.  
 
Keywords: Thyroid cancer. MicroRNA. MiR-21. TGFβ pathway. MAPK pathway. 
SMAD7 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer é caracterizado por sucessivas alterações genéticas e epigenéticas, 

que ocasionam proliferação celular descontrolada e irresponsividade a mecanismos 

de morte celular programada. Em estágios mais avançados, as células evadem o 

sistema imune e adquirem capacidade de invadir tecidos e órgãos adjacentes, 

podendo migrar e sofrer metástase para órgãos distantes (BAYLIN; JONES, 2011; 

HANAHAN; WEINBERG, 2011).  

Além das alterações clássicas em oncogenes e genes supressores de tumor, 

os microRNAs (miRNAs) também vêm sendo investigados durante as etapas da 

tumorigênese. Estas pequenas moléculas atuam em processos biológicos, 

regulando mecanismos de proliferação, diferenciação e apoptose através de inibição 

pós-transcricional de RNAs mensageiros-alvo (BARTEL, 2009; SHUKLA; SINGH; 

BARIK, 2011). Diversos estudos envolvendo o carcinoma tiroidiano relataram 

alterações no perfil de expressão de miRNAs (HE et al., 2005), porém a 

consequência desta alteração permanece pouco esclarecida.  

 

1.1 Câncer de Tiróide 

 

Os tumores tiroidianos são a neoplasia endócrina mais frequente, 

acometendo cerca 1% de todos os cânceres (SIEGEL et al., 2013). O câncer de 

tiróide é predominante no sexo feminino (3 casos em mulheres para cada caso em 

homem), e o tratamento envolve ressecção cirúrgica combinada à radioterapia (SUN 

et al., 2013). Apesar de apresentar uma baixa mortalidade, a incidência de câncer de 

tiróide vem aumentando ao longo dos últimos dez anos (JEMAL et al., 2003; SIEGEL 

et al., 2013), e alguns pesquisadores sugerem que o motivo deste aumento seja a 

frequente reincidência tumoral (TUTTLE et al., 2010). 

Existem diferentes tipos de carcinoma tiroidiano, caracterizados de acordo 

com a célula de origem e com características histológicas. Aproximadamente 3% 

dos tumores tiroidianos originam-se a partir de células parafoliculares (também 

chamadas de células C), e são denominados carcinomas medulares (MTC, do inglês 

Medullary Thyroid Cancer). Os outros mais de 95% dos tumores são oriundos de 

células foliculares, e podem ser classificados de acordo com características 

histológicas em: (I) carcinomas diferenciados, por sua vez subdividido em papilífero 
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(PTC do inglês Papillary Thyroid Cancer), e folicular (FTC do inglês Follicular Thyroid 

Cancer); (II) carcinoma pouco diferenciado (PDTC do inglês Poorly Differentiated 

Thyroid Cancer); e (III) carcinoma indiferenciado ou anaplásico (ATC do inglês 

Anaplastic Thyroid Cancer).  

Os subtipos diferenciados PTC e FTC são os mais comuns, acometendo 

respectivamente 80-85% dos casos e 10-15% dos casos (CHEN; JEMAL; WARD, 

2009) e caracterizam-se por apresentar um bom prognóstico com alta taxa de 

sobrevida após tireoidectomia associada à radioiodoterapia (131I) (SCHUMBERGER, 

1998). Por outro lado, apesar de raro (presente em apenas 1-2% dos casos), o 

carcinoma indiferenciado ou ATC é o histotipo mais agressivo, e a excisão cirúrgica 

só é possível quando a detecção do tumor é realizada em estágios iniciais. Além 

disso, os tumores são refratários à quimioterapia e radioterapia, de forma que o 

paciente apresente uma média de sobrevida de apenas 6 meses (KONDO et al., 

2006). 

 

1.2 Alterações moleculares no câncer de tiróide 

 

Diversas alterações moleculares estão correlacionadas com a tumorigênese 

tiroidiana. Grande parte delas envolve componentes da via MAPK (do inglês Mitogen 

Activated Protein Kinase), destacando-se as mutações pontuais em BRAF e RAS, e 

os rearranjos RET/PTC, que ativam constitutivamente a via RET>RAS>RAF>ERK 

(Figura 1). Esta via de sinalização apresenta fundamental importância na regulação 

da diferenciação, proliferação, senescência e sobrevivência em resposta a fatores 

extracelulares (YOON; SEGER, 2006), e encontra-se alterada em 70% dos casos de 

PTC, sem que haja sobreposição de mutações e rearranjos (KIMURA et al., 2003).  
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Figura 1 - Via de sinalização MAPK 

 

A via MAPK é ativada através da ligação de fatores de crescimento ao receptor transmembrânico 
tirosina-kinase. Esta ligação leva à dimerização e ativação do receptor através de auto fosforilação. A 
liberação do domínio intracelular no citoplasma ativa a proteína RAS, que por sua vez, recruta e se 
liga à BRAF, ativando-a. BRAF ativada fosforila e ativa MEK, que, consequentemente, fosforila e ativa 
ERK. ERK é então translocado do citoplasma para o núcleo, onde aumenta a expressão de 
promotores tumorais, e diminui a expressão de supressores tumorais, regulando uma série de fatores 
de transcrição relacionados à diferenciação, proliferação e sobrevivência celular. 
Fonte: (NIKIFOROV, 2008). 

 

Dentre todas as alterações da via MAPK, a mutação pontual no gene 

BRAFT1799A (KIMURA et al., 2003), destaca-se como uma das alterações genéticas 

mais comuns do carcinoma tiroidiano, e está presente em aproximadamente 40-45% 

dos casos de PTC (CHAKRABORTY et al., 2012; XING, 2005). Esta mutação 

caracteriza-se pela translocação de um nucleotídeo timina por uma adenina na 

posição 1799, acarretando em substituição de um aminoácido de valina por um 

ácido glutâmico durante a montagem proteica de BRAF (BRAFV600E). A expressão da 

proteína BRAFV600E acarreta em ativação constitutiva da via Ras-Raf-MEK-ERK, e é 

comumente encontrado em carcinomas mais agressivos, que podem apresentar 

metástase à distância e, consequentemente, um pior prognóstico (FAGIN, 2004; 

LUPI et al., 2007). A presença de mutação BRAFT1799A em tumores anaplásicos, 

onde se observam lesões teciduais de PTC, sugere que o ATC origine-se a partir do 
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carcinoma papilífero, em um mecanismo de desdiferenciação progressiva 

(NIKIFOROVA et al., 2003). 

