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RESUMO 
 

AOKI, M.N. Identificação de microRNAs diferencialmente expressos em células 

pulmonares e pancreáticas transformadas pelo oncogene KRAS. 2014. 157p. Tese 

(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Bioquímica. Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 

As neoplasias induzidas pela forma oncogênica da KRAS são doenças muito comuns, 

para as quais não existem terapias efetivas. Uma inibição direta da KRAS falhou em ensaios 

clínicos e esforços intensos tem sido feitos para identificar alvos de KRAS  importantes para a 

oncogênese. Uma via promissora regulada por KRAS, que tem sido pouco explorada é a via 

dos microRNAs (miRNAs). Nossa meta foi identificar miRNAs regulados pela KRAS em 

células pulmonares e pancreáticas, que possam contribuir para o fenótipo oncogênico. Para 

alcançar esta meta nós usamos duas abordagens: (1) Nós investigamos o miRNA 486-5p 

como um alvo de KRAS em câncer de pâncreas e de pulmão. A expressão deste miRNA 

havia sido correlacionada positivamente com a presença de mutações em KRAS em pacientes 

portadores de câncer de cólon; (2) Nós usamos uma plataforma de microarranjo para 

identificar miRNAs diferencialmente expressos entre células humanas primárias imortalizadas 

pulmonares ou pancreáticas e suas linhagens isogênicas transformadas por KRAS. Na 

primeira abordagem, conseguimos mostrar que a expressão do miRNA 486-5p está 

correlacionada ao status de KRAS em células primárias pulmonares, mas não em células 

primárias pancreáticas. Além disso, geramos células pulmonares tanto com ganho e perda de 

função de KRAS e demonstramos que KRAS regula a expressão do miRNA 486-5p. Também 

determinamos uma correlação negativa entre a expressão de KRAS e a expressão do alvo do 

miRNA 486-5p FoxO1, um supressor tumoral. Para avaliar como o miRNA 486-5p afeta as 

propriedades oncogênicas induzidas por KRAS, nós transfectamos oligonucleotídeos 

inibitórios para o miRNA 486-5p em células pulmonares positivas para mutações em KRAS. 

A inibição da expressão do miRNA 486-5p levou a uma redução da clonogenicidade e 

viabilidade celulares.  Esta redução não está associada a um aumento de morte celular, mas a 

uma redução da proliferação celular. Interessantemente, a transfecção de oligonucleotídeos 

mímicos do miRNA 486-5p em células pulmonares  negativas para mutações em KRAS ou 

em células com perda de função de KRAS por RNAi levou a um aumento da proliferação e 

clonogenicidade. Estes dados indicam que o miRNA 486-5p, não só é um alvo de KRAS em 

câncer de pulmão, mas também age como um oncomiR contribuindo para a proliferação 

celular induzida por KRAS. Na nossa segunda abordagem, nós identificamos 17 miRNAs 

com expressão aumentada e 3 com expressão diminuída em células primárias pancreáticas 

expressando KRAS oncogênica. Destes, 9 miRNAs foram foram também identificados por 

metanálise de dados de microarranjo publicados comparando amostras tumorais pancreáticas 

com amostras não tumorais. Apesar do experimento de microarranjo com as linhagens 

primárias pulmonares não ter produzido resultados estatisticamente significativos após a 

correção por FDR, uma tendência à expressão diferencial foi observada para vários miRNAs e 

nós validamos por qPCR a expressão diferencial dos miRNAs 720 e 139-3p. Em conclusão, 

nós conseguimos identificar miRNAs regulados pela KRAS tanto em células pulmonares, 

quanto pancreáticas. Um melhor entendimento das suas funções biológicas, bem como dos 

alvos por eles regulados nestes contextos, pode revelar novas vias para a exploração 

terapêutica. 

Palavras-chave: KRAS; microRNA; microRNA486-5p; câncer de pulmão; câncer de 

pâncreas 



 
 

ABSTRACT 
 

AOKI, M.N. Identification of microRNAs regulated by oncogenic KRAS in lung and 

pancreatic Cancer. 2014. 157p. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 

Bioquímica. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

KRAS–induced lung cancer is a very common disease, for which there are currently 

no effective therapies. Direct targeting of KRAS has failed in clinical trials and intense efforts 

are underway to identify KRAS targets that play a crucial role in oncogenesis. One promising 

KRAS-regulated pathway that has so far been overlooked is the microRNA (miRNA) 

pathway. Our goal was to identify miRNAs regulated by oncogenic KRAS in lung and 

pancreatic cells that could contribute to the oncogenic phenotype. In order to achieve this goal 

we used two different approaches: (1) We investigated miRNA 486-5p as a KRAS target in 

lung and pancreatic cancer. The expression of this miRNA had been correlated to the presence 

of KRAS mutations in colon cancer patients; (2) we used a microarray platform to identify 

differentially expressed miRNAs between immortalized human primary pulmonary or 

pancreatic epithelial cell lines and their isogenic K-Ras-transformed counterparts. In our first 

approach, we were able to show that mi486-5p expression correlates with KRAS status in 

lung primary cells, but not in pancreatic primary cells. Furthermore, we generated lung cancer 

cells with either gain-of-function or loss-of-function of KRAS and demonstrated that KRAS 

regulates miRNA 486-5p in these cells. We also found, in all lung cell models analyzed, a 

negative correlation between expression of KRAS and expression of miR-486-5p target 

FoxO1, a tumor suppressor. In order to evaluate how miR-486-5p affects KRAS-induced 

oncogenic properties, we transfected miR-486-5p inhibitor oligonucleotides into KRAS-

positive lung cancer cell lines. Inhibition of miR-486-5p expression leads to reduced 

clonogenic growth and viability. This reduction is not associated with increased cell death, 

but with decreased cell proliferation. Interestingly, transfection of miR-486-5p double-

stranded RNA mimic oligonucleotides into KRAS negative lung cancer cell lines or into cells 

with loss-of-function of KRAS by RNAi leads to enhanced proliferation and clonogenicity. 

These results indicate, not only that miR-486-5p is a KRAS target in lung cancer, but also that 

miR-486-5p acts as an oncomiR contributing to KRAS-induced cell proliferation. In our 

second approach, we identified 17 upregulated microRNAs and 3 downregulated microRNAs 

in the primary pancreatic cell line expressing KRAS. Of these, 9 miRNAs were also identified 

by a metanalysis of published microarray datasets comparing pancreatic cancer patient 

samples to non-cancerous pancreatic tissues. Even though our array experiment in the primary 

pulmonary cells did not produce statistically significant results after FDR correction, 

differential expression trends were seen for many miRNAs and we validated miRNAs 720 

and 139-3p as differentially expressed. In conclusion we were able to identify miRNAs 

regulated by KRAS both in lung and pancreatic cancer cells. Further understanding of their 

biological function, as well as the targets they regulate in these settings, could uncover novel 

pathways for therapy design.  

Keywords: KRAS; microRNA; microRNA486-5p; lung cancer, pancreatic cancer 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.  KRAS 

Os genes RAS foram primeiramente identificados e caracterizados como oncogenes 

transduzidos em linhagens celulares (Harvey, 1964; Chang et al., 1982). KRAS 

pertence a essa superfamília juntamente com HRAS e NRAS, compartilhando atividade 

bioquímica básica: ligação e hidrólise de GTP, característico pela presença de 

sequencias conservadas denominadas “G box” (Dever et al., 1987; Bourne et al., 1991).  

A maioria das proteínas dessa família localizam-se na face interna da membrana 

plasmática e são modificadas pós-traducionalmente. Evidencias tanto em cultura celular 

(Bar-Sagi et al., 1985) quanto em organismos modelos (Simon et al., 1991; Han et al., 

1990) sugerem que todos os membros desta família contribuem para diferenciação e 

desenvolvimento celular (Brambilla et al., 1997). 

KRAS é uma pequena proteína de 22kDa com fraca ação GTPásica, que 

transmite sinais oriundos de receptores de membrana para efetores intracelulares, 

culminando em um aumento da proliferação e sobrevivência celular. Para exercer esta 

função, a KRAS cicla entre um estado ativo ligado a GTP e um estado inativo ligado a 

GDP. No estado ativo, participa da ativação de diversas vias que promovem 

proliferação e sobrevida celular, com destaque para Raf/MEK/ERK e PI3K/Akt 

(Engelman et al., 2006). A interconversão entre os estados ativo e inativo é controlada 

por duas classes de proteínas regulatórias: Guanine Nucleotide Exchange Factors 

(GEFs) e GTPase activating proteins (GAPs). A primeira classe tem como 

caracterísitica proporcionar liberação do GDP da KRAS na forma inativa, e com isso 

permitir a ligação de GTP e sua consequente ativação.  A segunda classe funciona como 

catalisador da ação GTPásica de KRAS, permitindo que ocorra a hidrólise do GTP e 

com isso tornando-a inativa.  

http://en.wikipedia.org/wiki/GTPase_activating_proteins
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Figura 1: Esquema de atividade de Ras, mostrando que encontra-se ativa quando ligada a GTP, sendo 

este último hidrolisado em GDP e fosfato, inativando-a. A ativação ocorre quando o GDP é desligado da 

Ras pelas GEFs, e esta pode-se então ligar a GTP (modificado de Colicelli J. et al, 2004) 

 

A ativação de KRAS é mediada por receptores de membrana, como os 

receptores de tirosina quinase, dos quais o EGFR é o melhor compreendido. Neste caso, 

a ligação de EGF, TGFα, ou outros ligantes ao receptor EGFR leva a dimerização e 

fosforilação deste receptor, e com isso o recrutamento de outras moléculas, como Grb2 

e SOS (uma GEF), e consequente ativação de KRAS. A KRAS ativada tem por função 

induzir a replicação e sobrevivência celulares, ativando diversas vias de sinalização, 

sendo que as mais bem conhecidas são as vias PI3K e RAF/MAPK. A via de PI3K tem 

como alvos downstream AKT/mTOR, que levam a uma inibição da apoptose, sendo a 

AKT inibida pelo supressor de tumor PTEN (Morgensztern et al., 2005). A via de RAF 

ativa as quinases MAPK (ERK1/2), que fosforilam fatores de transcrição, como myc e 

creb, que são responsáveis por induzir a proliferação celular (Downward, 2003; Hilger 

et al., 2002).  

A KRAS apresenta 2 isoformas, denominadas 4A e 4B, ambas ancoradas na face 

interna da membrana plasmática por modificações pós-traducionais de farnesilação, 

proteólise e metilação em ambas isoformas e uma palmitoilação na isoforma 4A, 

enquanto a isoforma 4B utiliza-se de uma região de polilisina (Clarke, 1992; Kato et al., 
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1992). As isoformas ocorrem devido a splicing alternativo do exon 4 (Barbacid, 1987) e 

a forma 4B é mais abundante (Lowy et al., 1993).   

O proto-oncogene KRAS representa um fator-chave na etiologia e evolução do 

câncer, uma vez que seu produto apresenta mutações na maioria dos pacientes 

portadores de câncer, principalmente nos códons 12, 13 e 61 (Grunewald et al., 1989; 

Almoguera et al., 1988; Chang et al., 2010). Mutações em KRAS são encontradas em 

torno de 30-40% de pacientes portadores de adenocarcinomas pulmonares e em 70-90% 

dos pacientes portadores de carcinomas pancreáticos (Raponi et al., 2006; Hruban et al., 

1993; Lohr et al., 2005). Estas mutações tem a capacidade de manter esta GTPase 

permanentemente na sua forma ativa pois proporcionam modificações estruturais que 

impedem a hidrólise do GTP da KRAS ativa para GDP. Desta forma, a KRAS passa a 

transmitir sinais moleculares constitutivamente, o que culmina na proliferação celular e 

resistência à apoptose (Mansour et al., 1994; Cowley et al., 1994). 

Diversos fatores etiológicos e clínicos parecem estar envolvidos com as 

propriedades de KRAS. Enquanto taxa de mutação em EGFR é maior em asiáticos do 

que caucasianos, a de KRAS apresenta taxa oposta, de 25-50% em caucasianos e de 5-

15% em asiáticos (Okudela et al., 2010; Roberts et al., 2010). De forma esperada, uma 

série de estudos associam o tabaco a mutações específicas em KRAS, o que pode ser 

utilizado para identificar um perfil molecular do efeito carcinogênico induzido por 

KRAS (Riely et al., 2009; Thu et al., 2012; Riely et al., 2008). Foi mostrado que 

mutações de transversão, nas quais ocorre substituição de pirimidina por purina e vice-

versa, são mais comuns do que transição, nas quais ocorre substituição entre purinas ou 

entre pirimidinas, em pacientes com histórico de tabagismo em relação a não tabagistas 

(Riely et al., 2008).  
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A investigação da participação da KRAS oncogênica no prognóstico de 

pacientes com câncer de pulmão também é alvo de estudos, diferentemente de pacientes 

com câncer de pâncreas pois a taxa de mutação em KRAS no câncer de pâncreas é 

extremamente alta. Graziano et al. (1999) e Keohavong et al. (1996) não observaram 

diferença na sobrevida entre pacientes com adenocarcinoma pulmonar em relação à 

presença de mutação em KRAS. De forma oposta e significativa, Slebos et al. (1990), 

demonstraram que a mutação no códon 12 apresenta prognóstico negativo para 

sobrevida e tempo livre de doença em pacientes com adenocarcinoma pulmonar tratados 

cirurgicamente. Outros 3 estudos também demonstraram de forma significativa que 

pacientes com adenocarcinoma pulmonar com mutação em KRAS apresentaram pior 

prognóstico e menor sobrevida em relação a pacientes sem mutação em KRAS 

(Fukuyama et al., 1997; Miyake et al., 1999; Huang et al., 1998).  Em uma revisão 

sistemática e metanálise realizada mais recentemente incluindo 3620 pacientes foi 

observado que a presença de mutação em KRAS proporciona um prognóstico 

significativamente pior e, em uma análise de subgrupos histológicos, demonstrou-se que 

esse pior prognóstico só era observado em adenocarcinomas (Mascaux et al., 2005). De 

forma geral, esses dados indicam que a KRAS mutada pode representar um fator 

importante no prognóstico de câncer de pulmão.         

Visto que KRAS ativa vias de sinalização importantes no processo de 

transformação maligna, diversos experimentos foram conduzidos para determinar sua 

causalidade nesse processo. KRAS foi inicialmente descrita como a forma celular do 

agente transformador do vírus de sarcoma Kirsten (Chang et al., 1982; Der et al., 1982). 

Além disso, muitos estudos mostraram que a expressão da forma ativa da KRAS em 

camundongos é suficiente para causar a transformação neoplástica e o aparecimento de 

tumores (Braun et al., 2004; Jackson et al., 2001; Fisher et al., 2001). A eliminação da 
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atividade de KRAS, através da expressão de formas dominante-negativas ou através do 

bloqueio de sua expressão, é capaz de reverter células malignas para um fenótipo não 

maligno (Fleming et al., 2005). Finalmente, a alta prevalência das mutações em KRAS 

dentro de um amplo espectro de neoplasias sugere que a KRAS desempenha um papel 

central no desenvolvimento do fenótipo maligno (Arvanitakis et al., 2004; Puig et al., 

2000).  

Portanto, usar a proteína KRAS como um alvo terapêutico é uma estratégia 

racional que deveria trazer benefícios clínicos. Diferentes estratégias terapêuticas 

visando inibir a atividade biológica de KRAS foram desenvolvidas, como inibição de 

efetores de KRAS, inibição de sua tradução, das modificações pós-traducionais, bem 

como o desenvolvimento de terapias imunológicas específicas direcionadas a forma 

oncogênica (Fig. 2).  

 

Figura 2: Estratégias de terapia anti-tumoral baseada em KRAS. A interferência na sinalização de 

KRAS foi tentada em diversos níveis, incluído tradução, modificação pós-traducional, 

ativação/inativação, além de efetores downstream (Modificada de Friday B.B. and Adjei A.A., 2005) 

 

Apesar disso, nenhuma destas estratégias obteve sucesso clinicamente por 

diversos motivos. Inibidores de efetores da via Raf/MEK/ERK não foram efetivos 

provavelmente por KRAS não utilizar somente essa via para transformação maligna, e 
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KRAS pode ativar vias em proporções distintas em diferentes tipos celulares (Hamad et 

al., 2002).  