Outra mutação observada no carcinoma tiroidiano está correlacionada com a 

proteína RAS. Esta proteína é ativada e desativada pela GTPase, que perde a sua 

função quando RAS encontra-se mutado, o que leva a uma ativação constitutiva da 

via MAPK. Das três isoformas de RAS mutado: HRAS, KRAS e NRAS, a última é a 

mais predominante nos tumores tiroidianos (LIU et al., 2008). 

O gene RET, responsável pela codificação de um receptor transmembrana do 

tipo tirosina/kinase, que normalmente não é expresso em células foliculares 

tiroidianas, também se apresenta alterado em tumores tiroidianos. A formação do 

rearranjo RET/PTC é a condição sine qua non para que haja expressão de RET em 

células foliculares tiroidianas, e este rearranjo resulta da fusão do domínio tirosina 

kinase do gene RET com o domínio 5’ de outros genes, sendo observado em 15% 

dos casos de PTC (NIKIFOROV, 2002, 2011). 

Até o presente momento, já foram descritos na literatura 15 subtipos de 

rearranjo RET/PTC, sendo os mais comuns o RET/PTC1 originado a partir da fusão 

de RET com o gene CCDC6 ou H4, encontrado em 60–70% dos casos onde o 

rearranjo está presente (GRIECO et al., 1990); e o RET/PTC3, presente em 20-30% 

dos casos, oriundo da fusão de RET com o gene NCOA-4 ou ELE1 (SANTORO et 

al., 1994). Todas as isoformas já descritas de RET/PTC resultam em dimerização do 

receptor independente de ligante, tornando-o constitutivamente ativado, o que 

acarreta em constante ativação da via MAPK. 

Além das alterações ontogênicas clássicas, alterações no perfil de expressão 

dos miRNAs também apresentam um papel importante na tumorigênese tiroidiana. 

Diversos estudos, envolvendo a análise do perfil de expressão de miRNAs em 

tecidos derivados de carcinoma papilífero de tiróide, apontam a diminuição de 

expressão de miR-15, miR-16, miR-26a, miR-30, miR-92 e miR-125 (HE et al., 2005; 

NIKIFOROVA et al., 2009) e o aumento do nível de miR-21, miR-34a, miR-146b, 

miR-181a, miR-155, miR-220 e miR-221 no tecido tumoral (NIKIFOROVA et al., 

2008).  
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1.3 Os microRNAs e o câncer  

 

Os microRNAs (miRNAs) são pequenas moléculas de RNAs endógenos e 

não codificantes, compostos por 19-22 nucleotídeos, que estão relacionados com 

diversos aspectos biológicos; incluindo o timing de desenvolvimento, diferenciação, 

proliferação, morte celular e metabolismo (BUSHATI; COHEN, 2007; GANGARAJU; 

LIN, 2009; KLOOSTERMAN; PLASTERK, 2006) e patológicos, por meio de 

regulação da expressão de oncogenes e genes supressores de tumor. 

A biossíntese dos miRNAs (Figura 2) se inicia com a transcrição do gene de 

miRNA pela RNA polimerase II, originando um transcrito primário de miRNA (pri-

miRNA), contendo cap 5’ e cauda poli(A). Ainda no núcleo, a clivagem do pri-miRNA 

pela enzima Drosha resulta na formação do precursor de miRNA (pré-miRNA), que 

apresenta-se na forma de hairpin. O pre-miRNA é então reconhecido pela exportina 

5, por meio da qual ele deixa o núcleo em direção ao citoplasma, onde é novamente 

processado pela enzima DICER, perdendo a estrutura de hairpin e originando um 

duplex de miRNAs (miRNA:miRNA*). O duplex é então reconhecido pelo complexo 

RISC (do inglês RNA induced silencing complex), onde apenas a fita madura 

permanecerá acoplada, e atuará por meio de pareamento com diferentes regiões de 

RNAs mensageiros (RNAm) alvos. Grande parte dos miRNAs se associa com a 

região 3’ não-traduzida de RNAm, porém essa interação também já foi descrita na 

região 5’ não-traduzida (LYTLE et al., 2007) e na região codificante (FORMAN et al., 

2008). 
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Figura 2 – Biossíntese de miRNA 

 

A transcrição do gene de miRNA pela enzima RNA polimerase II origina o transcrito primário de 
miRNA (pri-miR-21), que, quando acoplado ao complexo microprocessador, é clivado pela enzima 
RNase III DROSHA, gerando uma estrutura intermediária de aproximadamente 70 nucleotídeos, 
denominada pre-miR-21 (precursor de miRNA), que é exportado do núcleo ao citoplasma e 
processado pela enzima DICER, originando transcritos de fita dupla (miRNA:miRNA). A incorporação 
deste duplex miRNA:miRNA ao complexo RISC libera uma das fitas do transcrito, mantendo apenas a 
fita madura aderida ao complexo. Assim, o pareamento perfeito desta sequência do miRNA com o 
mRNA alvo provocará a degradação do mesmo, já o pareamento imperfeito inibe a maquinaria de 
tradução, bloqueando a síntese proteica.  
Fonte: (MELO; ESTELLER, 2011). 

 

O pareamento entre miRNA e RNAm pode ocorrer de forma perfeita ou 

imperfeita. Quando o pareamento mostra-se totalmente complementar entre o 

miRNA e o seu RNA mensageiro alvo, ocorre degradação do RNAm através da ação 

de ribonucleases associadas ao complexo RISC. Apesar de já ter sido descrito em 

mamíferos (BAEK et al., 2008), este mecanismo é comumente encontrado em 

plantas (LLAVE et al., 2002). A maneira mais comum de inibição pós-transcricional 

em mamíferos ocorre por meio de pareamento imperfeito entre o miRNA e a região 

3’ não-traduzida (3’UTR) de RNAm alvo, levando a um bloqueio da maquinaria de 

síntese proteica (FABIAN; SONENBERG, 2012; SAJ; LAI, 2011). 
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Até o presente momento, mais de 2000 miRNAs já foram identificados no 

genoma humano (http://mirbase.org/ - Release 19), e análises in sílico revelam que 

um único miRNA é capaz de regular centenas de RNAs mensageiros, da mesma 

forma que um único RNA mensageiro é regulado por diversos miRNAs (Figura 3) 

(SELBACH et al., 2008). Adicionalmente, análises de bioinformática estimam que 

mais de 60% dos genes codificantes possuem sítios de ligação para esses 

pequenos RNAs (FRIEDMAN et al., 2009). Desta forma, a combinação específica da 

expressão de miRNAs em determinado contexto, orquestra uma complexa rede de 

regulação da síntese proteica.  

 

Figura 3 – Esquema representativo da complexa regulação dos miRNAs. 

 

Um único miRNA é capaz de regular diversos RNAs mensageiros alvos (A) ao mesmo tempo em que 
um único RNA mensageiro é regulado por diferentes miRNAs (B).  
Fonte: Desenhado por MV Geraldo. 

 
Expressões aberrantes de miRNAs ocasionam mudanças na expressão de 

diversas proteínas e, consequentemente, alteração de diversas vias de sinalização, 

influenciando no desenvolvimento do câncer (LU et al., 2005; MUNKER; CALIN, 

2011; VISONE; CROCE, 2009; VOLINIA et al., 2006). 

Primeiramente identificado como um fator anti-apoptótico em glioblastoma 

(CHAN et al., 2005), o miR-21 destaca-se dentre os diversos miRNAs associados ao 

desenvolvimento tumoral, por apresentar-se altamente expresso na maioria dos 

canceres. Como revisado por Kumarswamy e colaboradores (2011), o gene pri-miR-

21 está localizado no braço longo do cromossomo 17, na região q23.2 (figura 4), e a 

sua região promotora apresenta sítios de ligação para diversos fatores de 

transcrição, incluindo a proteína ativadora 1 (AP-1), p53 e STAT3 (KUMARSWAMY 

et al., 2011). 
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Figura 4 – Localização gênica de miR-21.  

 

O gene de miR-21 está localizado na região q23.2 do braço longo do cromossomo 17, sobreposto ao 
gene codificante da proteína TMEM49.  
Fonte: Adaptado de Kumarswamy et al (2011). 
 

Um dos primeiros estudos envolvendo a análise do perfil de miRNAs em 

amostras tumorais humanas, apontou o miR-21 como o único miRNA superexpresso 

nos 6 tipos de tumores avaliados (VOLINIA et al., 2006). Estudos posteriores 

mostraram que esta superexpressão de miR-21 também é encontrada em tumores 

do sistema nervoso, pâncreas, esôfago, osteosarcoma, carcinoma hepatocelular,  

leucemia e tumores gástricos (DILLHOFF et al., 2008; LI et al., 2010; MENG et al., 

2007; MORI et al., 2009; RAO et al., 2010; ZHANG et al., 2008; ZIYAN et al., 2011).  

Diversos alvos de miR-21 já foram validados em diferentes tumores, incluindo 

genes relacionados ao controle do ciclo celular, como CDC25A validado em tumores 

de cólon; genes ligados à migração, metástase, invasão e angiogênese, como 

TPM1, TIMP3 e RECK validados em mama, próstata e glioblastoma; e importantes 

supressores tumorais importantes, como PTEN e PDCD4 validados em glioblastoma 

e mama (BUSCAGLIA; LI, 2011; FRANKEL et al., 2008; MENG et al., 2007; THUM 

et al., 2008). 

Pesquisadores constataram que a deleção de miR-21 em camundongos 

transgênicos diminui a formação de tumores pulmonares da mesma forma que a 

super-expressão deste miRNA aumenta a tumorigênese (HATLEY et al., 2010), 

Dados similares também foram encontrados em outros estudos, que mostram que a 

superexpressão de miR-21 em camundongos transgênicos resulta em 

desenvolvimento de linfoma, e que a inibição subsequente deste miRNA leva a uma 

diminuição do tamanho tumoral, apontando uma ligação direta entre o miR-21 e o 

desenvolvimento tumoral (MEDINA et al., 2010). Outros autores sugerem que a 

inibição de miR-21 induz a parada do ciclo celular (PARK et al., 2009) e o aumento 
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dos níveis de apoptose (LI et al., 2009; WANG; LI, 2010), trazendo evidências de 

que este miRNA apresente um papel oncogênico no câncer. 
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2 OBJETIVOS 

 

Avaliar o papel do microRNA miR-21 no câncer de tiróide e em célula folicular 

tiroidiana, analisando a influência de sua modulação na proliferação celular e na 

expressão de potencial proteína alvo. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Linhagens celulares utilizadas 

 

3.1.1 Linhagens derivadas de humanos  

 

As células KTC-2, derivadas de carcinoma anaplásico de tiróide, foram 

doadas pelo Dr. Norisato Mitsutake (Department of Molecular Medicine, Atomic 

Bomb Disease Institute, Nagasaki University Graduate School of Biomedical 

Sciences, Nagasaki, Japão). A linhagem BCPAP, derivada de carcinoma papilífero, 

foi doada pelo Dr. Massimo Santoro (University ‘Federico II’ of Naples, Nápoles, 

Itália). As células TPC-1 e FRO, derivadas respectivamente de carcinoma papilífero 

e carcinoma pouco diferenciado de tiróide, foram gentilmente cedidas pelo Dr. 

James A Fagin (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Nova York, EUA).  

 

3.1.2 Linhagens derivadas de rato 

 

A linhagem celular PTC3-5 foi doada pelo Dr. James A Fagin (Memorial 

Sloan-Kettering Cancer Center, Nova York, EUA), e a linhagem PC-miR-21, que 

possui a expressão condicional de miR-21,  foi estabelecida em nosso laboratório, a 

partir da linhagem PCCL3 de células foliculares tiroidianas. 

 

3.2 Cultura celular 

 

3.2.1 Linhagens tumorais 

 

As células KTC-2 e FRO, derivadas de carcinoma anaplásico e carcinoma 

pouco diferenciado de tiróide, foram mantidas em meio RPMI 1640 suplementado 

respectivamente com 5% e 10% de soro fetal bovino (SFB) e antibióticos (100 U/ml 

de penicilina, 100 μg/ml de estreptomicina e 1µg/ml de anfotericina (Life 

Technologies, Carlsbad, CA).  