A tentativa de tratamento com RNAi para depleção de KRAS mostrou 

efetividade em algumas linhagens celulares de NSCLC (Singh et al., 2009), porém em 

testes clínicos existe a limitação de efetividade de métodos de delivery deste RNAi para 

células tumorais, o que está se desenvolvendo em estudos envolvendo nanoparticulas 

(Davis et al., 2010) e também de outros materiais para possibilitar um delivery mais 

eficiente (Kanasty et al., 2013). O direcionamento desses siRNAs para células tumorais 

e não para normais é um desafio que tem sido enfrentado, visando o aumento da 

especificidade do tratamento (O'mahony et al., 2013; Hobel et al., 2013).    

Com relação às modificações pós-traducionais, KRAS sofre farnesilação da sua 

citosina carboxi-terminal, o que é essencial para sua interação com a membrana 

plasmática. Esta localização subcelular é crucial para que a KRAS exerça sua função.  

Inibidores de farnesil transferase (FTI) foram testados, mas não foram efetivos, porque 

na ausência de farnesilação, a KRAS pode sofrer uma prenilação alternativa 

(geranilgeranilação), continuando, portanto, capaz de interagir com a membrana 

plasmática (Fiordalisi et al., 2003). A inibição combinanda de farnesil transferase e 

geranilgeranil transferase (GGT) apresentou um nível inaceitável de toxicicidade, 

provavelmente porque a inibição de duas vias importantes de prenilação celular deve 

comprometer a função de diversas proteínas importantes que sofrem estas modificações 

(Lobell et al., 2001; Lobell et al., 2002).  

Já estratégias envolvendo terapias imunológicas para KRAS mutante mostraram-

se seguras, porém sem uma eficácia comprovada (Gjertsen et al., 2001; Gjertsen et al., 

1995). A vacinação de pacientes com adenocarcinoma pancreático com um peptídeo de 

21 aminoácidos contendo a mutação no códon 12 de KRAS (mesma mutação presente 
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nos pacientes), mostrou-se uma abordagem segura e tolerável, porém sem promover 

imunogenicidade e sem comprovação de eficiência (Abou-Alfa et al., 2011).  

Uma abordagem possível que pode ser bem sucedida na terapia das neoplasias 

induzidas por KRAS é a inibição combinada de seus alvos mais relevantes para o 

desencadeamento e manutenção do fenótipo maligno. Para que isto seja possível, é 

imprescindível que as vias moleculares envolvidas nos diferentes aspectos do fenótipo 

maligno desencadeado por KRAS sejam identificadas.  Uma via importante regulada 

por KRAS que pode contribuir significativamente para o processo maligno e que 

permanece pouco explorada é a via dos microRNAs. 

 

 

1.2. MicroRNAs 

Os microRNAs (miRNAs) são uma classe de pequenos RNAs de fita simples 

não codificadores que regulam a expressão gênica ao nível pós-transcricional, e 

acredita-se que podem regular entre 20-30% dos genes humanos (Ambros, 2003; Bartel 

et al., 2004; Reinhart et al., 2000). São transcritos a partir do genoma celular, sendo 

caracterizados até hoje mais de 1000 genes em humanos (Kozomara et al., 2011). Esses 

genes têm localização variável no genoma, podendo estar em sequências intrônicas de 

genes codificadores de proteínas, dentro de regiões intrônicas e exônicas de RNAs não 

codificadores ou em regiões intergênicas. De forma interessante, os miRNAs podem ser 

expressos de forma individual ou então em clusters, funcionando como policístrons 

(Lau et al., 2001; Lagos-Quintana et al., 2001), compostos geralmente de dois a três 

miRNAs por cluster (Mourelatos et al., 2002; Aravin et al., 2003), porém com 

exemplos de seis ou até quarenta miRNAs por cluster (Seitz et al., 2004). A maior parte 

dos miRNAs intrônicos de genes codificadores de proteínas é transcrito em função do 

mesmo promotor do gene codificador, entretanto um terço é transcrito a partir de 
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promotores independentes, indicando que os miRNAs podem ser transcritos de forma 

separada e controlada (Monteys et al., 2010; Ozsolak et al., 2008). Isso fica 

demonstrado pela expressão tecido-específica de miRNAs, como o miRNA-1 em 

músculo e o miRNA-122 no fígado (Chiang et al., 2010; Landgraf et al., 2007). De 

forma interessante, os promotores de miRNAs também podem conter ilhas CpG, 

sequências TATA Box, elementos de iniciação e algumas modificações de histonas, 

indicando que podem ser regulados por fatores de transcrição, enhancers, elementos de 

silenciamento e modificações da cromatina (Ozsolak et al., 2008). 

A formação e processamento dos miRNAs ocorre de forma canônica e não 

canônica. A primeira forma tem início a partir de transcrição de regiões genômicas pela 

RNA polimerase II, gerando transcritos primários denominados pri-miRNAs, sendo que 

estes possuem as mesmas modificações de mRNAs, como poliadenilação na 

extremidade 3´ e adição de cap 7-metil-guanosina na extremidade 5´ (Lee et al., 2004). 

Alguns poucos miRNAs são transcritos pela RNA polimerase III, como, por exemplo, 

alguns miRNAs virais (Borchert et al., 2006; Diebel et al., 2010; Pfeffer et al., 2005). 

No núcleo, os pri-miRNAs são processados pela RNase Drosha em precursores com 

aproximadamente 70 nucleotídeos, chamados pré-miRNAs, os quais possuem estrutura 

de grampo formada por pareamento intramolecular e apresentam um overhang de 2 

nucleotídeos na extremidade 3´. Isso ocorre com auxílio de outras proteínas, como o 

cofator DGCR8 (DiGeorge critical region 8), também conhecido como Pasha, DDX5 e 

DDX17 (Gregory et al., 2004). Em seguida os pré-miRNAs são transportados para o 

citoplasma pela Exportina-5, em conjunto com a proteína Ran-GTP. No citoplasma são 

clivados em RNAs de fita dupla de cerca de 22 pb por outra RNase III denominada 

Dicer (Waldman et al., 2009; Lee et al., 2003), novamente gerando um overhang de 2 

nucleotídeos nas duas extremidades. Uma das fitas é funcional e se associa ao complexo 
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RISC (RNA-induced silencing complex), enquanto a outra é degrada. A escolha da fita 

funcional é frequentemente determinada pela estabilidade termodinâmica da 

extremidade 5´ da dupla-fita, sendo a fita menos estável a fita funcional (Pratt et al., 

2009).  

A atividade de regulação negativa pós-transcricional dos miRNAs ocorre 

principalmente pela sua interação com a região 3´UTR do mRNA alvo, processo 

dependente de RISC e amplamente determinado pelo pareamento de 7 nucleotídeos na 

região 5´ do miRNA (“seed sequence”) com o mRNA alvo. Após a ligação, ocorre a 

ativação do RISC, composto pela transactivation-response RNA-binding protein 

(TRBP) e Argonaute 2 (Ago2), que irá ser responsável pela degradação do mRNA ou 

repressão da tradução (Van Den Berg et al., 2008; Van Kouwenhove et al., 2011). 

 

Figura 3: Biogênese canônica de microRNAs. A transcrição ocorre principalmente pela RNA 

polimerase II, originando um transcrito primário denominado pri-miRNA, que é processado no núcleo 

pela Drosha, originando o segundo transcrito pre-miRNA. Este é exportado para o citoplasma e 

processado pela Dicer, gerando uma dupla fita de RNA. Uma das fitas é degradada e a outra é funcional, 

regulando a tradução de genes alvos. (modificada de Esquela-Kerscher A. and Slack F.J., 2006) 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Esquela-Kerscher%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16557279
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Slack%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16557279
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Existe, entretanto um pequeno grupo de miRNAs em que a biogênese ocorre de 

forma não-canônica, no qual nem todas proteínas e fatores são necessários (Babiarz et 

al., 2008). Os “mirtrons”, por exemplo, são produzidos a partir do splicing de mRNA e 

não por ação da Drosha (Berezikov et al., 2007; Okamura et al., 2007; Ruby et al., 

2007). 

E de forma interessante, os miRNAs tem sido observados e propostos como 

mensageiros e sinalizadores celulares. Por exemplo, Fabbri et al. (2012) demonstraram 

que os miRNAs 21 e 29a ligam-se ao receptor murino TLR7 (Toll-like receptor 7) e ao 

receptor humano TLR8 (Toll-like receptor 8) em células do sistema imunológico, 

provocando a ativação de NF-κB e indução da produção de citocinas pró-inflamatórias.  

O mecanismo de inibição da expressão de mRNAs alvos pelos miRNAs depende 

do nível de complementaridade entre o miRNA e seu alvo. Em animais, a maior parte 

dos miRNAs agem bloqueando a tradução por não formar pareamento perfeito com o 

mRNA, enquanto nas plantas o pareamento é perfeito, levando à degradação do mRNA 

e restringindo um mRNA alvo para cada microRNA (Filipowicz et al., 2008; Van Den 

Berg, Mols e Han, 2008).  

Os miRNAs são capazes de controlar de forma fina e sensível o processo de 

tradução, e de forma complexa e organizada formam uma rede, sendo que um único 

miRNA pode regular mais de um mRNA, e um mRNA também pode ser regulado por 

mais de um miRNA (He et al., 2004). Essa nova classe de moduladores da expressão 

protéica apresenta atualmente 28645 entradas segundo a versão junho de 2014 do banco 

de dados mirBase (www.mirbase.org). Uma série de estudos tem sido desenvolvidos no 

sentido de esclarecer os papéis dos miRNAs em modelos fisiológicos normais como 

diferenciação e crescimento, além de modelos patológicos, principalmente neoplasias. 
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1.3. miRNAs no câncer: 

 
Com o aumento do conhecimento sobre os miRNAs fica cada vez mais evidente 

seu papel no processo de tumorigênese, com a expressão de níveis anormais em 

diferentes tipos e estágios tumorais (Waldman e Terzic, 2009). Os miRNAs podem  agir 

como supressores de tumor ou oncogenes, interferindo no processo de transformação 

maligna. No primeiro caso os miRNAs apresentam expressão diminuída nas amostras 

tumorais e tem como alvos oncogenes de vias importantes para o processo de 

tumorigenese, como Bcl2 (alvo do miRNA15 e miRNA16-1; Cimmino et al., 2005), 

Ras (alvo do let7, Johnson et al., 2005), myeloid cell leukemia sequence 1 (MCL1; alvo 

do miRNA29, Garzon et al., 2009; Mott et al., 2007) e MYC (alvo de let-7; Sampson et 

al., 2007). No segundo caso, os miRNAs apresentam expressão aumentada nas amostras 

tumorais e tem como alvos supressores de tumor como APC (alvo do miRNA155, 

Zhang et al., 2013), SIRT1 (alvo do miRNA29c, Bae et al., 2013), Dkk-3 e SMAD4 

(alvos de miRNA183, Ueno et al., 2013). 

A influência e participação dos miRNAs no processo de transformação maligna 

vem sendo cada vez mais elucidadas e evidenciadas em uma série de modelos (Majid et 

al., 2011; Walter et al., 2011), incluindo o uso como terapias adjuvantes no tratamento 

de câncer e, também, como fatores prognósticos (Volinia et al., 2012). 
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Figura 4: Os microRNAs podem estar desregulados e participar no processo de transformação 

maligna. Esquerda) Quando estão subexpressos e funcionam como supressores de tumor (inibindo a 

tradução de oncoproteínas); Direita) Quando estão com expressão elevada e funcionam como oncomiRs, 

inibindo a tradução de proteínas supressoras de tumor (modificada de Esquela-Kerscher A., Slack F.J., 

2006). 

 

As pesquisas envolvendo miRNAs e câncer podem ser divididas essencialmente 

em três fases: primeiramente quantitativas, na determinação de miRNAs em modelos 

tumorais em relação a células normais (Jiang et al., 2005; Yanaihara et al., 2006). Em 

segundo lugar, a sua regulação no contexto dos mRNA celulares, quais são seus alvos e 

sua rede de regulação (Weiss et al., 2008; Seike et al., 2009). E, por último, e ainda em 

fase de expansão, pesquisas que propõem terapias para câncer baseadas nessas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Esquela-Kerscher%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16557279
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Slack%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16557279
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moléculas (Gandellini et al., 2011; Frezzetti et al., 2011). Além disso, a presença destas 

moléculas no sangue é extensivamente estudada como biomarcadores no diagnóstico e 

prognóstico de diversas patologias, como o miRNA21, miRNA155 e miRNA223, que 

apresentam expressão elevada em pacientes com diversos tipos de câncer (Roth et al., 

2010; Roth et al., 2011).  

Devido ao crescente interesse em se investigar o papel dos miRNAs na 

oncogênese, e devido à importância do oncogene KRAS, não é de se surpreender que 

diferentes miRNAs já foram identificados, capazes de regular a expressão do oncogene 

KRAS. A expressão do miRNA18a em células de carcinoma escamoso A431, por 

exemplo, reduz a expressão de KRAS especificamente (sem afetar H-Ras ou N-Ras) e 

reduz a proliferação celular e crescimento na ausência de substrato (Tsang et al., 2009). 

Além disso, Shin et al., 2011, identificaram uma redução na expressão do miRNA181a 

em amostras de carcinoma oral e identificaram a KRAS como um alvo, sendo que a 

superexpressão deste miRNA em células de carcinoma oral diminui sua taxa de 

crescimento em cultura organotípica tridimensional. Finalmente, o miRNA mais bem 

estudado que tem como um alvo a KRAS é a família de miRNAs let-7 (Johnson et al., 

2005). Sabendo que alguns membros da família let-7 apresentam expressão reduzida em 

pacientes com câncer de pulmão (Johnson et al., 2005), dois estudos independentes 

demonstraram em modelos celulares e ensaios xenográficos de tumorigênese que alguns 

membros desta família (Let-7a e Let-7g) não só reduzem a expressão da proteína KRAS 

bem como suprimem o desenvolvimento de tumores pulmonares (Kumar et al., 2008; 

Johnson et al., 2005). Mais recentemente foi demonstrado que em células de 

glioblastoma, o let-7 também reduz a expressão das Ras GTPases, reduz a proliferação e 

migração celulares, e a habilidade destas células crescerem na forma de tumores 

xenográficos (Lee et al., 2011).  
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Mutações em KRAS e miRNAs foram investigados por Ratner et al., 2010 que 

realizaram genotipagem para a região 3´UTR da KRAS e mutações nesta região foram 

observadas como relacionadas com potencial prejuízo na inibição do mRNA deste gene 

por miRNAs. Já a presença de SNPs na região 3´UTR da KRAS também foi descrita 

com maior frequência em pacientes com câncer de pulmão, correlacionando-se com 

uma menor expressão de let7 e maior expressão de KRAS (Chin et al., 2008). Além 

disso, esse SNP está associado a um maior risco de câncer ovariano, principalmente em 

pacientes com BRCA1 e BRCA2 normais (Ratner et al., 2012). 

Já a indução de expressão de miRNAs por KRAS é uma área pouco explorada, 

sendo encontrados poucos e recentes artigos que buscam uma relação entre estas 

moléculas (Pichler et al., 2012; Jiao et al., 2012; Mosakhani et al., 2012) mas nenhum 

propondo uma relação direta. Na primeira descrição, células tumorais de cólon 

portadoras de KRAS mutada apresentam miRNAs diferencialmente expressos em 

relação a células portadoras de KRAS normal, destacando-se os miRNAs 146-3p e 486-

5p (Ragusa et al., 2010). De forma semelhante, amostras primárias metastáticas de 

tumores de cólon com mutação em KRAS apresentaram expressão aumentada dos 

miRNAs 127-3p, 92a e 486-3p, enquanto diminuída do miRNA378 em relação a 

ausência de mutação em KRAS (Mosakhani et al., 2012). Um terceiro estudo com 

linhagens celulares de cólon portadoras de KRAS oncogênicas cultivadas em cultura 2D 

e 3D apontou um aumento na expressão de miRNA15b, miRNA16, miRNA23a, 

miRNA24, miRNA103 e miRNA222 em ambas as condições de cultura e de 

miRNA181a, miRNA200c e miRNA210 somente na condição 3D (Ota et al., 2012). 