As linhagens célula res TPC-1 e BCPAP, oriundas de carcinoma papilífero de 

tiróide, foram mantidas em meio DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s medium) 
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suplementado, respectivamente, com 5% e 10% de SFB e antibióticos (100 U/ml de 

penicilina, 100 μg/ml de estreptomicina e 1µg/ml anfotericina (Life Technologies)).  

 

3.2.2 Linhagens derivadas de células PCCL3 

 

As células PTC3-5 e PC-miR-21, foram mantidas em meio COON’S F12 

contendo 5% de SFB, 1 mIU/ml de hormônio estimulador de tiróide (TSH, do inglês 

Thyroid Stimulating Hormone) (Sigma, St Louis, MO, EUA), 10 µg/ml de insulina 

(Sigma), 5 µg/ml de apotransferrina (Sigma), 10 nM de hidrocortisona (Sigma), 

antibióticos (100 U/ml penicilina, 100 µg/ml de estreptomicina e 1 µg/ml anfotericina 

(Life Technologies)). Ambas as linhagens são derivadas de células PCCL3 

transfectadas com o plasmídeo rtTA (PCCL3-rtTA7), responsável por dirigir a 

expressão da proteína regulatória rtTA em um sistema Tet-Off. 

Para a obtenção da linhagem PC-miR-21, as células PCCL3-rtTA7 foram 

transfectadas, com o plasmídeo pUHG-miR-21 na presença de Lipofectamine 

2000TM. Tanto a indução do rearranjo RET/PTC3 em células PTC3-5, quanto o 

aumento da expressão de miR-21 em células PC-miR-21 foi realizado na presença 

de 1 µg/ml de doxiciclina (DOX). A DOX faz com que a proteína regulatória rtTA se 

ligue à região responsiva do plasmídeo ao qual o gene de interesse encontra-se 

inserido, induzindo a transcrição deste gene. Na ausência de DOX, a proteína rtTA 

não se liga à região responsiva do segundo plasmídeo, de forma que o gene de 

interesse não seja transcrito. As células cultivadas na ausência de DOX foram 

utilizadas como controle experimental. 

Todas as linhagens celulares foram cultivadas em atmosfera úmida, contendo 

5% de CO2 à 37 °C 

 

3.3 Análise in silico: Predição de alvos do microRNA miR-21 

 

Os potenciais RNAs mensageiros alvos de miR-21 foram identificados através 

de ferramentas de bioinformática, disponíveis online. Os algoritmos atuam por meio 

da comparação da sequência de nucleotídeos do miRNA com a sequência do RNA 

mensageiro, gerando scores de complementariedade entre as duas fitas. Os 

softwares utilizados foram: TargetScan (http://targetscan.org/ - Release 6.2), e 
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miRBase (http://mirbase.org/ - Release 19) (GRIFFITHS-JONES et al., 2008; LEWIS 

et al., 2005) 

. 

3.4 Ensaios in vitro 

 

3.4.1 Análise de Expressão gênica 

 

3.4.1.1 Extração do RNA total e transcrição reversa  

 

O RNA total foi isolado de acordo com o método desenvolvido por 

Chomczynki e Sacchi (1987) na presença de fenol-clorofórmio e TRIzol (Life 

Technologies), e quantificado em espectrofotômetro (Thermo Scientific - Biomate). 

 A quantificação da expressão de miR-21 foi realizada através de PCR em 

tempo real,  utilizando-se o kit TaqMan® MicroRNA Assay específico para miR-21 

(Part Number 4427975, Applied Biosystems, Foster City, CA), no qual a síntese 

dirigida de miR-21 é realizada através de um sistema de Stem-loop, conferindo 

maior estabilidade para a transcrição reversa (CHEN et al., 2005). A síntese de 

cDNA foi realizada na presença de 1,5 µl de tampão 10X, 0,15 µl de mix de dNTP 

(100 mM) 0,19 µl de inibidor de RNase (20 U/µl), 1 µl de transcriptase reversa (50 

U/µl), 3 µl de primers específicos para miR-21 e 4 µl de H2O destilada e deionizada 

(ddH2O), à partir de 10 ng de RNA total. A reação foi preparada no gelo e 

posteriormente submetida a 16 ºC durante 30 min, 42 ºC durante 30 min e 85 ºC por 

5 min em termociclador Cyclogene (Thecne, Inglaterra).  

 

3.4.1.2 PCR quantitativo em tempo real 

 

 A quantificação do produto formado pela síntese dirigida de cDNA para 

microRNAs foi realizada utilizando-se o kit TaqMan® MicroRNA Assay TaqMan 

(Applied Biosystems). Desta forma, utilizou-se 1,33 µL de cDNA, 10 µl de TaqMan® 

MicroRNA Master Mix, No AmpErase (Applied Biosystems), 1 µl do mix contendo a 

sonda e primers específicos para miR-21 e 7,67 µl de ddH2O. As reações foram 

realizadas em termociclador ABI 7300 Sequence Detection System® (Applied 

Biosystems) nas seguintes condições: 50 ºC por 2 min, 95 ºC por 10 min, seguidos 

por 40 ciclos de 95 ºC por 15 s e 60 ºC por 1 min. Os controles endógenos utilizados 



32 

 

foram: pequeno RNA nuclear U6 para as amostras de humanos e RNA nucleolar 

snoRNA para as amostras de rato.  

 

3.4.2 Modulação da expressão de miR-21 

 

3.4.2.1 Inibição da expressão de miR-21 

 

A inibição de miR-21 foi realizada utilizando-se antagomiR (antimiR-21 ID: 

AM12979. Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Para isso, as células KTC-2 

foram transfectadas com 15 e 60 nM de antimiR-21 na presença de Lipofectamine 

2000TM (Life Technologies) em meio Opti-Mem (Life Technologies). A inibição da 

expressão de miR-21 foi confirmada através de PCR quantitativo em tempo real.   

 

3.4.2.2 Aumento da expressão de miR-21  

 

Para os ensaios de super-expressão de miR-21, utilizou-se um sistema de 

indução condicional deste miRNA por DOX. O plasmídeo pUHG-miR-21 contendo o 

miRNA miR-21 foi transfectado em células PCCL3-rtTA7, que apresentam expressão 

constitutiva da proteína transativadora rtTA, na presença de Lipofectamina 2000TM 

(Life Technologies), originando as células PC-miR-21. A seleção das células para a 

obtenção de linhagem estável foi realizada na presença de 300 µg/ml do antibiótico 

neomicina (Life Technologies). 

A validação do modelo experimental foi realizada através da adição de 1μg/ml 

de DOX [1μg/μl] (CalBiochem) ao meio de cultura, por um período de 24 e 48 horas, 

quando as células tiveram o seu RNA extraído e quantificado através de PCR 

quantitativo em tempo real. 

 

3.4.3 Contagem celular 

 

As células PTC3-5 foram separadas em quatro grupos experimentais: CTR, 

DOX, TGFβ e DOX+TGFβ. No dia 1, 480 mil células foram semeadas em 8 placas 

de 6 poços (20 mil células/poço). Aguardou-se 24 horas para a adição de DOX e 

TGFβ1 nos respectivos grupos e mais 24 horas para a coleta do primeiro ponto (dia 

3). Nos dias 5, 7 e 9, foram coletados os pontos 3, 5 e 7 dias. A troca do meio de 
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cultura foi realizada a cada coleta, bem como a adição de 1µg/ml de DOX e 1ng/ml 

de TGFβ1 aos grupos tratados.  

A coleta dos pontos foi realizada através da tripsinização das células, 

posteriormente coletadas em falcon de 15 mL e submetidas à centrifugação. O 

sobrenadante foi então descartado, e o pellet de células foi ressuspendido em 5 mL 

de meio completo, quando as células foram contadas em câmara de Neubauer. 

A contagem das células PC-miR-21 foi realizada através do mesmo 

procedimento. 

 

3.4.4 Análise de expressão proteica 

 

3.4.4.1 Extração proteica  

 

As células KTC-2 foram cultivadas em placas de 100 cm2 na presença e na 

ausência de antimiR-21 por um período de 48 horas. As células foram então lavadas 

com PBS gelado (do ingles: phosphate buffered saline) e posteriormente removidas 

da placa com o auxílio de um scraper, na presença de 100µL de tampão de lise 

celular RIPA (20mM Tris pH 7,5, 150 mM NaCl, 1% Nonidet P-40, 0,5% Deoxicolato 

de Sódio, 1mM EDTA e 0,1% SDS) contendo 10% de coquetel de inibidores de 

protease (Sigma, EUA).  As células lisadas foram coletadas e centrifugadas durante 

5 minutos à 14000 RPM e 4 °C, separando as proteínas (sobrenadante) dos restos 

celulares (pellet). O sobrenadante contendo as proteínas totais foi coletado e 

estocado à – 80 °C. 

 

3.4.4.2 Quantificação proteica  

 

A concentração celular foi determinada de acordo com o método de Bradford 

(Bio Rad Laboratories, Califórnia, EUA) utilizando-se albumina bovina (BSA, do 

inglês Bovine Serum Albumin) como proteína standard. 

 

3.4.4.3 Eletroforese em gel de acrilamida  

 

Após a quantificação, 40 µg de cada amostra foram desnaturadas à 100 °C 

durante 5 minutos em solução tampão contendo mercaptoetanol, e aplicadas em gel 
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de poliacrilamida 10% SDS-PAGE (do inglês: Sodium Dodecyl Sulphate-

Polyacrylamide Gel Electrophoresis).  

 

3.4.4.4 Western-Blot  

 

Ao final da corrida, as proteínas foram transferidas para uma membrana de 

nitrocelulose Hybond-ECL (Amersham Bioscience, Piscatway, NJ) através de 

transferência úmida em tampão Towbin (25mM Tris, 192 mM de glicina, 20% de 

metanol, pH 8,3) overnight.  

O bloqueio dos sítios inespecíficos foi realizado incubando-se a membrana 

com solução TTBS (20mM Tris, 140mM NaCl, 0,1% de Tween 20) contendo 5% de 

leite desnatado. A membrana foi incubada com anticorpo primário anti-SMAD7 

[1:500] e anti-α-tubulina [1:1000] (produzidos em coelho, Santa Cruz Biotechnology, 

Santa Cruz, CA) diluídos em solução de bloqueio. Posteriormente, a detecção do 

complexo antígeno-anticorpo foi realizada através de incubação com anticorpo 

secundário anti-habbit [1:4000] conjugado à peroxidase, seguida de revelação com 

solução reveladora (50mM ácido p-cumárico, 50mM luminol, 3,6% de H2O2 em 

100mM Tris-HCl pH 8,8). A detecção de quimioluminescência foi realizada através 

da exposição da membrana ao filme de raio-X (GE Healthcare). 

  A quantificação da intensidade das bandas foi realizada com o auxílio do 

software Image J. 

 

3.5 Análises estatísticas 

 

Os resultados estão representados por média ± desvio padrão, e foram 

submetidos à análise de variância, seguido por teste-t de Bonferroni. As diferenças 

foram consideradas estatísticas quando p≤0,05.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Análise da expressão de miR-21 em linhagens derivadas de carcinoma             

tiroidiano 

 

Com a finalidade de analisar a influência do microRNA miR-21 na 

tumorigênese tiroidiana, a quantificação da expressão deste miRNA foi realizada – 

através de PCR em tempo real – em quatro linhagens celulares oriundas de 

diferentes histotipos de carcinoma tiroidiano: TPC-1, BCPAP, FRO, e KTC-2.  

Observamos que todas as linhagens celulares analisadas expressam miR-21, 

sendo que esta expressão encontra-se mais elevada na linhagem KTC-2 (Figura 5). 

 

Figura 5 – Expressão de miR-21 em linhagens de carcinoma tiroidiano. 

 

O PCR em tempo real foi realizado para análise da expressão de miR-21 em quatro linhagens 
celulares de carcinoma tiroidiano (TPC-1, BCPAP, FRO e KTC-2), utilizando-se o RNU6B como 
controle endógeno. A expressão de miR-21 foi observada em todas as linhagens celulares, sendo 
maior na linhagem derivada de carcinoma anaplásico KTC-2. (*p<0,05). 