Todos esses resultados demonstram que a ativação oncogênica de KRAS gera alteração 

no perfil de expressão de miRNAs em células de cólon e sugerem que estes miRNAs 

podem contribuir para a transformação maligna induzida por KRAS.  
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Nós postulamos que a ativação da KRAS oncogênica leva a alterações na 

expressão de alguns miRNAs críticos, cuja perda ou ganho de função tem como 

resultado final o favorecimento das propriedades oncogênicas celulares. O foco deste 

projeto foi, portanto, identificar miRNAs diferencialmente expressos, que não só sejam 

regulados pela forma oncogênica da KRAS, mas também que desempenhem um papel 

importante no surgimento e na manutenção do fenótipo maligno. Esta contribuição é 

importante porque espera-se que vá contribuir para um melhor entendimento dos 

mecanismos neoplásticos induzidos pela KRAS oncogênica, bem como permitir o 

desenvolvimento de novas terapias anti-tumorais. 
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2. OBJETIVO GERAL 

O presente estudo teve como objetivo geral identificar miRNAs regulados pelo 

oncogene KRAS, que sejam importantes no desenvolvimento e/ou manutenção do 

fenótipo maligno. 

2.1 Objetivos específicos: 

2.1.1 Identificar os miRNAs diferencialmente expressos em linhagens 

primárias imortalizadas na presença ou ausência do oncogene KRAS 

através de experimentos com microarranjos de DNA ou através da 

análise de expressão individual de miRNAs candidatos. 

2.1.2 Confirmar a expressão diferencial dos miRNAs em células 

neoplásticas humanas portadoras da forma oncogênica da KRAS 

através de inibição da expressão da KRAS por interferência de RNA;  

2.1.3 Investigar o papel funcional desempenhado pelos miRNAs 

identificados mais promissores na transformação neoplástica pela 

KRAS.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS: 

 

3.1 Linhagens celulares:  

Foram utilizadas 8 linhagens celulares nos experimentos: 

3.1.1  Duas linhagens primárias isogênicas de pulmão humano imortalizadas com 

hTERT e SV40, uma expressando KRAS oncogênica (G12V) e outra não o 

fazendo, denominadas Sakras e Saleb, respectivamente (Lundberg et al., 

2002);  

3.1.2. Duas linhagens primárias de pâncreas humano imortalizadas com antígenos 

E6 e E7 do HPV, uma expressando KRAS oncogênica (G12V) e outra não o 

fazendo, denominadas HPDE-KR e HPDE, respectivamente (Ouyang et al., 

2000);  

3.1.3. Duas linhagens pulmonares tumorais humanas com mutação em KRAS, uma 

linhagem de adenocarcinoma designada A549 (ATCC CCL-185) e uma 

linhagem de carcinoma brônquio-alveolar designada H358 (ATCC CRL-

5807), manipuladas ou não para inibição de KRAS por interferência de RNA;  

3.1.4. Linhagem celular de carcinoma escamoso pulmonar humano, designada 

H1703 (ATCC CRL-5889), que não é portadora de mutações oncogênicas em 

KRAS, modificada para expressar KRAS oncogênica na presença de 

doxiciclina (H1703 G12V) e sua linhagem controle (H1703 T-RExB), a qual 

não apresenta expressão de KRAS na presença de doxiciclina. Estas células 

foram geradas através do sistema induzível de expressão T-RExTM System 

(Invitrogen
®
) e já se encontravam disponíveis no laboratório. 
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As linhagens primárias de células pulmonares e pancreáticas foram cultivadas 

em meio livre de soro BEGM (Lonza
®

) e meio livre de soro KSFM (Invitrogen
®
), 

respectivamente. 

As linhagens tumorais pulmonares A549 e H358 foram cultivadas em meio 

RPMI-1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB), enquanto as linhagens 

tumorais pulmonares H1703 foram cultivadas em meio RPMI-1640 suplementado com 

10% de soro fetal bovino, blasticidina 3mg/mL e zeocina 10mg/mL.  

Após a utilização das células A549 e H358 para a obtenção de células 

knockdown (ver procedimento 3.10-3.16), o cultivo passou a ser feito em meio RPMI-

1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino e 2μg/mL de puromicina. 

Todas as linhagens foram cultivadas em uma atmosfera úmida constituída de 

95% de O2 e 5% de CO2 à temperatura de 37ºC. A subcultura foi feita sempre que as 

células atingiram 80 a 90% de confluência, utilizando-se solução de tripsina 0,1% (w/v) 

diluída em PBSA, adicionada de EDTA 0,53mM. Os estoques celulares foram 

criopreservados no meio de cultivo contendo dimetilsulfóxido 10% à temperatura de -

190ºC, em reservatório contendo nitrogênio líquido. 

 

3.2    Extração de RNA: 

Para extração do RNA as células primárias foram lavadas duas vezes com PBS e 

descoladas com solução de tripsina (Lonza
®
). A inativação da tripsina foi realizada por 

diluição com volume dez vezes maior de PBS, seguida de centrifugação a 1500 rpm por 

5 minutos. O RNA do pellet celular foi extraído com o Kit Absolutely RNA miRNA Kit 

(Agilent Technologies
®
) seguindo as instruções do fabricante. 
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A extração de RNA das linhagens tumorais foi feita lavando-se a placa duas 

vezes com PBS e descoladas com volume necessário de tripsina 0,1%. A inativação da 

tripsina foi realizada com o mesmo volume de meio contendo 10% de soro fetal bovino. 

As células foram centrifugadas a 1500 rpm por 5 minutos, o sobrenadante retirado e ao 

pellet foi adicionado 500µL de TRIzol (Invitrogen
®
) para extração do RNA de acordo 

com o protocolo do fabricante. 

A quantificação foi realizada em Nanodrop 2000 (Thermo Scientific
®
) e a 

qualidade das amostras determinada pela razão de absorbância 260/280 nm, sendo 

consideradas viáveis para uso quando observadas entre 1,8 e 2. Para controle da 

qualidade e eficiência da extração de RNA total, incluindo miRNA, foi realizada reação 

de qRT-PCR em termociclador ABI 7300 (Applied Biosystems
®
) para a detecção de 

genes de alta expressão de mRNA (GAPDH e Actina) e de miRNAs (miRNA21 e let7).  

 

3.3 Tratamento do RNA com DNase e detecção de DNA genômico no RNA: 

Todo RNA extraído foi tratado com DNase a fim de se eliminar qualquer 

resquício de DNA genômico contaminante. Foi tratado 1μg de RNA com 1U de DNase 

(Fermentas
®
) e incubado a 37ºC por 30 minutos. A DNase foi então inativada com 1μL 

de EDTA 50mM a 65ºC por 10 minutos.  

 A fim de confirmar a ausência de DNA genômico nas amostras de RNA das 

linhagens primárias de pulmão e pâncreas, foi realizada uma PCR para o gene de 

múltipla cópia Tubulina. Como amostra positiva foi utilizado DNA genômico humano. 

O protocolo consistia no seguinte:  
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Tabela 1: Protocolo de reação de PCR para detecção de DNA genômico em amostras de RNA 

Reagente Volume 

Taq DNA Pol buffer 10x 2μL 

dNTP (10mM) 1μL 

MgCl2 (25mM) 1,5μL 

DTT (0,1M) 1μL 

Primer tubulina F (1μM) 2μL 

Primer tubulina R (1μM) 2μL 

RNA ou DNA (500ng) 2μL 

Água MiliQ 8,5μL 

Total 20μL 

  

 

Tabela 2: Ciclagem do PCR para detecção de DNA genômico em amostras de RNA 

1 ciclo 95ºC - 10 minuto 

 

35 ciclos 

95ºC - 45 segundos 

60ºC - 45 segundos 

72ºC - 45 segundos 

1 ciclo 72ºC – 5 minutos 

 

 Após a reação de PCR, o produto foi tratado com 1μL de RNase, afim de 

degradar o RNA presente. 

 

3.4 Reação de transcrição reversa: 

A transcrição reversa foi realizada de acordo com 2 protocolos:  
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3.4.1. Transcrição reversa de mRNA:  

Para esta síntese foi utilizada a enzima MMLV-RT (Invitrogen
®
), iniciadores 

randômicos “random primers” e 1μg do RNA previamente extraído e tratado com 

DNase, segundo o protocolo abaixo: 

Tabela 3: Protocolo para primeira parte da reação de transcrição reversa de mRNA 

Reagente Volume 

dNTP (10mM) 1μL 

Random primers (200ng/μL) 1μL 

Água MiliQ 6μL 

RNA (1μg) 5μL 

Total 13μL 

  

O volume final foi incubado a 65ºC por 5 minutos e colocado imediatamente no 

gelo. A este volume foram adicionados os respectivos reagentes da tabela abaixo: 

Tabela 4: Protocolo para segunda parte da reação de transcrição reversa de mRNA 

Reagente Quantidade 

Reverse transcription buffer 5x 4μL 

DTT (0,1M) 2μL 

MMLV-RT 1μL 

Total 7μL 

 

O conjunto final foi incubado à temperatura ambiente por 10 minutos e depois a 

42ºC por 50 minutos e 70ºC por 15 minutos. Ao final da reação a amostra foi diluída 3 

vezes com águam MiliQ e armazenada a -20ºC. 
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3.4.2. Transcrição reversa de microRNA:  

Neste caso utilizamos uma reação de transcrição reversa para cada miRNA por 

amostra, utilizando 50ng de RNA previamente extraído e tratado com DNase. Para a 

transcrição reversa específica de cada miRNA foi utilizado um sistema de primer em 

loop, sendo que este possui uma região em loop constante e uma região de 

complementaridade específica à região seed sequence 5´ do microRNA, garantindo uma 

transcrição reversa específica (figura 5).  

 

Figura 5: Representação do mecanismo de transcrição especifica de microRNA por stem-loop RT 

primer, o qual permite uma amplificação subsequente utilizando um primer reverso universal e um 

primer forward específico para cada microRNA desejado. 

 

 

 

O protocolo de reação de transcrição reversa está descrito nas tabelas seguintes: 
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Tabela 5: Protocolo da reação de transcrição reversa de microRNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Ciclagem da reação de transcrição reversa de microRNA 

 

 

 

 

 

 

3.5    Determinação da concentração e eficiência de primers: 

Para determinação da concentração de cada par de primers a serem utilizados na 

reação de PCR em tempo real foram testadas as concentrações de 200, 400, 600 e 

800nM. A concentração que apresentou menor ciclo threshold e curva de dissociação 

apresentando somente um pico foi a utilizada. Para determinação da eficiência de cada 

Reagente Volume 

Reverse transcription buffer 5x 4μL 

dNTP (10mM) 0,5μL 

MgCl2 (25mM) 2μL 

DTT (0,1M) 1μL 

Primer stem loop (1μM) 1μL 

MMLV-RT (200U/μL) 0,25μL 

RNA (50ηg) 5μL 

Água MiliQ 6,5μL 

Total 20μL 

1 ciclo 25ºC – 5 minutos 

 

60 ciclos 

30ºC - 30 segundos 

42ºC - 30 segundos 

50ºC - 1 segundo 

1 ciclo 70ºC – 15 minutos 
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par de primer, após a determinação da concentração ótima, foi realizada reação de PCR 

em tempo real nas diluições de cDNA de 1:15, 1:30, 1:60, 1:120 e 1:240. Os resultados 

dos ciclos threshold foram então relacionados à concentração do cDNA correspondente, 

e gerado um gráfico. A equação da reta do gráfico foi gerada e seu coenficiente angular 

foi dividido por -1. O resultado foi então utilizado para calcular a eficiência de cada par 

de primer segundo método de Pfaffl (2001), cujo cálculo está descrito na figura 6. 

10
1

angularecoeficientEf



 

  1001(%)  EfEf  

Figura 6: Fórmulas utilizadas para calcular a eficiência dos primers para reação de qRT-PCR 

utilzadas no presente trabalho, a fim de realizar os cálculos de diferença de expressão. 

 

3.6    Reação de PCR em tempo real: 

Todas as reações de qRT-PCR foram realizadas em termociclador ABI 7300 

(ABI
®
), com primers específicos para mRNA desenhados com auxílio do programa 

Primer Express 2.0
®
 (Applied Biosystems

®
), com a detecção realizada por fluorescência 

de Sybr Green e em duplicata técnica e experimental.  

Para a quantificação relativa de miRNAs foi utilizado um sistema com um par de 

primers, sendo que o forward é específico ao respectivo miRNA e o reverse é chamado 

de universal pois possui complementaridade à região originada a partir do stem loop na 

síntese de cDNA (figura 7). 
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Figura 7: Representação do esquema de qRT-PCR para microRNAs após a  

 reação de síntese de cDNA específica por stem loop RT primer. 

. 

A quantificação relativa foi realizada pelo método deltadeltaCt (ΔΔCt). Para 

normalização das reações de qRT-PCR foram utilizados como controle endógeno de 

mRNA os genes GAPDH, rRNA18S ou Actina. Para miRNAs foram utilizados 

Snord44, Snord47 ou Snord48. A expressão relativa destes genes em cada amostra foi 

utilizada para determinar qual o conjunto de endógenos mais estável, utilizando o 

programa Genorm
®
, de acordo com suas instruções.   

Os genes e miRNAs analisados, bem como a sequência dos primers utilizados 

estão descritos na tabela abaixo: 

Tabela 7: Sequências dos primers utilizados no trabalho 

Primer Sequência 

KRAS Forward 5´- CCCAGGTGCGGGAGAGA – 3´ 

KRAS Reverse 5´- CAGCTCCAACTACCACAAGTTT– 3´ 

PTEN Forward 5′- AAAGGGACGAACTGGTGTAATG -3′ 

PTEN Reverse 5′- TGGTCCTTACTTCCCCATAGAA -3′ 

FoxO1 Forward 5’-GGGTGTCAGGCTGAGGGTTA-3’               

FoxO1 Reverse 5´- CAGTTCCTGCTGTCAGACAATCTG – 3´       

Actina Forward 5´- GGCACCCAGCACAATGAAG– 3´ 

Actina Reverse 5´- CCGATCCACACGGGAGTACTTG– 3´ 

miR19b RT 5´-GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACTCAGTTT-3´ 

miR19b Forward 5´- TGTGCAAATCCATGCAAAACT– 3´ 
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Let7b RT 5´- GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACAACCACA– 3´ 

Let7b Forward 5´- TGAGGTAGTAGGTTGTGTGGTTGTC– 3´ 

miR720 RT 5´- GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACTGGAGG– 3´ 

miR720 Forward 5´- TCTCGCTGGGGCCTCC– 3´ 

miR130 RT 5´- GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACATGCCCT– 3´ 

miR130 Forward 5´- CAGTGCAATGTTAAAAGGGCATG– 3´ 

miR139-3p RT 5´- GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACACTCCAA– 3´ 

miR139-3p Forward 5´- GGAGACGCGGCCCTG– 3´ 

CADM1 Forward 5´- TCCCAACAGGCAGACCATTT – 3´           

CADM1 Reverse 5´- CTGAAACCTGCTGTCCTTCAAA – 3´     

CENPJ Forward 5´- GTGTCTGGGCAGTGCACACT– 3´      

CENPJ Reverse 5´- TGCTTCTGGCTCTGATCATCA– 3´     

MACF1 Forward 5´- AGAGCGTGCTGTGGTCAGAGT– 3´           

MACF1 Reverse 5´- CTTGGTGAACGTTTTCTTCTGAAC– 3´      

BTAF1 Forward 5´- TGTAGTTATGCGGGCCAGAAT– 3´ 

BTAF1 Reverse 5´- CAAATACAGCAACAAAGTGCTCCTA– 3´                

GADPH Forward 5´- GAGCCGCATCTTCTTTTGC– 3´ 

GAPDH Reverse 5´- CCATGGTGTCTGAGCGATGT– 3´ 

miR486-5p RT 5´- GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACCTCGGG– 3´ 

miR486-5p Forward 5´- TCCTGTACTGAGCTGCCC– 3´ 

miR486-3p RT 5´- GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACATCCTGT– 3´ 

miR486-3p Forward 5´- CGGGGCAGCTCAGTACAG– 3´ 

Snord44 RT 5´- GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACAGTCAGTTAG– 

3´ 

Snord44 Forward 5´- AATGCTGACTGAACATGAAGGTCTT– 3´ 

Snord47 RT 5´- GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACAACCTC– 3´ 

Snord47 Forward 5´- AAACCGTTCCATTTTGATTCTGAG– 3´ 

Snord48 RT 5´- GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACGGTCAG– 3´ 

Snord48 Forward 5´- ACTCTGAGTGTGTCGCTGATGC– 3´ 

microRNA Universal 

Reverse 

5´- CAGTGCAGGGTCCGAGGTAT– 3´ 
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3.7 Determinação da integridade das amostras de RNA tratadas com DNase: 

As amostras que foram utilizadas para o experimento de microarranjo foram 

submetidas à análise de integridade de RNA por Bioanalyzer Agilent 2100 (Agilent 

Technologies
®
), com Nano Chip, aplicando 80-120 ng de RNA de cada amostra. Este, 

basicamente, analisa a integridade dos rRNAs 18S e 28S, calculando RIN (RNA 

integrity number) por algoritmo próprio, sendo que as amostras foram consideradas 

íntegras e aptas para uso quando este valor foi superior a 7.    