 
4.2 Análise in sílico de potenciais alvos de miR-21  
 

Uma vez constatada a expressão de miR-21 em todas as linhagens de 

carcinoma tiroidiano, realizamos uma análise in sílico, buscando potenciais alvos 

deste miRNAs. 
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As análises utilizando duas ferramentas disponíveis online: TargetScan e 

miRBase (GRIFFITHS-JONES et al., 2008; LEWIS et al., 2005), apontaram mais de 

300 alvos potenciais. Na tabela 1, listamos alguns dos alvos preditos, que atuam em 

processos celulares relacionados à sobrevivência, invasão, interação célula-célula, 

proliferação e diferenciação.  

 

Tabela 1 - Análise in sílico dos alvos preditos de miR-21 
      

CDC25A cell division cycle 25 homolog A 
Sobrevivência 

PDCD4 programmed cell death 4  

RECK reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs 
Invasão 

TIMP3 TIMP metallopeptidase inhibitor 3 

YAP1 Yes-associated protein 1 Interação 

celular VCL Vinculin 

BMP3 bone morphogenetic protein 3 

Via de 

sinalização 

TGFβ 

BMPRII bone morphogenetic protein receptor, type II  

TGFβ1 transforming growth fator 

TGFB2 transforming growth factor, beta 2 

TGFBRII transforming growth factor, beta receptor II 

SMAD7 SMAD family member 7 

SMURF2 SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 2. 

UBR3 ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 3  

MAP2K3 mitogen-activated protein kinase kinase 3 Via de 

sinalização 

MAPK 

MAPK10 mitogen-activated protein kinase 10 

MAP3K1 mitogen-activated protein kinase kinase kinase 1 

   

Fonte: miRBase e targetScan. 

 

4.3 Inibição de miR-21 em células KTC-2.  
 

Dentre os alvos preditos, analisamos a influência do miR-21 na expressão de 

SMAD7, uma proteína inibitória da via TGFβ. Com esta finalidade, as células KTC-2 

tiveram ou não o miR-21 inibido através de anti-miR-21, para posterior análise da 

expressão proteica de SMAD7.  

Observamos que as células transfectadas com antagomiR (60nM) 

apresentaram uma diminuição de 80% na expressão de miR-21 quando comparadas 

com os grupos: 15 nM e MOCK (Figura 6). 
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Figura 6 – Validação de modelo experimental: Inibição de miR-21 em células KTC-2 
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A inibição de miR-21 em células KTC-2 foi realizada através da transfecção de duas concentrações 
diferentes de antagomiR-21 (15 e 60 nM ), por um período de 48 horas. Os níveis de miR-21 foram 
avaliados através de PCR em tempo real. A adição de 60 nM de antimiR-21 acarretou em diminuição 
de 80% na expressão de miR-21 (*p<0,01 vs. MOCK e antimiR-21 15nM) 

 

4.4 Análise de expressão proteica de SMAD7 após a inibição de miR-21 em 

células KTC-2  

 
Para verificar a influência de miR-21 sobre SMAD7, transfectamos as células 

KTC-2 com 60 nM de anti-miR-21 e, posteriormente, analisamos a expressão 

proteica de SMAD7 através de Western-blotting. A inibição de miR-21 aumentou em 

43% a expressão proteica de SMAD7 em relação ao grupo não transfectado 

(MOCK) (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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Figura 7 – A inibição de miR-21 aumenta a expressão proteica de SMAD7.  

 

 

A análise da expressão proteica de SMAD7 em células KTC-2 transfectadas ou não com antimiR-21 
foi realizada através de Western blot (A). O gráfico mostra a análise de densitometria (B), realizada 
com o programa Image J e normalizada com o marcador citoplasmático (α-tubulina). A inibição de 
miR-21 resultou em aumento de 40 % na expressão de SMAD7. 

 

4.5 Indução condicional da expressão de miR-21 em células PCCL3 

 

Um sistema de indução condicional da expressão de miR-21 foi estabelecido 

em células foliculares PCCL3, para a análise da influência da super-expressão deste 

miRNA na tumorigênese tiroidiana. A validação do sistema foi realizada através de 

PCR em tempo real. A adição de doxiciclina acarretou em aumento da expressão de 

miR-21 em todos os períodos experimentais estudados  (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

A                                                                       B                                     
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Figura 8 – Indução da expressão de miR-21 em células PCCL3 

 

As células foliculares PCCL3 foram cultivadas em placas de 35 cm
2
, e tiveram ou não a expressão de 

miR-21 induzida (presença ou ausência de 1 µg/ml de DOX), durante 24 e 48 horas. O RNA total foi 
extraído e a análise da expressão de miR-21 foi realizada através de PCR quantitativo em tempo real. 
Os níveis de expressão gênica de snoRNA foram utilizados como controle endógeno da reação. 
(*P≤0.05 vs. controle).  

 
O efeito deste aumento de expressão de miR-21 foi então investigado na 

contagem das células PC-miR-21. As células sem a indução de miR-21 por DOX 

foram utilizadas como controle do ensaio. Como é possível visualizar na figura 9, 

nenhuma mudança significativa na contagem das células foi observada após a 

indução de expressão de miR-21. 

 

Figura 9 – Curva de crescimento das células PC-miR-21. 

 

O aumento da expressão de miR-21 foi induzido ou não nas células PC-miR-21. Para isso, 20 mil 
células de cada grupo/poço foram semeadas em placas de 6 poços, em triplicata. A DOX foi 
adicionada após 24 horas, e no dia seguinte as coletas dos pontos foram iniciadas (dia +1, +3, +5, +7 
e +9). A troca do meio de cultura foi realizada a cada 2 dias. 

CTR                  DOX 
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4.6 Análise do efeito da ativação oncogênica de RET/PTC3 na expressão de 

miR-21 

 

Após constatarmos que a elevada expressão de miR-21 per se não é 

suficiente para alterar a contagem das células foliculares tiroidianas, decidimos 

avaliar o efeito da ativação oncogênica durante esse processo, investigando 

alterações na expressão de miR-21 e na contagem celular.  

Com essa finalidade, utilizamos células PTC3-5, que apresentam expressão 

condicional de rearranjo RET/PTC3 controlada por D OX (WANG et al., 2003). A 

ativação de RET/PTC3 acarretou em um aumento de aproximadamente 60% na 

expressão de miR-21 (Figura 10).  