 

3.8 Microarranjo de microRNA: 

Após a extração de RNA das amostras e da determinação da qualidade e 

integridade foi realizado o microarranjo de miRNAs. As lâminas foram provenientes da 

Agilent Technologies
® 

(AMADID 029297 Human miRNA Release 14.0 Rev2) 

compostas por 15000 spots, sendo utilizadas 2 lâminas, cada uma composta de 8 arrays, 

possibilitando quadruplicata para cada linhagem primária. O protocolo foi segundo o 

determinado pelo fabricante, consistindo basicamente na utilização de 100 ng de RNA 

total, com posterior desfosforilação, marcação com Cy3-pCp e secagem da amostra. 

Posteriormente as amostras foram hibridizadas a 55ºC por 20 horas e lavadas com os 

tampões específicos. As lâminas foram escaneadas a 5μm de resolução usando o DNA 

Microarray Scanner with Surescan High-Resolution Technology (Agilent 

Technologies
®
) e as intensidades de fluorescência extraídas usando o Feature 

Extraction Software
®
.  
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3.9 Análise de bioinformática do microarranjo: 

 

3.9.1 Análise de alvos e vias: 

O resultado do microarranjo de miRNA das linhagens primárias pancreáticas foi 

analisado por bioinformática utilizando o programa DIANA mirPath (disponível em 

http://diana.imis.athena-innovation.gr), utilizando p value threshold menor de 0,05, no 

qual os miRNAs com expressão diferencial nas linhagens pancreáticas são analisados 

quanto a alvos reais e confirmados (banco de dados Tarbase).  

 

3.9.2 Metanálise: 

Uma segunda analise realizada por bioinformática foi a metanálise, a qual é 

capaz de observar se os resultados do microarranjo de microRNA das linhagens 

engenheiradas HPDE e HPDE KRAS são concordantes com microarranjos já 

publicados de pacientes com tumor de pâncreas e células tumorais pancreáticas frente a 

pâncreas normal.  Isso foi possível graças à alta taxa (maior que 90%) de mutação de 

KRAS em pacientes e linhagens tumorais de pâncreas em relação a pâncreas normal, 

tornando razoável a premissa de que as amostras tumorais analisadas nestes estudos são 

mutantes para KRAS.  Foram utilizados os 5 experimentos de microarranjo de 

microRNA abaixo, obtidos através de banco de dados 

(http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/browse.html). 

 

http://diana.imis.athena-innovation.gr/
http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/browse.html
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Tabela 8: Experimentos de microarranjo de miRNA em linhagens  

pancreáticas utilizadas para realizar a metanálise. 

Paper  Methods  GEO/Array express 
accession number  

A set of 72 differentially 
expressed microRNAs 
provide a molecular 

signature for pancreatic 
cancer (Laurila et al, 2012) 

16 pancreatic cancer cell lines and 4 
normal pancreatic RNA samples were 
hybridized on Agilent vs1 microRNA 

microarranjos 

E-GEOD-28955 

 

 
Pancreatic cancer and 
pancreatitis microRNA 

profiles (Bauer et al, 2012) 

Three markers have been validated by 
qPCR. n = 22 normal controls, n = 27 

pancreatitis samples, and n = 136 
pancreatic cancer samples have been 
screened for the complete microRNA 

repertoire 

E-GEOD-24279 

Integrative Survival-Based 
Molecular Profiling of 

Human Pancreatic Cancer 
microRNA (Tran et al, 2011) 

42 human PDAC tumors and 7 non-
malignant pancreas samples snap-frozen 

at the time of surgery were chosen 

E-GEOD-32678 

 
Global microRNA expression 

profiling of microdissected 
tissues from diseased and 
non-diseased pancreatic 
tissues (Hahn et al, 2011) 

microRNA expression profiling of 
microdissected pancreatic tissues. Four 

different sources of RNA: normal 
pancreatic ductal cells, acinar cells, 
chronic pancreatitis and xenograft 

tissues derived from primary pancreatic 
ductal adenocarcinomas. 

E-GEOD-25820 

Discovery of microRNAs and 
other small RNAs in solid 

human tumors (Meiri et al, 
2010) 

The samples were from 17 different tissue 
types and blood samples and were 

divided among normal (n = 8), tumor (n 
= 15), tumor adjacent (n = 5) and 

metastasis indications (n = 8) 

E-GEOD-20414 

 

Primeiramente foi calculado o valor médio do sinal de cada miRNA na replicata 

em cada exprimento, seguido por padronização e normalização de nomenclatura e 

output dos dados (já que os experimentos usaram plataformas distintas), para que 

pudessem ser comparáveis. As amostras foram divididas em 2 grupos: o primeiro 

consistia das amostras de pacientes e linhagens tumorais (estas sabidamente ou 

potencialmente portadoras de KRAS mutada) e o segundo grupo foi composto de 

amostras de pâncreas normal, sem mutação em KRAS. Após o tratamento dos dados e 

divisão nos 2 grupos, a metanálise foi realizada utilizando o programa Genomica (Segal 

Lab of Computational Biology), criando um “module map” de acordo com as instruções 

do programa. 

http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/experiments/E-GEOD-28955
http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/experiments/E-GEOD-24279
http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/experiments/E-GEOD-32678
http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/experiments/E-GEOD-25820
http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/experiments/E-GEOD-20414


46 
 

Esta metanálise permitiu a idenficação de microRNAs com expressão diferencial 

entre os grupos descritos acima em todos estes 5 experimentos.  

 

3.10 Extração de proteínas: 

Para as extrações de proteínas, as células foram lavadas duas vezes com PBS 

gelado, descoladas da placa com scrapper e tampão RIPA (Tris 50mM, NaCl 150mM, 

EDTA 1mM, Triton X-100 1%, SDS 0,1%, fluoreto de fenilmetilsulfonila 1mM, 

benzamidina 1mM, leupeptina 0,5µg/mL, aprotinina 0,5µg/mL, pepstatina 1mg/mL, 

fluoreto de sódio 50mM, ortovanadato de sódio 0,2mM) na presença de inibidores de 

proteases (Protease inhibitor cocktail, Roche
®
) e fosfatases (Phosphatase inhibitor 

cocktail 1, Sigma
®
), transferidas a um tubo tipo eppendorf e mantidas em gelo por 5 

minutos e em seguida em bloco quente por 2 minutos, procedimento repetido quatro 

vezes. Após isso foram centrifugadas a 14000 rpm a 4ºC por 10 minutos para separação 

de restos celulares, coletado o sobrenadante e transferido para um outro tubo tipo 

eppendorf. A quantificação protéica foi feita por método de Bradford em 

espectrofotômetro (Biomate3, Thermoscientific
®
) a 595nm.  

 

3.11 Western blotting: 

Todos os ensaios de western blotting foram realizados utilizando-se 50µg de 

proteínas totais, corridas em gel de poliacrilamida 12% por 2 horas a 100V. Em seguida 

as proteínas foram transferidas para membrana de nitrocelulose por 1 hora e 30 minutos 

a 120V a 4°C, e coradas com Ponceau para confirmação da transferência. A membrana 

foi lavada com TBST (50 mM Tris, 150 mM NaCl e 0.05% Tween 20) três vezes por 5 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tris
http://en.wikipedia.org/wiki/Polysorbate_20
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minutos, bloqueadas com 5% de leite em TBST por 1 hora, e então lavada com TBST 

três vezes por 5 minutos. A membrana foi incubada com o respectivo anticorpo primário 

overnight a 4°C, todos com 0,1% de azida sódica e 3% de albumina de soro bovino 

(BSA), seguindo a tabela abaixo: 

Tabela 9: Características dos anticorpos utilizados no western blotting 

Anticorpo Referência Diluição Tamanho Secundário 

PanRas EMD Millipore, Cat#OP-40 1:1000 22kDa Mouse 

Anti-HÁ Sigma-Aldrich, Cat# H3663 1:1000 20-22KDa Mouse 

FoxO1 Cell Signaling, Cat#2880 1:500 81kDa Rabbit 

PTEN Cell Signaling, Cat#9559 1:500 54kDa Rabbit 

Caspase3 total Cell Signaling, Cat#9662 1:1000 35kDa Rabbit 

Caspase3 clivada Cell Signaling, Cat#9664 1:1000 17-19kDa Rabbit 

Actina Santa Cruz, Cat#1615 1:2000 43kDa Goat 

 

Após a incubação com o anticorpo primário, a membrana foi lavada três vezes 

com TBST e incubada com anticorpo secundário adequado conjugado a fluorescência 

com excitação a 700nM diluído em 3% de BSA em TBST . A membrana foi então 

escaneada em aparelho Odyssey (Licor
®
). 

 

3.12 Produção de lentivírus com as construções de interesse: 

Foram construídas três partículas lentivirais, duas contendo sequências de short 

hairpin RNA (shRNA) distintas para inibição da KRAS denominadas shKRAS1 

(V3THS-314004; Open Biosystems
®
) e shKRAS2 (V3THS-314009; Open Biosystems

®
) 

e outra contendo uma sequência de inibição sem alvos humanos previstos, denominada 
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shNSCtle (RHS-4743; Open Biosystems
®
).  O vetor lentiviral utilizado tem como 

propriedade o gene de resistência à puromicina e o promotor induzível por doxiciclina 

regulando a expressão do shRNA e da proteína fluorescente turbo-RFP (“Red 

Fluorescent Protein”) (figura 8).  

 

Figura 8:Vetor de inibição pTripz da Open Biosystems
®
 utilizado no presente trabalho, demonstrando 

seus elementos. cPPT: Central Polypurine tract; Zeo: Gene de resistência a Zeocina; TRE: Tetracycline 

responsive RNA Polymerase II promoter; tRFP: Gene da proteína tubo Red Fluorescent; UBC: promotor 

para controlar expressão de rtTA3 e IRES-puro;  rtTA3: Reverse tetracycline-controlled transactivator 3; 

IRES: Internal ribosome entry site; Puro´: Gene de resistência a puromicina; sv40 Ori: Origem de 

replicação em eucariotos; pUC: Origem de replicação em procariotos; Amp: gene de resistência a 

ampicilina 

 

A produção foi feita seguindo o protocolo abaixo:  

- Dia 1: Plaqueamento de 10
6 
células 293T em placa 10cm; 

- Dia 2: Para cada construção de interesse foi feito um packing mix, o qual 

consiste de 2,6μg pCMV-dR8.2 dvpr, 0,325μg pCMV-VSVG e água MilliQ para 

volume final de 26uL. Ao volume final de cada packing mix foi adicionado 2,6μg do 

vetor lentiviral de interesse. Em um tubo separado foi adicionado 182μL de DMEM sem 

soro fetal bovino e 16μL Fugene6 (Roche
®
). Este volume foi adicionado a cada tubo 

com o vetor de interesse produzido no passo anterior, e incubado a temperatura 

ambiente por 15 minutos. O volume total foi adicionado em cada placa, levadas a estufa 

a 37ºC e 5% CO2 por 16 horas.  
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- Dia 3: Após as 16 horas da transfecção, o meio de cultura foi trocado por meio 

DMEM com 10% de SFB; 

- Dias 4 e 5: O meio de cultura foi coletado, centrifugado a 3000 rpm por 5 

minutos para retirada das células 293T. Os sobrenadantes contendo os vírus foram 

aliquotados em volume de 1mL e congelados a -80ºC até a utilização.  

 

3.13 Quantificação viral: 

A quantificação da produção viral foi feita com o kit de  Lenti-X™ p24 Rapid 

Titer Kit (Clontech
®
), seguindo as instruções do fabricante. A leitura foi realizada em 

leitor de microplacas Eon (Biotek
®
) com o software Gen5 (Biotek) a 450nm. 

 

3.14 Determinação da concentração efetiva de puromicina: 

As células A549 e H358 parentais foram testadas para a determinação da 

concentração efetiva de puromicina para posterior seleção. Foram testadas 

concentrações de 0 μg/mL, 25 μg/mL, 0,5 μg/mL, 1 μg/mL, 2,5 μg/mL e 5 μg/mL de 

puromicina por 10 dias com troca a cada 3 dias, para determinar a menor concentração 

capaz de matar todas as células, sendo esta concentração utilizada posteriormente no 

processo de seleção.  

 

3.15 Transdução viral: 

As células A549 e H358 foram transduzidas com uma MOI de 0,5 e 0,8 μg/mL 

de polibreno para os vetores shKRAS1, shKRAS2 e shNSCtle. Foram plaqueadas 2x10
5
 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=clontech%20p24%20&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.clontech.com%2Fxxclt_ibcGetAttachment.jsp%3FcItemId%3D17577&ei=N8r4TsDgDdC4twe90OCJCQ&usg=AFQjCNHDYd2gKa2t3cOXNGJFYddid2islQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=clontech%20p24%20&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.clontech.com%2Fxxclt_ibcGetAttachment.jsp%3FcItemId%3D17577&ei=N8r4TsDgDdC4twe90OCJCQ&usg=AFQjCNHDYd2gKa2t3cOXNGJFYddid2islQ
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células em um poço de 9 cm
2
, e adicionado volume viral suficiente para a MOI referida. 

Um dia após a transdução, foi iniciado o processo de seleção por puromicina, seguindo 

a concentração efetiva determinada. A seleção foi feita por 15 dias, com troca de meio a 

cada 2-3 dias, e então as células foram descoladas com tripsina 0,1% e congeladas a        

-80ºC com 10% de DMSO. 

 

3.16 Concentração efetiva de doxiciclina para indução: 

Após a seleção por puromicina por 15 dias, as linhagens transduzidas A549 e 

H358 passaram por uma cinética de indução com doxiciclina por 5 dias. Cada linhagem 

foi cultivada em placa de 6 poços, e utilizada concentração de doxiciclina de 0 ng/mL, 

250 ng/mL, 500 ng/mL, 1000 ng/mL, 1500 ng/mL e 2000 ng/mL em cada poço, com o 

meio trocado diariamente.  

Após este período as células foram observadas em microscopia de fluorescência 

em comprimento de onda de 553 nm, sendo observada a proporcionalidade e 

intensidade de fluorescência emitida. 

 

3.17 Cinética temporal de indução por doxiciclina: 

Após a determinação da concentração ótima de doxiciclina em cada uma das 

linhagens encontradas no experimento anterior foi realizada cinética temporal. As 

linhagens transduzidas A549 e H358 foram plaqueadas em 3 poços de 9cm
2
, e induzidas 

com doxiciclina na concentração ótima pelos tempos de 1, 3 e 5 dias de indução. 
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Após este período as células foram observadas em microscopia de fluorescência 

em comprimento de onda de 553 nm, sendo observada a proporcionalidade e 

intensidade de fluorescência emitida. 

 

3.18 Seleção clonal das células H358 e A549: 

A fim de se obter as células A549 e H358 com inibição uniforme da expressão 

de KRAS através de interferência de RNA, foi realizada a seleção clonal das células 

após a transdução e seleção descritas anteriormente. Para tanto, as células foram 

descongleadas em meio apropriado sem a presença de doxiciclina, plaqueadas na 

quantidade de 1000 em placa de 150cm
2
, a fim de se obter células aderidas de forma 

individual. As células foram mantidas em meio de cultura RPMI-1640 suplementado 

com 10% de soro fetal bovino, a 37ºC e 5% CO2, com troca de meio a cada 3 dias, até o 

aparecimento de colônias celulares isoladas.  

Após o aparecimento destas colônias, a placa teve o meio retirado, as células 

foram lavadas duas vezes com PBS e, com auxilio de anéis de clonagem e graxa de 

silicone, foram isoladas algumas colônias de cada linhagem celular e de cada vetor com 

solução de tripsina e transferidas para placa de cultura de 9cm
2
 na presença e ausência 

de doxiciclina na concentração e período ótimo determinados, sendo observadas 

diariamente em microscopia de luz e de fluorescência a 553 nm. Posteriormente o RNA 

foi extraído e o mRNA da KRAS quantificado por qRT-PCR.   

 

3.19 Transfecção de siRNA (small interfering RNA) para KRAS (siKRAS): 

Além da inibição de KRAS de forma estável por shRNA foi realizada a inibição 

transiente nas linhagens pulmonares A549 e H358 utilizando um pool contendo 5 small 
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interfering RNAs (siRNAs) para a KRAS humana (Dharmacon siGenome Smart Pool 

siRNA Design
®
). Foram plaqueadas 2x10

5
 células em um poço de 9 cm

2
 em meio 

RMPI-1640 suplementado com 10% de soro feral bovino. No dia seguinte, o meio foi 

retirado, as células lavadas duas vezes com PBS e adicionado 1 mL de meio RPMI-

1640 sem soro fetal bovino. Em seguida, 10 μL do siRNA pool 2 μM foi misturado com 

4 μL do reagente de transfecção DharmaFECT
®
 (Dharmacon RNAi Technologies) e 

mantido à temperatura ambiente por 20 minutos. Após esse tempo, o conjunto siRNA + 

DharmaFECT foi adicionado ao poço contendo as células e deixados a 37ºC e 5% CO2 

durante 4 horas. Em seguida foi adicionado 1 mL de meio RPMI-1640 suplementado 

com 20% de soro fetal bovino e deixado a 37ºC, 5% CO2 durante 3 dias.  

Após esse período, o meio foi retirado e as células lavadas duas vezes com PBS. 

A extração de RNA foi feita com 500 μL de TriReagent
®
 segundo o protocolo padrão, 

utilizando clorofórmio, álcool isopropílico e etanol absoluto. O RNA extraído foi 

quantificado em NanoDrop (Thermo Scientific
®
) a 260 e 280nm e o mRNA da KRAS 

quantificado por qRT-PCR. 

 

3.20 Manipulação do microRNA 486-5p: 

Para ensaio funcional da manipulação do miRNA486-5p foram utilizados oligos 

de RNA modificados microRNAVana
®
 Mimic e Inhibitors (Invitrogen

®
), os quais 

foram transfectados segundo os protocolos abaixo.  
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3.20.1  Inibição da expressão do miR486-5p:  

Para a inibição, as células foram cultivadas em placas de 9cm
2
 até atingirem 

confluência mínima de 80%.  Para transfecção foi utilizado oligo de inibição do miRNA 

486-5p (antimicroRNA 486-5p) na concentração final de 50 ηM e 3 µL do reagente de 

transfecção DharmaFECT (Dharmacon
®

), que foram incubados conjuntamente em meio 

RPMI sem soro por 20 minutos. O coquetel de transfecção foi então aplicado às células 

e as mesmas foram incubadas overnight a 37°C e 5% de CO2. No dia seguinte o meio 

foi retirado e adicionado meio RPMI acrescido de 10% de soro fetal bovino.  

3.20.2 Indução da expressão do miR486-5p:  

Para superexpressão do miRNA486-5p houve a transfecção com oligo de 

superexpressão (microRNA 486-5p mimic) nas concentrações finais de 5 ηM e 50 ηM 

seguindo o mesmo protocolo descrito para inibição. 

 

3.21  Ensaios celulares: 

 

3.21.1 Ensaio de viabilidade celular com brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-

difeniltetrazólio (MTT):  

Em todos ensaios de MTT, 10
4
 células foram plaqueadas por poço de placa de 

96 poços em respectivo meio de cultura e incubadas a 37°C e 5% de CO2 overnight. No 

dia seguinte, o meio foi retirado, as células lavadas com PBS e carenciadas com o 

respectivo meio contendo 0,2% de SFB por 24 horas a 37°C e 5% de CO2. Após esse 

período for adicionado 10µL de MTT (10 mg/mL) em cada poço, a placa foi 

embrulhada em papel alumínio e incubada a 37°C e 5% de CO2 por 2 horas. Após a 
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observação da formação de cristais, o meio foi retirado, 100 µL de DMSO foram 

adicionados a cada poço e a placa foi incubada a temperatura ambiente no escuro por 1 

hora. Em seguida a placa foi lida em leitor de microplacas Eon (Biotek
®
) com o 

software Gen5 (Biotek
®

) a 600nm. Cada condição foi realizada em octuplicata técnica e 

duplicada experimental.   

 

3.21.2 Ensaio de formação de colônia:  

Em todos os ensaios de formação de colônia 500 células foram plaqueadas em 

placa de 20 cm
2 

e mantidas em cultura a 37°C e 5% de CO2 por 12 dias, com troca de 

meio a cada 2-3 dias. Após esse período, as células foram fixadas com formaldeído 

10%, coradas com cristal violeta e o número de colônias contadas. Todas as condições 

foram realizadas em duplicata técnica e experimental. 

 

3.21.3 Curva de crescimento: 

Foram plaqueadas 7x10
4 

células em cada poço de placa de 6 poços com 

respectivo meio de cultura e mantidas a 37°C e 5% de CO2 por 12 dias, com troca de 

meio a cada 2-3 dias. No dia de coleta, o meio foi retirado, as células lavadas com PBSA 

e descoladas com 400 µL tripsina 0,1%. Em seguida as células foram ressuspendidas em 

500 µL de PBSA e o volume total foi adicionado a um tubo eppendorf contendo 100 µL 

de formaldeído 37% para fixação. As células foram mantidas em geladeira e contadas 

em contador Beckman Z2 (Beckman Coulter
®
). Todas condições foram realizadas em 

duplicata técnica e experimental.  
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3.21.4. Ensaio de proliferação por timidina tritiada: 

10
4 

células foram plaqueadas em seu respectivo meio de cultura em uma placa 

de 96 poços. No dia seguinte os poços foram lavados com PBS e 100 µL de meio com 

0,2% de SFB foram adicionados a cada poço. Após 24 horas, houve troca para o 

respectivo meio de cultura na presença de 10% de SFB e, após 6 horas, 0,25 µCi/mL de 

timidina tritiada foi adicionada a cada poço e a placa foi incubada por 24 horas a 37°C e 

5% de CO2. As células foram, então, lavadas com PBS, soltas com 100 µL de tripsina 

0,1% e submetidas ao sistema Cell Harvester, o qual realiza a lise celular e prende o 

DNA em um filtro de lã de vidro. A cada fragmento individual de lã de vidro foi 

adicionado 400 µL de líquido de cintilação e a amostra lida em cintilador automático 

(Tri-Carb 2910TR, Perkin-Elmer
®
). Todas condições foram realizadas em octuplicata 

técnica e duplicata experimental. 

 

3.22 Estatística 

As análises de qRT-PCR e ensaios celulares foram feitas com auxílio do 

programa GraphPad Prism 5.0, com os valores expressos em média ± desvio padrão. 

Foi utilizado o teste t-student para as comparações entre os grupos, sendo considerado 

estatisticamente significativo quando p ˂ 0,05.     

Nos experimentos de análise do microarranjo, os dados gerados foram 

normalizados e analisados pelo método Lowess ou SVR (Fujita et al., 2006) com 

correção por FDR (false discovery rate), sendo o microRNA detectado em no mínimo 3 

dos 4 arrays. Na metanálise foi utilizado modelo de Random effects e normalização pelo 

método de Lowess, sendo as análises realizadas no programa R versão 2.5.1, utlizando 

p-value com correção por FDR. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1 Geração de reagentes e padronização de ensaios 

 

4.1.1 Determinação da concentração e eficiência dos pares de primers 

De forma semelhante ao brometo de etídeo, o Sybr Green utilizado nas reações 

de PCR em tempo real tem a propriedade de se intercalar entre regiões de dupla fita de 

DNA, por isso é importante realizar o controle da reação a fim de minimizar 

interferentes. Os primers foram desenhados levando em conta propriedades relevantes, 

como formação de dímeros e hairpins, o que poderia causar interferência na reação.  

Diferentes concentrações de primers foram testadas para determinar a ideal, ou 

seja, a que apresentou menor ciclo threshold e um único pico na curva de dissociação 

devido à inexistência de interferentes anteriormente citados.  Como exemplo, 

mostramos abaixo a determinação da concentração do par de primers PTEN, 

demonstrando que a concentração ótima é de 600nM, e que apresentava somente um 

pico na curva de dissociação, não apresentando amplificação inespecífica. 

a.        b.  

Figura 9: Resultado de qRT-PCR para PTEN. a. Ciclo threshold nas concentrações de 200, 400, 600 e 

800nM; b. Curva de dissociação do produto de amplificação nas dadas concentrações. 

 

A eficiência de amplificação é um fator que foi utilizado para  o cálculo final da 

expressão por qRT-PCR. A concentração ótima de cada par de primers, além de sua 

eficiência de amplificação está demonstrada na tabela abaixo: 



57 
 

 
 

Tabela 10: Concentração e eficiência dos pares de primers utilizados nas reações de qRT-PCR 

Par de primer Concentração Eficiência 

KRAS 200nM 144,8% 

PTEN 600nM 114,2% 

Foxo1 400nM 94,8% 

CADM1 800nM 123,2% 

CENPJ 600nM 106,6% 

MACF1 600nM 113,3% 

BTAF1 600nM 125% 

GAPDH 800nM 143,6% 

Actina 400nM 117,3% 

rRNA18S 200nM 135,3% 

microRNA 486-5p 200nM 155,6% 

microRNA 19b 400nM 86,25% 

Let7b 400nM 114,9% 

microRNA 720 200nM 80,47% 

microRNA 130 200nM 125,26% 

microRNA 139-3p 400nM 102,11% 

Snord44 200nM 141,4% 

Snord47 200nM 116% 

Snord48 200nM 112% 

 

A partir destes dados, toda reação de qRT-PCR foi realizada com a concentração 

de primer ótima, e a eficiência da amplificação foi utilizada para cálculo da expressão 

relativa. A eficiência acima de 100% indica que o ciclo threshold de amostras com o 

dobro da concentração de cDNA apresentou uma variação menor do que 1. Os dados de 

eficiência dos primers foram utilizados para normalização e cálculos.     
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4.1.2 Geração e caracterização de células H358 e A549 expressando shRNAs para 

inibição induzível da expressão de KRAS  

Para verificar se existe uma relação de causalidade entre a expressão de KRAS e 

a expressão de miRNAs de interesse, nós utilizamos as linhagens pulmonares portadoras 

da forma oncogênica da KRAS H358 e A549 para gerar linhagens estáveis com inibição 

induzível por doxiciclina da expressão de KRAS. A inibição da expressão de KRAS foi 

feita por shRNA via lentivírus, utilizando-se 2 hairpins distintos, como descrito nos 

métodos. Como controle foi utilizado um shRNA sem homologia a genes humanos 

(NSCtle). 

Após a produção, coleta e quantificação das partículas lentivirais foi obtida uma 

concentração praticamente constante de 6,6 x 10
7 

partículas virais/mL em todas as 

construções virais produzidas (shKRAS1, shKRAS2 e shNSCtle), indicando que a 

eficiência de produção viral foi independente do vetor de interesse utilizado.  

 

4.1.3 Determinação da concentração efetiva de puromicina 

Para realizar a seleção das células transduzidas com shRNA para inibição de 

KRAS e shRNA controle e manter uma pressão seletiva constante, estas foram mantidas 

em cultura com meio contendo o antibiótico puromicina. Diversas concentrações foram 

testadas para determinar a dose mínima suficiente para matar a totalidade das células em 

período de 10 dias. Esta concentração foi denominada de concentração efetiva de 

puromicina. Tanto para a linhagem A549 (Figura 10) quanto para a linhagem H358 

(dados não mostrados) a concentração efetiva de puromicina foi de 0,5 μg/mL. 
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Figura 10: Determinação de concentração efetiva de puromicina em células A549. a. Meio na 

ausência de puromicina; b. Meio contendo puromicina na concentração de 0,25 μg/mL; c. Meio contendo 

puromicina na concentração de 0,5 μg/mL. Aumento de 40x, após 10 dias. 

Esta concentração de puromicina foi então utilizada para a seleção das células 

transduzidas e foi mantida sempre no meio de cultura para garantir a presença das 

sequências oriundas do vetor lentiviral na célula.  

 

4.1.4 Determinação da concentração efetiva de doxiciclina e da cinética temporal 

para indução 

Como a expressão do shRNA, bem como da proteína fluorescente vermelha 

(Red Fluorescent Protein ou turboRFP) presentes no vetor lentiviral é induzível por 

doxiciclina, nós realizamos uma cinética de concentração de doxiciclina para determinar 

a quantidade capaz de induzir a expressão da proteína repórter RFP de forma eficiente. 

Nós observamos na linhagem A549 níveis de fluorescência diretamente proporcionais à 

concentração de doxiciclina (Figura 11, painel A). Resultados semelhantes foram 

obtidos para a linhagem H358 (dados não mostrados). A concentração limite do teste, 

de 2 µg/mL, foi a que apresentou maior fluorescência em ambas as linhagens, e foi 

então a utilizada para posteriores induções.  

Após a determinação da concentração de doxiciclina de 2 µg/mL a ser usada 

para a indução da expressão dos shRNAs foi realizada um cinética temporal com o 

intuito de determinar o tempo mínimo de indução da proteína marcadora turboRFP nas 

a b c 40x 
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células transduzidas, observadas por microscopia de fluorescência. Na linhagem A549 

(Figura 11, Painel B) e H358 (dados não mostrados) foi possível observar uma relação 

direta da intensidade da fluorescência e tempo de cultura. 

a b c d e

a. b. c.

Painel A

Painel B

 

Figura 11: Cinética de concentração e temporal de doxiciclina em células A549. Painel A) Linhagem 

A549 após indução com doxiciclina em diversas concentrações, pelo período de 5 dias, com troca de 

meio diário; a. 0,25 µg/mL; b. 0,5 µg/mL; c. 1 µg/mL; d. 1,5 µg/mL; e. 2 µg/mL; aumento de 40x. Painel 

B) Linhagem A549 após a seleção, com indução com doxiciclina na concentração de 2 µg/mL; a. 1 dia de 

indução; b. 3 dias de indução; c. 5 dias de indução aumento de 40x. 

 

Com esta cinética conclui-se que o tempo mínimo para atingir um nível eficiente 

de indução da expressão em ambas as linhagens é de 5 dias, sendo que em todos os 

experimentos seguintes foram utilizados tempos iguais ou superiores a este.  

 

4.1.5 Seleção de clones 

Como observado na figura anterior, a expressão da proteína turboRFP no pool 

celular foi de intensidade variável (Figura 11, painel B), mesmo as células estando sob 

seleção de puromicina. Por isso procedeu-se a seleção de clones nas linhagens A549 e 



61 
 

 
 

H358 para que a expressão do shRNA fosse alta e uniforme em toda a população clonal 

utilizada, a fim de evitar possível heterogeneidade da população. Os clones obtidos que 

apresentaram expressão mais alta e uniforme da proteína turboRFP após a 

administração de doxiciclcina foram avaliados quanto à eficiência de inibição de 

expressão de KRAS. O clone de cada linhagem e construção que apresentou menor 

expressão de KRAS foi selecionado para futuros ensaios, sendo para a linhagem A549 

os clones 1 (shKRAS1) e 3 (shKRAS2), enquanto para a linhagem H358 foram clones 3 

(shKRAS1) e 1 (shKRAS2) (Figura 12). Foi possível observar que a expressão relativa 

de KRAS nos clones de células A549 e H358 selecionados apresentou expressão menor 

do que 50% quando na presença de doxiciclina em relação à ausência e que nas 

linhagens NSCtle foi praticamente constante (razão +DOX/-DOX de aproximadamente 

1), demonstrando que somente a doxiciclina não é responsável pela inibição da KRAS 

(Figura 12). 

a. A.  B.  

Figura 12:Avaliação da eficiência de inibição da expressão de KRAS nos clones oriundos das 

linhagens A549 (A) e H358 (B). A expressão KRAS foi avaliada nas células indicadas acima por PCR 

quantitativo em tempo real. GAPDH e actina foram usados como controles endógenos para normalização 

da expressão (através de fatores de calibração individuais obtidos utilizando o programa Genorm). A 

expressão de KRAS está representada pela razão entre a expressão na presença e a expressão na ausência 

de doxiciclina (+DOX / -DOX), sendo esta última normalizada para 1 em todas as amostras. O asterisco 

indica uma diferença estatisticamente significativa (p<0,05) calculadas pelo teste t de amostras não 

pareadas das amostras expressando shRNA para KRAS comparadas a amostras expressando o shRNA 

controle. 
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4.1.6 Validação da indução da expressão de KRAS por doxiciclina na linhagem 

H1703-G12V 

A expressão de KRAS nas linhagens H1703 foi determinada por qRT-PCR em 

pontos de 1, 4, 7, 10 e 12 dias na presença de doxiciclina (Figura 13). Pode-se observar 

que a expressão de KRAS foi significativamente superior na linhagem H1703 G12V na 

presença de doxiciclina quando comparada tanto a G12V na ausência de doxiciclina 

quanto com TrexB na presença de doxiciclina, confirmando que o modelo de 

superexpressão de KRAS oncogênica em células pulmonares H1703 G12V é funcional 

e que a presença de doxiciclina no meio das células controles não é capaz de elevar a 

expressão deste oncogene.  