 

Figura 10 – Efeito da ativação oncogênica de RET/PTC3 na expressão de miR-21 

 

O oncogene RET/PTC3 foi ativado ou não em células PTC3-5 (presença ou ausência de DOX) 
durante 48 horas. O RNA total foi extraído e a quantificação da expressão de miR-21 foi realizada 
através de PCR quantitativo em tempo real. Os níveis de expressão gênica de snoRNA foram 
utilizados como controle endógeno da reação. (*P≤0.05 vs. controle). (*p<0.05). 

 

4.7 Análise da influência de RET/PTC3 na contagem celular 

 

Além disso, realizamos um ensaio de contagem celular na presença e na 

ausência de TGFβ1. Como é possível visualizar nas figuras 11 e 12, após 7 dias de 

tratamento, a ativação de RET/PTC3 acarretou em uma diminuição de 50% no 

número celular. Adicionalmente, observamos uma diminuição de 90% da contagem 

celular quando a ativação de RET/PTC3 foi realizada juntamente com a adição de 

TGFβ1. 
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Figura 11 – Curva de crescimento de células PTC3-5 com indução condicional 

de rearranjo RET/PTC3 

 

 

A indução condicional de RET/PTC3 foi controlada através da adição de DOX (1ug/mL). O grupo TGFβ 
foi tratado com 1ng/ml de TGFβ1, e o grupo com indução de RET/PTC3 concomitante ao tratamento 
com TGFβ-1 (DOX+TGF) foi tratado com 1ug/ml de DOX e 1ng/ml de TGFβ1. As células de cada grupo 
foram semeadas em placas de 6 poços, e cultivadas durante 24 horas, quando a DOX e o TGFβ-1 
foram adicionados nos respectivos grupos. As células foram então coletadas e contadas em cada 
ponto experimental (dias 1, 3, 5 e 7), gerando assim o gráfico de curva de crescimento.  
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Figura 12 – Fotomicrografia de cultura de células PTC3-5 em microscopia ótica 
(20x). 

 

A. CTR: Células PTC3-5 controle. B. TGF: Células PTC3-5 tratadas com 1 ng/ml de TGFβ1. C. DOX: 
Células PTC3-5 com indução condicional de RET/PTC3 controlada através da adição de 1µg/ml de 
DOX. D. DOX+TGF: Células PTC3-5 tratadas com 1 ng/ml de TGFβ1 e 1µg/ml de DOX. Tanto a 
indução de RET/PTC3, quanto o tratamento com TGFβ-1 levaram a uma diminuição do número de 
células. Quando a indução de RET/PTC3 foi realizada juntamente com o tratamento com TGFβ1, 
observamos um menor crescimento celular.  
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5 DISCUSSÃO 

 

Diversas neoplasias apresentam alterações no perfil de expressão de 

microRNAs, e a identificação de diversos RNAs mensageiros alvos destes miRNAs – 

em sua maioria oncogenes ou genes supressores de tumor – fizeram com que essas 

pequenas moléculas ganharam destaque nos estudos da última década. Dentre os 

miRNAs alterados no câncer, o miR-21 foi um dos primeiros a ser descoberto (CAI; 

HAGEDORN; CULLEN, 2004; LAGOS-QUINTANA et al., 2001), e posteriormente foi 

classificado como oncomiR por apresentar uma expressão elevada na maioria dos 

tumores (HE et al., 2005), incluindo aqueles derivados de carcinoma de tiróide. No 

entanto, a influência desta elevada expressão de miR-21 na tumorigênese tiroidiana 

permanece pouco esclarecida. Neste estudo, mostramos novas perspectivas a 

respeito do papel de miR-21 nas células foliculares tiroidianas. 

O perfil de expressão de miRNAs em tecido tiroidiano, permite a diferenciação 

entre amostras de tumores benignos e malignos. Dentre os miRNAs que apresentam 

expressão alterada, observa-se o aumento da expressão de diversos miRNAs, 

incluindo o miR-21. Em nosso trabalho, a expressão de miR-21 foi observada em 

quatro linhagens celulares de carcinoma tiroidiano, e as células KTC-2 - derivadas 

de carcinoma anaplásico - apresentaram maiores níveis deste miRNA quando 

comparada com as demais linhagens, oriundas de carcinoma papilífero e pouco 

diferenciado. A elevada expressão de miR-21 está associada com lesões mais 

agressivas e um pior prognóstico em outros tipos de câncer, como glioblastoma, 

mama,  pulmão, pâncreas, rim e carcinoma coloretal (BOVELL et al., 2013; GAUR et 

al., 2011; PAPACONSTANTINOU et al., 2013; PICHIORRI et al., 2013; YANG et al., 

2013; ZAMAN et al., 2012). Resultados semelhantes foram encontrados em dois 

estudos publicados durante a elaboração do nosso trabalho, que mostraram uma 

elevada expressão de miR-21 em lesões malignas da tiróide (KEUTGEN et al., 

2012) e também em amostras tumorais derivadas de carcinoma anaplásico, quando 

comparado com tumores papilíferos e foliculares (FREZZETTI et al., 2011).  

O primeiro passo para o entendimento do papel biológico desta 

superexpressão de miR-21 durante a tumorigênese tiroidiana, foi a busca por 

potenciais alvos deste miRNA através de análise in sílico. A predição de alvos 

utilizando o TargetScan e o miRBase (GRIFFITHS-JONES et al., 2008; LEWIS; 

BURGE; BARTEL, 2005), gerou uma lista com mais de 300 potenciais alvos de miR-
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21, incluindo genes relacionados à adesão celular, como vinculina e YAP1; controle 

de ciclo e de morte celular, como CDC25A e PDCD4; migração e invasão, como 

RECK e TIMP3, proteínas da via MAPK (MAP2K3 e MAPK10) e membros da via 

TGFβ, como as proteínas inibitórias SMAD7 e Smurf2. O SMAD7 é responsável por 

regular negativamente a via TGFβ através de dois mecanismos diferentes: ligando-

se ao receptor do tipo I e consequentemente impedindo a fosforilação de SMAD2/3; 

ou por meio da degradação do receptor do tipo I através do recrutamento de 

Smurf1/2 (YAN; LIU; CHEN, 2009), de forma que decidimos avaliar a influência de 

miR-21 na expressão proteica de SMAD7. 