 

Figura 13:Avaliação da eficiência de indução da expressão de KRAS na linhagem H1703-G12V. A 

expressão KRAS foi avaliada nas linhagens H1703-TrexB e H1703-G12V por PCR quantitativo em 

tempo real. GAPDH foi usado como controle endógeno para normalização da expressão. Doxi) células 

tratadas com 2 ug/mL de doxiciclina pelos tempos indicados; SEM) células não tratadas com doxiciclina. 

O asterisco indica diferença estatisticamente significativa (p<0,05) calculadas pelo teste t de amostras não 

pareadas quando comparamos as amostras induzidas com doxicilina com as amostras não induzidas. 
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4.2 Identificação do microRNA 486-5p como alvo de KRAS em células pulmonares 

 

4.2.1 Avaliação da expressão do microRNA486-5p e seus alvos nas linhagens 

primárias 

Devido ao longo processo de importação e agendamento do scanner para leitura 

das lâminas dos experimentos de microarranjo de miRNAs, nós resolvemos investigar 

inicialmente o miRNA486-5p como um potencial alvo da forma oncogênica de KRAS. 

A razão da escolha deste microRNA se deveu à observação de uma correlação positiva 

entre a expressão deste miRNA e a presença de mutações oncogênicas em KRAS em 

pacientes com câncer de cólon (Ragusa et al., 2010). Inicialmente nós investigamos a 

expressão deste miRNA nos modelos celulares pulmonares e pancreáticos com presença 

e ausência do oncogene KRAS (HPDE-KRAS/HPDE e SAKRAS/SALEB).  Como 

pode ser observado na figura 14, houve um aumento de 5,7 vezes na expressão do 

miRNA486-5p na linhagem primária pulmonar SAKRAS em relação a SALEB (p > 

0,01). Já a na linhagem pancreática HPDE não houve diferença na expressão deste 

microRNA, demonstrando que este microRNA pode estar sendo regulado pelo 

oncogene KRAS no contexto pulmonar e não no pancreático. 

A.     B.  

Figura 14: Expressão de microRNA486-5p nas linhagens primárias de pulmão (A) e pâncreas (B), 

ambas imortalizadas na presença (SAKRAS e HPDE-KRAS, respectivamente) e ausência (Saleb e 

HPDE, respectivamente) de KRAS oncogênico. A expressão do miRNA486-5p foi avaliada nas células 
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indicadas acima por PCR quantitativo em tempo real. Os RNAs não codificadores Snord47 e Snord48 

foram usados como controles endógenos para normalização da expressão (através de fatores de calibração 

individuais obtidos utilizando o programa Genorm). O asterisco indica uma diferença estatisticamente 

significativa (p<0,01) calculadas pelo teste t de amostras não pareadas. 

 

Em seguida, para avaliar se esta expressão aumentada do miRNA486-5p nas 

células SAKRAS poderia ser biologicamente relevante, nós resolvemos avaliar se este 

aumento estava correlacionado com uma menor expressão de mRNAs alvos do 

microRNA486-5p.  

Para escolher os alvos a serem avaliados nós utilizamos diferentes programas de 

predição de alvos que utilizam algorítmos distintos e escolhemos os alvos que 

apresentavam maior score nestes programas.  

Tabela 11: Alvos do microRNA 486-5p gerados por diversos programas, os  

quais foram  utilizados para determinação da funcionalidade deste microRNA. 

microRNA.org
1
 mirWalk

2
 DIANA

3
 TargetScan

4
 

BTAF1 DBF4 MACF1 FoxO1 

CADM1 

PTEN 

 FoxO1 

PTEN 

PTEN 

1. www.microrna.org; 

2.  www.umm.uni-heidelberg.de/apps/zmf/mirwalk/ 

3.  http://diana.cslab.ece.ntua.gr/;  

4.  www.targetscan.org 

 

Interessantemente, dos alvos preditos acima, FoxO1 e PTEN já foram validados 

experimentalmente como alvos do miRNA486-5p em outro contexto (Small et al., 

2010). Ao avaliar estes alvos, nós observamos que os alvos CADM1, CENPJ, MACF1, 

FoxO1 e PTEN apresentaram uma expressão significativamente menor (p<0,05) nas 

linhagens SAKRAS em relação a SALEB (Fig. 15). O alvo BTAF não apesentou 

diminuição estatisticamente significativa. Já na linhagem HPDE-KRAS, como 

http://www.microrna.org/
http://diana.cslab.ece.ntua.gr/
http://www.targetscan.org/
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esperado, não foi observada nenhuma diferença significativa na expressão dos alvos do 

miRNA486-5p. O alvo DBF4 não apresentou amplificação em nenhuma das quatro 

linhagens analisadas. 

 A  a. . a.        a, 

A. B. 

 

Figura 15:Expressão de alvos do microRNA 486-5p nas linhagens primárias de pulmão (A) e 

pâncreas (B), ambas imortalizadas na presença (SAKRAS e HPDE KRAS, respectivamente) e 

ausência (Saleb e HPDE, respectivamente) de KRAS oncogênico. A expressão dos alvos foi avaliada 

nas células indicadas acima por PCR quantitativo em tempo real. Os genes GAPDH e actina foram usados 

como controles endógenos para normalização da expressão (através de fatores de calibração individuais 

obtidos utilizando o programa Genorm). O asterisco indica uma diferença estatisticamente significativa 

(p<0,05) calculadas pelo teste t de amostras não pareadas. 

 

4.2.2 Avaliação da expressão do microRNA486-5p e seus alvos nas linhagens de 

câncer de pulmão com inibição da expressão de KRAS 

Para verificar se existe uma relação de causalidade nesta correlação observada 

entre KRAS e o miRNA486-5p (e seus alvos), nós inibimos a expressão de KRAS por 

interferência de RNA em linhagens pulmonares tumorais A549 e H358, as quais 

possuem mutação do gene KRAS, usando duas abordagens diferentes: 1. Transfecção 

transitória com siRNA (“small interfering RNA”) para inibição de KRAS; 2. Transdução 

estável com dois vetores lentivirais de inibição, os quais apresentavam sequências 
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distintas de shRNA (“short hairpin RNA”) para “knockdown” da KRAS, sendo que a 

expressão do shRNA é induzível por doxiciclina.  

Através da primeira abordagem, nós transfectamos as células A549 e H358 com 

um smartpool contendo 4 sequências inibitórias para a KRAS. Com isso nós 

conseguimos uma redução de expressão da KRAS de 95% e 90% nas linhagens A549 e 

H358, respectivamente (Fig. 16A). Esta redução observada na expressão de KRAS 

nestas linhagens resultou em uma redução significativa da expressão do miRNA486-5p 

(Fig. 16B) de 38% na linhagem A549 e 39% na linhagem H358.  

 

 

Figura 16: A inibição da expressão da KRAS por siRNA leva a uma redução na expressão do 

microRNA 486-5p. A expressão KRAS (painel A) e do microRNA486-5p (painel B) foi avaliada nas 

linhagens A549 e H358 por PCR quantitativo em tempo real. GAPDH e actina foram usados como 

controles endógenos para normalização da expressão de KRAS e Snord44 e 47 foram usados como 

controles endógenos para normalização da expressão do miRNA486-5p (através de fatores de calibração 

individuais obtidos utilizando o programa Genorm). siRNA) células transfectadas com siRNA smartpool 

contendo 4 sequências inibitórias distintas para KRAS; siCtle) células transfectadas com um siRNA sem 

homologia a genes humanos conhecidos. * p<0,01; ** p<0,05, calculadas pelo teste t de amostras não 

pareadas (comparação siRNA x siCtle). 

 

Através da segunda abordagem, nós utilizamos os clones selecionados das 

linhagens A549 e H358 com inibição induzível de KRAS para avaliar se a inibição de 

KRAS levaria a uma inibição da expressão do miRNA486-5p. Neste caso foi possível 

avaliar o efeito de duas sequências de shRNA inibitórias independentemente. 

Interessantemente, foi possível observar que os clones de A549 e H358 selecionados 

apresentavam na presença de doxiciclina e, consequentemente menor expressão de 
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KRAS (figura 12), expressão significativamente menor de miRNA486-5p 

independentemente do shRNA expresso (figura 17). Este resultado corrobora o 

resultado de inibição transiente de KRAS nestas linhagens e o resultado observado nas 

linhagens primárias pulmonares Saleb e SAKRAS.  

 

  

Figura 17: A inibição da expressão da KRAS por doxiciclina leva a uma redução na expressão do 

microRNA486-5p. A expressão de microRNA486-5p em H358 (painel A) e A549 (painel B) por PCR 

quantitativo em tempo real na presença (Doxi) e ausência (Sem) de doxiciclina. Snord47 e 48 foram 

usados como controles endógenos para normalização da expressão do miRNA496-5p (através de fatores 

de calibração individuais obtidos utilizando o programa Genorm ). Doxi) células mantidas em cultura 

com 2 µg/mL de doxiciclina; Sem) Células mantidas em cultura sem doxiciclina. * p<0,01; ** p<0,05, 

calculadas pelo teste t de amostras não pareadas (comparação Doxi x Sem). 

 

Para validar a funcionalidade do miRNA486-5p neste contexto, nós avaliamos a  

expressão dos seus alvos FoxO1 e PTEN em função da inibição de KRAS nos modelos 

celulares com inibição induzível de KRAS avaliados acima. Pode-se observar, em 

ambas as linhagens e com as duas sequências distintas de shRNA, que a presença de 

doxiciclina leva a uma diminuição da expressão de RAS e a um aumento da expressão 

de FoxO1. Estas alterações não são observadas nas células controle (NSCtle) tratadas 

com doxiciclina. Não observamos diferenças na expressão de PTEN em nenhuma das 

condições analisadas. 
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Figura 18: A inibição da expressão de KRAS induz um aumento da expressão de FoxO1. Western 

blotting de células A549 (A) e H358 (B) com (+) ou sem (-) indução da inibição de KRAS por doxiciclina 

(Doxi). shKRAS1) células com potencial de expressar o shRNA1 para KRAS; shKRAS2) células com 

potencial de expressar o shRNA2 para KRAS; NSCtle) células com potencial de expressar o shRNA sem 

homologia a genes humanos. As proteínas detectadas pelos anticorpos estão indicadas. Actina foi usada 

como controle de loading. 

 

4.2.3 Avaliação da expressão do microRNA486-5p e seus alvos em linhagem 

pulmonar com expressão induzível da forma oncogênica da KRAS 

Após a observação de que as linhagens pulmonares primárias na presença de 

KRAS oncogência apresentam maior expressão de miR486-5p e de que linhagens 

tumorais pulmonares com knockdown de KRAS apresentavam uma menor expressão 

deste mesmo microRNA, foram realizados experimentos de ganho de função de KRAS 

para avaliar se a indução da expressão da forma oncogênica da KRAS levaria a um 

aumento da expressão deste miRNA. Para tanto nós utilizamos a linhagem pulmonar 

H1703 (que não é portadora de mutação em KRAS), cuja expressão da forma 

oncogênica de KRAS pode ser induzida por doxiciclina. Neste modelo nós observamos 

que a indução da expressão de KRAS por doxiciclina na linhagem H1703-G12V leva a 

um aumento da expressão do miRNA486-5p em relação às mesmas células na ausência 

de doxiciclina. Este efeito não é mediado simplesmente pela presença de doxiciclina no 

meio, uma vez que a linhagem H1703 TrexB, mesmo na presença de doxiciclina, não 

apresentou aumento de expressão do miRNA486-5p.  
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Figura 19: A indução da expressão da KRAS por doxiciclina na linhagem H1703 leva a aumento na 

expressão do microRNA486-5p. A expressão do microRNA486-5p foi avaliada nas linhagens H1703-

TrexB e H1703-G12V por PCR quantitativo em tempo real na presença (Doxi) e ausência (Sem) de 

doxiciclina. Snord47 e 48 foram usados como controles endógenos para normalização da expressão do 

miRNA496-5p (através de fatores de calibração individuais obtidos utilizando o programa Genorm). O 

asterisco indica diferença estatisticamente significativa (p<0,05) calculada pelo teste t de amostras não 

pareadas (comparação Doxi x Sem). 

 

Esse resultado, juntamente com os anteriormente observados, permite identificar 

que a expressão de KRAS oncogênica em células pulmonares leva a um aumento na 

expressão do miRNA486-5p, e mais do que isso, uma regulação causal, no qual a 

modulação da expressão deste oncogene também é acompanhado por um mesmo perfil 

de expressão do miRNA486-5p. Para avaliar os alvos do miRNA486-5p na linhagem 

H1703, nós primeiramente determinamos que o tratamento com doxiciclina da linhagem 

H1703-G12V leva à indução da expressão da KRAS oncogênica, detectada através do 

tag HA (Fig. 20A), enquanto as células controle H1703-TrexB não expressam esta 

oncoproteína, mesmo na presença de doxiciclina.  Interessantemente, de forma 

semelhante ao observado nas linhagens A549 e H358, a expressão de FoxO1 foi 

inversamente proporcional a expressão de KRAS, sendo que a linhagem H1703-G12V 

na presença de doxiciclina apresentou maior expressão de KRAS e menor de FoxO1 em 

relação a mesma linhagem na ausência de doxiciclina, fato não observado na linhagem 
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controle H1703 TrexB, enquanto PTEN não apresentou diferença na sua expressão 

(figura 20B). 
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Figura 20: A indução da expressão de KRAS reduz a expressão de FoxO1. Western blotting de 

células H1703-TrexB e H1703-G12V com (+) ou sem (-) indução da expressão de KRAS por doxiciclina. 

A) As células foram tratadas pelos tempos indicados com doxiciclina e a expressão de KRAS avaliada  

por Western Blotting com anticorpo anti-HA. B) As células H1703-TrexB e H1703-G12V foram tratadas 

por 72h com doxiciclina e a expressão de FoxO1 e PTEN avaliada por Western Blotting. Actina foi usada 

como controle de loading. 

 

Os resultados mostrados até aqui demonstram que o microRNA 486-5p tem sua 

expressão alterada de forma dependente da expressão de KRAS nas linhagens 

pulmonares estudadas. Os nossos resultados também demonstram que o fator de 

transcrição FoxO1, um alvo validado do miRNA486-5p também tem sua expressão 

regulada pela KRAS oncogênica, apresentando neste caso uma correlação inversa de 

expressão. Estes resultados estabeleceram o miRNA486-5p como alvo do oncogene 

KRAS em células tumorais pulmonares e serviram de base para a análise funcional 

deste microRNA. 
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4.3. Avaliação funcional do microRNA486-5p  

 

Tendo em vista a relação direta e de causalidade entre a expressão de KRAS e 

miRNA486-5p, e inversa com o supressor de tumor FoxO1, nós decidimos investigar o 

papel deste microRNA na manutenção de algumas propriedades oncogênicas celulares 

reguladas por KRAS, ou seja, se este apresentava participação direta na transformação 

maligna induzida por KRAS. 

Para tanto, o primeiro passo foi determinar o papel do oncogene KRAS sobre 

algumas propriedades oncogênicas celulares. Isto se fez necessário, pois sabe-se que 

algumas linhagens perdem a dependência do oncogene transformador em cultura. 

 

4.3.1 Experimentos de análise funcional do knockdown e superexpressão de KRAS 

Para a confirmação de que as linhagens A549 e H358 são dependentes do 

oncogene KRAS, nós utilizamos as linhagens estáveis geradas com knockdown 

induzível de KRAS em experimentos de viabilidade celular por MTT e formação de 

colônia.  

No MTT, quando comparado a células expressando o shRNA controle (NSCtle), 

as células expressando o shRNA1 e 2 para KRAS apresentaram uma diminuição de 

21% e 37% na viabilidade celular na linhagem A549 e  30% e 26% na linhagem H358 

(figura 21). 
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Figura 21: A inibição da expressão de KRAS reduz a viabilidade celular. As células A549 (A) ou 

H358 (B) foram induzidas a expressar os shRNAs indicados acima com 2 µg/mL de doxiciclina por 5 

dias e a viabilidade celular foi avaliada através do ensaio de MTT. shKRAS1) células com potencial de 

expressar o shRNA1 para KRAS; shKRAS2) células com potencial de expressar o shRNA2 para KRAS; 

NSCtle) células com potencial de expressar o shRNA sem homologia a genes humanos. O asterisco 

indica uma diferença estatisticamente significativa (p<0,05) calculada pelo teste t de amostras não 

pareadas (comparação shKRAS x NSCtle). 

 

No ensaio de formação colônia, observamos que, quando comparado a células 

expressando o shRNA controle (NSCtle), as células expressando o shRNA1 e 2 para 

KRAS apresentaram uma diminuição de 55% e 60% no número de colônias na 

linhagem A549, e de 55% e 67% na linhagem H358 (figura 22). 
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Figura 22: A inibição da expressão de KRAS reduz a clonogenicidade celular. As células A549 (A) 

ou H358 (B) foram induzidas a expressar os shRNAs indicados acima com 2 µg/mL de doxiciclina por 5 

dias e a clonogenicidade celular foi avaliada através do ensaio de formação de colônias. C) Imagem 

representativa de 3 experimentos independentes. shKRAS1) células com potencial de expressar o 

shRNA1 para KRAS; shKRAS2) células com potencial de expressar o shRNA2 para KRAS; NSCtle) 

células com potencial de expressar o shRNA sem homologia a genes humanos. O asterisco indica uma 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05) calculada pelo teste t de amostras não pareadas 

(comparação shKRAS x NSCtle). 

 

Para a confirmação de que a indução da expressão da forma oncogênica da 

KRAS aumenta as propriedades oncogênicas das células H1703, nós realizamos os 

ensaios de curva de crescimento e de formação de colônia.  

Em todos os ensaios as linhagens acima citadas foram comparadas na presença e 

ausência de doxiciclina. No experimento de curva de crescimento, a linhagem H1703-

G12V induzida por doxiciclina apresentou um crescimento 35% superior a não induzida 
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e a linhagem H1703 TrexB induzida apresentou crescimento 10% inferior a não 

induzida (figura 23).  

 

Figura 23: A indução da expressão de KRAS promove o crescimento celular. Curva de crescimento 

para células H1703 G12V (A) ou H1703 TrexB (B) induzidas (Doxi) ou não (Sem) com doxiciclina 2 

μg/mL pelos tempos indicados. O asterisco indica uma diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 

calculada pelo teste t de amostras não pareadas (comparação Doxi x Sem). 

 

O ensaio de formação de colônia realizado com as linhagens H1703 

demonstraram um aumento significativo de 85% no número de colônias na linhagem 

H1703 G12V na presença de doxiciclina em relação à ausência de doxiciclina, enquanto 

a linhagem H1703-TrexB apresentou um aumento de somente 2% (figura 24). 

  

Figura 24: A indução da expressão de KRAS promove a clonogenicidade celular. Ensaio de 

formação de colônias para células H1703 G12V ou H1703 TrexB induzidas (Doxi) ou não (Sem) com 

doxiciclina 2 µg/mL. A) Imagem representativa de 3 experimentos independentes. B) Quantificação das 

colônias formadas. O asterisco indica uma diferença estatisticamente significativa (p<0,05) calculada pelo 

teste t de amostras não pareadas (comparação Doxi x Sem). 
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Os resultados acima mostram que a inibição da expressão de KRAS nas 

linhagens pulmonares A549 e H358 é capaz de reduzir algumas propriedades 

oncogênicas celulares, enquanto a superexpressão de KRAS em células H1703 G12V 

aumenta as propriedades oncogênicas celulares. Portanto, como estas linhagens são 

funcionalmente afetadas por alterações na expressão da oncoproteína KRAS, elas 

constituem modelos válidos para se estudar a relevância funcional do miRNA486-5p 

para o fenótipo maligno. 

 

4.3.2. Experimentos de análise funcional do microRNA 486-5p 

Visto a relação direta e de causalidade entre a expressão de KRAS e 

microRNA486-5p, e inversa com o supressor de tumor FoxO1, nós decidimos investigar 

o papel deste microRNA na manutenção das propriedades oncogênicas celulares, ou 

seja, se este apresentava participação direta na transformação maligna induzida por 

KRAS.  

Para avaliar o impacto funcional do miRNA486-5p sobre o fenótipo maligno 

celular nós realizamos experimentos tanto de inibição de sua expressão quanto de super-

expressão. Para a inibição nós transfectamos as linhagens de interesse transientemente 

com um oligo inibitório (antimicroRNA ou antimiR) com sequência complementar à 

sequência do microRNA.  Para induzir a expressão do miRNA486-5p nós transfectamos 

as linhagens de interesse com oligo dupla-fita indutório (mimic), com sequência idêntica 

à do microRNA.  Estas manipulações foram realizadas de acordo com a expressão de 

KRAS oncogênica nas linhagens, sendo que a inibição do miRNA486-5p foi realizada 

em células que expressam a KRAS oncogênica e a super-expressão em linhagens na 

qual a expessão do oncogene foi inibida ou estava ausente.  
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4.3.2.1. A inibição da expressão do microRNA 486-5p reduz as propriedades 

oncogênicas celulares 

Primeiramente nós realizamos a inibição da expressão do miRNA486-5p nas 

linhagens H358 e A549, portadoras da forma oncogênica da KRAS. Como pode ser 

visto na figura 29, a transfecção com oligo inibitório (antimiR) foi eficiente, levando a 

quase 100% de inibição da expressão do miRNA486-5p em 24 horas. Embora esta 

inibição seja transiente, com os níveis do microRNA486-5p sendo re-estabelecidos após 

12 dias, esta inibição foi suficiente para resultar tanto em uma diminuição da viabilidade 

celular, quanto da capacidade de formação de colônias nestas linhagens (figura 25). 

Especificamente, nós observamos uma redução de viabilidade nas células A549 e H358 

de 35% e 23%, e uma diminuição da capacidade de formação de colônias de 26% e 

30%, respectivamente. 



77 
 

 
 

E
x
p

re
s
s
ã
o

 r
e
la

ti
v
a
 

(S
n

o
rd

4
4
, 4

7
 e

 4
8
)

A549

E
x
p

re
s
s
ã
o

 r
e
la

ti
v
a
 

(S
n

o
rd

4
4
, 4

7
 e

 4
8
)

*
*

*

H358

AntimiR AntimiR Ctle

A549

H358

A.

B.

C.

 

Figura 25: A inibição da expressão do microRNA486-5p resulta em uma diminuição das 

propriedades oncogênicas de células pulmonares portadoras do oncogene KRAS. As linhagens 

celulares A549 e H358 foram transfectadas com 50 M oligo inibitório do microRNA486-5p (antimiR) 

ou oligo controle sem complementaridade a microRNAs conhecidos (AntimiR Ctle). A) A expressão do 

microRNA486-5p foi avaliada nas linhagens transfectadas por PCR quantitativo em tempo real pelos 

tempos indicados após a transfecção. Snord47 e 48 foram usados como controles endógenos para 

normalização da expressão do miRNA486-5p (através de fatores de calibração individuais obtidos 

utilizando o programa Genorm). B) A viabilidade das células A549 ou H358 foi avaliada 72h após a 

transfecção através do ensaio de MTT. C) A clonogenicidade das células A549 e H358 transfectadas foi 

avaliada através do ensaio de formação de colônias. Esquerda) Quantificação das colônias formadas. 

Direita) imagens representativas de 3 experimentos independentes. O asterisco indica uma diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) calculada pelo teste t de amostras não pareadas (comparação 

AntimiR x AntimiR Ctle). 

 

Para corroborar estes resultados nós realizamos a inibição da expressão do 

miRNA486-5p na linhagem H1703-G12V induzida  com doxiciclina (e que portanto 

também expressa a KRAS oncogênica). Como pode ser visto na figura 26, a inibição da 



78 
 

expressão do microRNA também foi eficiente nesta linhagem com níveis de inibição 

semelhantes aos observados para as células A549 e H358. Mais importante, a inibição 

da expressão do miRNA486-5p nesta linhagem também levou a uma redução de 24%  

da viabilidade celular (figura 26B) e a uma diminuição de 30% na capacidade de 

formação de colônias em relação ao antimiR controle (figura 26C). Interessantemente, 

no caso do ensaio de formação de colônias, a inibição da expressão do miRNA486-5p 

na linhagem H1703-TrexB cultivadas na presença de doxiciclina não afetou a 

capacidade de formação de colônias (figura 26C), sugerindo desta forma que o efeito da 

inibição do miR486-5p depende da presença de KRAS. 

 

Figura 26: A inibição da expressão do microRNA 486-5p resulta em uma diminuição das 

propriedades oncogênicas de células pulmonares H1703 expressando a KRAS oncogênica de forma 

induzível. As células H1703-G12V ou H1703-TrexB foram transfectadas com 50 M do oligo inibitório 

do microRNA486-5p (antimiR) ou oligo controle sem complementaridade a microRNAs conhecidos 

(AntimiR Ctle). A) As células H1703-G12V foram induzidas a expressar a forma oncogênica de KRAS 

com doxiciclina 2 μg/mL e a expressão do microRNA486-5p foi avaliada nas linhagens transfectadas e 

induzidas por PCR quantitativo em tempo real pelos tempos indicados após a transfecção. Snord47 e 48 

foram usados como controles endógenos para normalização da expressão do miRNA486-5p (através de 

fatores de calibração individuais obtidos utilizando o programa Genorm). B) As células H1703-G12V 

foram induzidas a expressar a forma oncogênica de KRAS com doxiciclina 2 μg/mL e a viabilidade foi 

avaliada 72h após a transfecção através do ensaio de MTT. C) As linhagens celulares H1703-G12V e 

TrexB foram tradadas (doxi) ou não (Sem) com doxiciclina 2 μg/mL e a formação de colônias foi 

avaliada. Esquerda) Quantificação das colônias formadas. Direita) Imagens representativas de 3 
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experimentos independentes. O asterisco indica uma diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 

calculada pelo teste t de amostras não pareadas (comparação AntimiR x AntimiR Ctle). 

 

4.3.2.2. A superexpressão do microRNA 486-5p aumenta as propriedades 

oncogênicas celulares 

Uma vez que os estudos anteriores de perda de função mostraram que a inibição 

do miRNA486-5p reduz algumas propriedades oncogênicas de células portadoras de 

KRAS oncogênica, nós resolvemos realizar estudos de ganho de função para avaliar se a 

indução da expressão do miRNA486-5p poderia contribuir para aumentar a 

oncogenicidade celular. A superexpressão do miRNA foi realizada com concentrações 

finais de 5ηM e 50ηM do miRNA486-5p mimic ou miRNA mimic controle tanto em 

células H358 knockdown para KRAS quanto em células H1703-G12V na ausência de 

doxiciclina, condições em que ambas apresentam níveis baixos ou ausentes da forma 

oncogênica da KRAS (figuras 12 e 13). Estas duas concentrações foram testadas para 

avaliar qual delas levaria a um aumento fisiologicamente relevante da expressão do 

miRNA486-5p. Considerando-se que nós observamos uma maior expressão do 

miRNA486-5p em células portadoras de KRAS oncogênica, que variava de 

aproximadamente 2 vezes a 10 vezes em relação às células controle com expressão 

reduzida ou ausente da forma oncogênica de KRAS (ver figuras 16 e 17), nós 

concluímos que ambas as concentrações de oligo mimic utilizadas levam a uma 

expressão supra-fisiológica deste microRNA (maior que 20 vezes) tanto na linhagem 

H358 quanto na linhagem H1703-G12V (figura 27). Esta superexpressão, no entanto, é 

transiente, sendo revertida aos níveis iniciais 10 dias após a transfecção com o oligo 

mimic. 

Apesar da expressão supra-fisiológica do miRNA486-5p, nós resolvemos não 

testar concentrações inferiores do oligo mimic, pois, apesar de termos usado uma 
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concentração de oligo 10 vezes menor que a concentração recomendada pelo fabricante 

(de 50 M), a diferença na indução do miRNA486-5p não foi 10 vezes menor, não 

havendo portanto uma correlação direta entre a concentração de oligo usada para 

transfecção e o acúmulo de miRNA486-5p nas células. Finalmente, nós achamos que o 

uso de uma concentração de oligo menor que 5 M poderia gerar muita variabilidade 

experimental.  

 

Figura 27: Análise da expressão do microRNA 486-5p após a transfecção com oligo mimic. As 

células H358 com inibição induzível da KRAS (A) e as células H1703-G12V (B) foram transfectadas 

com 5 nM ou 50 nM de oligo estimulatório do microRNA 486-5p (mimic) ou oligo controle sem 

homologia a microRNAs conhecidos (Mimic Ctle). Antecedendo á transfecção, as células H358 foram 

induzidas a expressar os shRNAs1 ou 2 para KRAS ou shRNA controle com 2 μg/mL de doxiciclina por 

5 dias. As células H1703-G12V foram transfectadas e mantidas na ausência de doxiciclina. A expressão 

do microRNA486-5p foi avaliada por PCR quantitativo em tempo real pelos tempos indicados após a 

transfecção e os valores estão expressos como a razão da expressão das células transfectadas com oligo 

mimic em relação as células transfectadas com oligo mimic Ctle (mimic/ mimic Ctle). Snord47 e 48 

foram usados como controles endógenos para normalização da expressão do miRNA486-5p (através de 

fatores de calibração individuais obtidos utilizando o programa Genorm). 

 

Para contornar, pelo menos em parte, este problema nós resolvemos comparar o 

efeito biológico da superexpressão do miRNA486-5p, tanto em células com expressão 

baixa de KRAS oncogênica, quanto em células portadoras desta oncoproteína. Como 

pode ser visto na figura 28, a superexpressão do miRNA486-5p  em células H358 

expressando shRNA 1 ou shRNA 2 para KRAS, na presença de doxiciclina, levou a um 

aumento da viabilidade celular detectada pelo ensaio de MTT em relação às mesmas 

células transfectadas com oligo mimic controle (também na presença de doxiciclina). Na 
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concentração de 5 ηM foi observado um aumento de 7% e 15,5% na viabilidade nas 

linhagens H358 induzidas a expressar o shRNA1 e 2 para KRAS, respectivamente. Na 

concentração de 50 M houve um aumento de 15% e 17% na viabilidade nas linhagens 

H358 induzidas a expressar o shRNA1 e 2 para KRAS, respectivamente. 

Interessantemente, em ambos os casos, a superexpressão do miRNA486-5p na linhagem 

H358 induzida a expressar o shRNA controle (e que, portanto, ainda expressa níveis 

normais da KRAS mutante) não afetou a viabilidade celular. Este resultado indica que a 

presença do miRNA486-5p, mesmo em quantidades aparentemente suprafisiológicas, só 

tem efeito em células com baixa expressão de KRAS. Isto sugere, que apesar da 

concentração do miRNA486-5p ser menor nas células expressando KRAS do que nas 

células transfectadas com o oligo mimic, que esta concentração já seja saturante, e que 

aumentá-la acima deste nível não acarreta consequências funcionais.  

 

Figura 28: O aumento da abundância do microRNA 486-5p resulta em um aumento da viabilidade 

celular em células com expressão baixa de KRAS. As células H358 foram induzidas a expressar os 

shRNAs1 ou 2 para KRAS ou shRNA controle com 2 μg/mL de doxiciclina por 5 dias. Em seguida as 

células foram transfectadas com 5 M ou 50 M de oligo estimulatório do microRNA486-5p (mimic) ou 

oligo controle sem homologia a microRNAs conhecidos (Mimic Ctle). A viabilidade foi avaliada 72h 

após a transfecção através do ensaio de MTT. O asterisco indica uma diferença estatisticamente 

significativa (p<0,05) calculada pelo teste t de amostras não pareadas (comparação Mimic x Mimic Ctle). 

 

Resultados semelhantes foram obtidos no ensaio de formação de colônia (figura 

29). A superexpressão do miRNA486-5p em células H358 e A549 com com inibição de 

expressão de KRAS (shRNAs1 e 2 na presença de doxiciclina) causou um aumento 
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significativo na capacidade de formar colônias, tanto na concentração de 5 ηM quanto 

na concentração de 50 ηM do oligo mimic em relação às mesmas células transfectadas 

com o oligo mimic controle. Novamente este efeito não foi observado nas células sem 

redução na expressão de KRAS (células expressando o shRNA NSCtle, que não possui 

homologia para genes humanos). 