Os resultados obtidos foram consistentes com a predição de alvos in sílico, 

uma vez que a inibição da expressão de miR-21 em células KTC-2 aumentou os 

níveis proteicos de SMAD7. Liu et al  relataram o SMAD7 como alvo de miR-21 em 

fibroblastos pulmonares, através de ensaio de luciferase (LIU et al., 2010). 

Recentemente, Liang Chen et al. encontraram resultados semelhantes frente a 

inibição deste miRNA em duas linhagens celulares derivadas de câncer de mama, 

sugerindo o miR-21 possa modular a via TGFβ, amplificando-a através do 

silenciamento de membros inibitórios desta sinalização, como o SMAD7 (figura 13). 
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Figura 13 – Atuação do miR-21 na via TGFβ. 

 

A ativação da via de sinalização TGFβ se inicia com a ligação do fator de crescimento ao receptor 
TGFBRII, e consequente ativação do receptor TGFBRI através de dimerização. O receptor, ativado, 
fosforila SMAD2/3, que se ligam à SMAD4, formando um complexo. Este complexo é então 
translocado do citoplasma para o núcleo, onde regula a transcrição de diversos genes. A proteína 
SMAD7 atua na via TGFβ através da inibição da fosforilação de SMAD2/3. Neste contexto, o miR-21 
seria responsável pela inibição da expressão proteica de SMAD7, e consequente ativação da via 
TGFβ.  

 

No entanto, apesar do miR-21 inibir os níveis proteicos de SMAD7, 

curiosamente a sua super-expressão não alterou a contagem de células PCCL3. 

Trabalhos do nosso grupo mostram o envolvimento de outro miRNA na modulação 

da proliferação de células foliculares tiroidianas, o miR-146b, que atua através da 

inibição de SMAD4 e consequente inibição da sinalização anti-proliferativa TGFβ 

(GERALDO; YAMASHITA; KIMURA, 2012). Estes dados indicam o envolvimento de 

diversos miRNAs no controle da proliferação celular. 

Em outros modelos tumorais, como no câncer de próstata, a modulação de 

miR-21 em linhagem celular não altera a proliferação (FOLINI et al., 2010). Por outro 

lado, outros estudos demonstram que a superexpressão de miR-21 em células 

derivadas de câncer de cólon e de carcinoma hepatocelular aumenta a contagem 

celular (ASANGANI et al., 2008; MENG et al., 2007). Desta forma, o miR-21 parece 

atuar de maneira contexto-dependente.  



46 

 

Alterações na via MAPK são frequentemente observadas no carcinoma 

tiroidiano. Dentre as alterações, destacam-se os rearranjos do tipo RET/PTC, 

responsáveis pela perda da expressão de genes relacionados à diferenciação 

tiroidiana (KNAUF et al., 2003). Paralelamente, sabe-se que disfunções em vias de 

sinalização relacionadas a fatores de crescimento, são um dos principais 

colaboradores com a progressão tumoral (NAGARAJ; DATTA, 2010). Dentre estas 

vias, destaca-se a via TGFβ, que apresenta um papel paradoxal durante a 

carcinogenese de células epiteliais: durante o desenvolvimento tumoral inicial, o 

TGFβ apresenta função de supressor tumoral através da inibição da proliferação e 

indução de apoptose (MASSAGUE, 2012; SANCHEZ-CAPELO, 2005), porém, em 

estágios mais avançados, as células se tornam irresponsívas aos sinais anti-

proliferativos desta via, e passam a invadir órgãos adjacentes, sofrer metástase e 

transição epitélio-mesenquimal (MASSAGUE, 2008).  

Nossas análises relacionadas ao efeito biológico da ativação oncogênica no 

comportamento celular, mostraram que a indução do oncogene RET/PTC3 em 

células foliculares tiroidianas PCCL3 aumenta a expressão de miR-21. Estes dados 

corroboram com um estudo publicado por Talotta et al., onde observou-se que a 

indução condicional de RAS, uma proteína downstream ao RET/PTC, ativa alguns 

componentes oncogênicos (JunB, c-Jun e Fra1) do fator de transcrição AP-1, 

fazendo com que a proteína ativadora 1 se ligue à região promotora do miR-21 

aumentando a sua transcrição (TALOTTA et al., 2009). Além disso, Davis e 

colaboradores mostraram que o tratamento com TGFβ regula o nível de miR-21 de 

maneira pós transcricional, aumentando em 4 vezes a expressão do precursor deste 

miRNA (DAVIS et al., 2008). 

Adicionalmente, a indução de RET/PTC3 diminui a contagem celular em 50%. 

Este resultado concorda com um estudo pioneiro de indução de RET/PTC3, onde os 

autores observaram uma diminuição no número de células viáveis, concomitante 

com o aumento do número de células em apoptose após a ativação do oncogene 

(WANG et al., 2003). Quando o tratamento com TGFβ é realizado concomitante à 

indução do oncogene RET/PTC3, a inibição da proliferação se evidencia, 

corroborando com dados do nosso grupo, que mostram que a via de sinalização 

TGFβ atua de forma anti-proliferativa em células TPC-1 (MATSUO et al., 2006).  
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 Nossos resultados mostram novas perspectivas relacionadas ao papel de 

miR-21 no câncer de tiróide. A super-expressão de miR-21 em células foliculares 

tiroidianas não alterou a proliferação celular, por outro lado, curiosamente a sua 

inibição em células KTC-2 aumentou a expressão proteica de SMAD7, um 

importante regulador da via anti-proliferativa TGFβ. Além disso, indução oncogênica 

de RET/PTC3 em células PTC3-5 aumentou a expressão de miR-21, e quando a 

ativação de RET/PTC3 foi realizada concomitante ao tratamento com TGFβ-1 

observou-se uma diminuição significativa no número de células.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 As quatro linhagens de câncer de tiróide (BCPAP, TPC-1, FRO e KTC-2) 

expressam miR-21, e esta expressão é mais elevada nas células KTC-2. 

 

 O aumento de miR-21 em célula folicular tiroidiana não modula a proliferação 

celular 

 

 A ativação de RET/PTC3 em células PTC3-5 aumenta a expressão de miR-21 

e diminui a contagem celular; 

 

 miR-21 modula negativamente a expressão proteica de SMAD7 em células 

KTC-2; 

 

 O aumento de miR-21 influenciando SMAD7 pode contribuir com a 

restauração da via TGFβ. 
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