  

Figura 29: O aumento da abundância do microRNA 486-5p resulta em um aumento da 

clonogenicidade celular em células H358 com expressão baixa de KRAS. As células H358 foram 

induzidas a expressar os shRNAs 1 ou 2 para KRAS ou shRNA controle com 2 μg/mL de doxiciclina por 

5 dias. Em seguida as células foram transfectadas com 5 M ou 50 M de oligo estimulatório do 

microRNA 486-5p (mimic) ou oligo controle sem homologia a microRNAs conhecidos (Mimic Ctle). A 

clongenicidade foi avaliada através do ensaio de formação de colônias. A) Quantificação das colônias 

formadas; B) Imagens representativas de 3 experimentos independentes. O asterisco indica uma diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) calculada pelo teste t de amostras não pareadas (comparação 

Mimic x Mimic Ctle). 

 

 Para corroborar estes resultados nós também avaliamos o efeito da super-

expressão do miRNA486-5p em células pulmonares tumorais que não apresentam 
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mutação oncogênica em KRAS. Para tanto nós utilizamos a linhagem H1703-G12V 

cultivadas na ausência de doxiciclina (e, portanto, na ausência de expressão de KRAS 

oncogênica). Quando estas células foram transfectadas com miRNA486-5p mimic 

houve um aumento de 18% e 9% na viabilidade quando comparado ao microRNA 

mimic controle nas concentrações de 50 ηM e 5 ηM, respectivamente (figura 30).  

 

Figura 30: A indução da abundância do microRNA 486-5p resulta em um aumento da viabilidade 

celular em células H1703 na ausência de expressão da forma oncogênica da KRAS. As células 

H1703 G12V foram mantidas na ausência de doxiciclina durante o experimento (e portanto na ausência 

de expressão da KRAS oncogênica). As células foram transfectadas com 5 M ou 50 M de oligo 

estimulatório do microRNA 486-5p (mimic) ou oligo controle sem homologia a microRNAs conhecidos 

(Mimic Ctle). A viabilidade foi avaliada 72h após a transfecção através do ensaio de MTT. O asterisco 

indica uma diferença estatisticamente significativa (p<0,05) calculada pelo teste t de amostras não 

pareadas (comparação Mimic x Mimic Ctle). 

 

Estes resultados foram corroborados pelo ensaio de formação de colônia, sendo 

que a transfecção com o miRNA486-5p mimic causou um aumento significativo na 

capacidade de formação de colônias de 61% na concentração de 5 ηM e de 74%  na 

concentração de 50 ηM em relação ao mimic controle (figura 31).   
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Figura 31: Um aumento na abundância do microRNA 486-5p resulta em um aumento da 

clonogenicidade celular em células H1703 na ausência de expressão de KRAS oncogênica. As células 

H1703 G12V foram mantidas na ausência de doxiciclina durante o experimento (e portanto na ausência 

de expressão da KRAS oncogênica). As células foram transfectadas com 5 M ou 50 M de oligo 

estimulatório do microRNA486-5p (Mimic) ou oligo controle sem homologia a microRNAs conhecidos 

(Mimic Ctle). A clongenicidade foi avaliada através do ensaio de formação de colônias. A) Quantificação 

das colônias formadas; B) Imagens representativas de 3 experimentos independentes. O asterisco indica 

uma diferença estatisticamente significativa (p<0,05) calculada pelo teste t de amostras não pareadas 

(comparação Mimic x Mimic Ctle). 

 

O conjunto dos resultados de inibição e de indução da expressão do miRNA486-

5p aponta que ele desempenha um papel pró-tumoral dependente de KRAS em células 

pulmonares e sugere que este miRNA participa de forma direta na transformação 

maligna induzida por KRAS.  

 

4.3.3. Mecanismo de ação pró-tumoral do microRNA 486-5p 

Como o miRNA486-5p promove um aumento da viabilide celular, tanto em 

ensaios de MTT quanto em ensaios de formação de colônia, o próximo passo foi 

investigar o mecanismo responsável pelo aumento da viabilidade celular. Como a 

viabilidade celular pode ser afetada tanto por alterações na capacidade proliferativa 

celular, quanto na capacidade de sobrevivência celular, nós resolvemos investigar como 

o miRNA486-5p afeta o processo de apoptose e proliferação celular. 
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Como o miRNA486-5p promove um aumento da viabilidade celular, nós 

hipotetizamos que caso ele promovesse a viabilidade atráves da indução de mecanismos 

anti-apoptóticos, então a inibição da expressão deste microRNA em células portadoras 

de KRAS oncogênica deveria aumentar o número de células apoptóticas. Para testar esta 

hipótese nós avaliamos por western blotting a quantidade de caspase 3 clivada em 

relação à caspase 3 total em células H358 com inibição da expressão do miRNA486-5p 

(figura 32).  A inibição da expressão do miRNA486-5p com oligo inibitório não causou 

aumento de clivagem de caspase 3, indicando que o miRNA486-5p não afeta a taxa de 

apoptose.     

 

Figura 32: A inibição do microRNA 486-5p não apresentou diferença na expressão de caspase3 

total e clivada em células H358 portadoras de KRAS oncogênica. As células H358 foram 

transfectadas com 50 M oligo inibitório do microRNA486-5p (antimiR) ou oligo controle sem 

complementaridade a microRNAs conhecidos (AntimiR Ctle) e avaliadas por western blotting 96 h após a 

transfecção. Os anticorpos usados estão indicados. Actina foi usada como controle de loading. 

 

Outra possibilidade para o aumento de viabilidade causado pelo miRNA486-5p 

é que este microRNA contribua para aumentar a capacidade de proliferação celular. 

Para avaliar esta possibilidade, nós realizamos ensaio de incorporação de timidina 

tritiada em células H358 com inibição de KRAS (expressando os shRNAs1 e 2 para 
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KRAS na presença de doxiciclina)  transfectadas com  5 ηM ou 50 M do miRNA486-

5p mimic. Como pode ser visto na figura 33, a inibição da expressão de KRAS reduz a 

incorporação de timidina tritiada. Esta redução é parcialmente revertida quando a 

abundância do miRNA486-5p é aumentada por transfecção com o oligo mimic (tanto na 

concentração de 50 M quanto na concentração de 5 M). Por outro lado, um aumento 

na expressão do miRNA486-5p nas células controle não levou a um aumento 

significativo na proliferação celular, indicando que a regulação positiva da proliferação 

celular pelo miRNA486-5p depende da abundância de KRAS oncogênica na célula.  

   

Figura 33: A indução do microRNA486-5p aumenta a proliferação de células H358 de forma 

dependente da KRAS. As células H358 foram induzidas a expressar os shRNAs1 ou 2 para KRAS ou 

shRNA controle com 2 μg/mL de doxiciclina por 5 dias. Em seguida as células foram transfectadas com 5 

M ou 50 M de oligo estimulatório do microRNA486-5p (Mimic) ou oligo controle sem homologia a 

microRNAs conhecidos (Mimic Ctle). A proliferação celular foi avaliada pelo ensaio de incorporação de 

timidina tritiada 96 h após a transfecção. O asterisco indica uma diferença estatisticamente significativa 

(p<0,05) calculada pelo teste t de amostras não pareadas (comparação Mimic x Mimic Ctle). 

 

De forma oposta, quando as células H358 parentais são transfectadas com 50 ηM 

do oligo inibitório antimiR486-5p, observa-se uma proliferação 42% menor em relação 

às células transfectadas com antimiR Ctle como demonstrado na figura 34.  
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Figura 34: A inibição do miRNA486-5p reduz a proliferação de células H358 portadoras da forma 

oncogênica da KRAS.  As células H358 foram transfectadas com 50 M oligo inibitório do 

microRNA486-5p (antimiR) ou oligo controle sem complementaridade a microRNAs conhecidos 

(AntimiR Ctle) e a proliferação celular foi avaliada 96 h após a transfecção pelo ensaio de incorporação 

de timidina tritiada.  O asterisco indica uma diferença estatisticamente significativa (p<0,05) calculada 

pelo teste t de amostras não pareadas (comparação AntimiR x AntimiR Ctle). 

 

Estes resultados indicam que o miRNA486-5p contribui para a proliferação 

celular induzida por KRAS.  

 

4.4 Identificação de microRNAs diferencialmente expressos pelo ensaio de 

microarranjo de microRNAs 

 

Para identificar microRNAs regulados pela forma oncogênica da KRAS, nós 

realizamos dois experimentos de microarranjo de DNA: (1) No primeiro experimento 

nós comparamos a expressão diferencial de microRNAs entre células humanas 

pulmonares primárias imortalizadas (SALEB) e seu par isogênico transformado pela 

KRAS (SAKRAS); (2) No segundo experimento nós comparamos a expressão 

diferencial de microRNAs entre células humanas pancreáticas primárias imortalizadas 

(HPDE) e seu par isogênico transformado pela KRAS (HPDE-KRAS).  
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4.4.1. Identificação de microRNAs diferencialmente expressos em células 

pulmonares 

Após o protocolo de microarranjo de microRNA e escaneamento das lâminas 

descrito nos materiais e métodos, pode-se observar que os processos de ligação de 

fluorófilo, hibiridização e lavagens foram eficientes. Abaixo se tem o resultado 

ilustrativo e representativo de 2 arrays: 

A.     B.  

Figura 35: Figura ilustrativa do microarranjo de microRNA após o todo o procedimento,  

indicando que este foi bem sucedido. 

 

Após a finalização do microarranjo foi realizado o processo de análise dos dados 

e pode ser observado que não foi detectado nenhum microRNA com expressão 

diferencial estatisticamente significativa após correção por FDR entre as células SALEB 

e SAKRAS (Tabela 12). Isso pode nos indicar 2 possibilidades: a expressão não difere 

entre as amostras analisadas ou ocorreu algum viés experimental. 
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Tabela 12: Resultado do microarranjo de microRNA para as células pulmonares 

microRNA 

Sinal médio 

SALEB 

Sinal médio 

SAKRAS 

P value corrigido 

FDR 

P value não 

corrigido 

Fold 

change 

hsa-miRNA-320d 221,716 83,752 0,1872 0,0013 0,378 

hsa-let-7b-5p 494,725 111,736 0,1872 0,0016 0,226 

hsa-miRNA-1225-5p 185,275 400,251 0,2295 0,0033 2,160 

hsa-let-7c 73,325 16,628 0,2295 0,0044 0,227 

hsa-miRNA-150-3p 114,795 173,727 0,2295 0,0050 1,513 

hsa-miRNA-720 718,483 332,560 0,2295 0,0072 0,463 

hsa-miRNA-939 65,143 90,163 0,2295 0,0077 1,384 

hsa-miRNA-141-3p 262,987 134,394 0,2295 0,0078 0,511 

hsa-miRNA-130a-3p 103,964 12,515 0,3231 0,0144 0,120 

hsa-miRNA-106b-5p 41,266 4,724 0,3231 0,0149 0,114 

hsa-miRNA-1979_v15.0 99,964 33,756 0,3231 0,0151 0,338 

hsa-miRNA-130b-3p 21,230 4,030 0,3380 0,0188 0,190 

hsa-miRNA-324-3p 177,422 73,983 0,3380 0,0193 0,417 

hsa-miRNA-1268a 36,683 83,134 0,3380 0,0212 2,266 

hsa-miRNA-93-5p 65,741 8,606 0,3380 0,0270 0,131 

hsa-miRNA-1202 128,733 221,782 0,3380 0,0296 1,723 

hsa-miRNA-200c-3p 105,902 10,040 0,3380 0,0308 0,095 

hsa-miRNA-188-5p 136,029 385,310 0,3380 0,0321 2,833 

hsa-miRNA-139-3p 25,355 9,458 0,3380 0,0331 0,373 

hsa-miRNA-181b-5p 53,317 22,775 0,3380 0,0343 0,427 

hsa-miRNA-99b-5p 34,906 11,864 0,3380 0,0385 0,340 

hsa-miRNA-135a-3p 27,563 92,066 0,3380 0,0385 3,340 

hsa-miRNA-320c 113,792 76,354 0,3380 0,0389 0,671 

hsa-miRNA-125a-3p 145,530 46,977 0,3380 0,0399 0,323 

hsa-miRNA-25-3p 61,283 16,806 0,3380 0,0436 0,274 

hsa-miRNA-320a 145,103 55,535 0,3380 0,0450 0,383 

hsa-miRNA-324-5p 27,976 4,605 0,3380 0,0486 0,165 

hsa-miRNA-103a-3p 126,648 13,834 0,3380 0,0488 0,109 

hsa-miRNA-15b-5p 45,849 3,720 0,3380 0,0493 0,081 

hsa-miRNA-320b 110,935 58,627 0,3380 0,0500 0,528 

hsa-miR-19b-3p 28,533 9,5681 0,3379                  0,0500 0,335328 

 

    

 

Interessantemente, apesar de termos confirmado por qPCR que a expressão do 

microRNA486-5p está 5,7 vezes aumentada nas células SAKRAS em relação às células 

SALEB (ver figura 14), o miRNA486-5p não foi identificado como diferencialmente    
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expresso no experimento de microarranjo, sugerindo a possibilidade de viés experimental 

neste ensaio. Isto pode ser devido a limitações técnicas, pois já se é sabido que qRT-PCR 

é uma técnica mais sensível do que microarranjo, sendo esta segunda mais indicada para 

se traçar um padrão geral e determinar alvos para perseguir com outras metodologias.  

Entretanto, quando avaliamos os dados das expressões individuais dos arrays 

destas células, observa-se que há uma tendência à expressão diferencial, podendo não ter 

sido observada diferença estatística após correção por FDR devido à variação 

experimental ou ao número amostral.  

                Tabela 13: Sinais individuais dos miR320d, let7b-5p e 320b no microarranjo pulmonar 

 mir320d Let7b-5p mir320b 

Amostra Sinal Erro padrão Sinal Erro padrão Sinal Erro 

padrão 

SAKRAS 1 62,02 13,44 67,7 13,72 39,1 12,56 

SAKRAS 2 116,25 9,85 194,78 14,88 81,39 7,23 

SAKRAS 3 110,43 8,93 115,25 8,96 93 7,78 

SAKRAS 4 46,3 5,6 69,2 7,65 21,02 3,49 

SALEB 1 241,8 19,0 565,18 42.65 111,51 9,75 

SALEB 2 181,85 14,75 393,05 29,94 104,82 9,18 

SALEB 3 256,27 19,5 600,62 44,75 103,13 8,97 

SALEB 4 206,94 17,36 420,05 31,96 124,28 11,54 

 

Levando em consideração esta possibilidade, nós usamos o valor p significativo 

(<0,05) sem correção para selecionar microRNAs para validação por PCR em tempo real. 

Como pode ser observado na figura 36, o microRNA 19b apresentou expressão 

significativamente maior nas linhagens pulmonares primárias com KRAS oncogênica 

(SAKRAS) em relação a sua linhagem isogênica sem KRAS oncogênica (SALEB), 
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resultado contrário ao observado no experimento de microarranjo. Já os microRNAs let7b 

e miRNA130 não apresentaram diferença de expressão. Por outro lado, os microRNAs 

720 e 139-3p  apresentaram uma expressão significativamente menor, corroborando os 

resultados obtidos no experimento de microarranjo. 

 

Figura 36: Validação da expressão diferencial de microRNAs nas linhagens primárias Saleb e SakRas. 

A expressão dos microRNAs indicados acima foi avaliada nas células SALEB e SAKRAS por PCR 

quantitativo em tempo real. O RNA não codificador Snord47 foi usado como controle endógeno para 

normalização da expressão a amostra SAKRAS foi usada como calibradora. O asterisco indica uma 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05) calculadas pelo teste t de amostras não pareadas. 

 

Isso nos indica que os resultados do microarranjo são parcialmente confirmáveis e 

que parte dos microRNAs encontrados podem ser validados por qRT-PCR para 

investigação futura. 

 

4.4.2 Identificação de microRNAs diferencialmente expressos em células pancreáticas 

No experimento de microarranjo de microRNA para as células pancreáticas HPDE 

e HPDE-KRAS foi possível observar microRNAs com expressão diferencial 
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estatisticamente significativa após a correção por FDR (tabela 14). 

                    Tabela 14: Resultado do microarranjo de microRNA para as células pancreáticas 

microRNA 

Sinal médio 

HPDE 

Sinal médio 

HPDE KRAS 

p value 

corrigido FDR 

p value não 

corrigido 

Fold 

change 

miRNA-100-5p * 9,844 0,0128 0,0002 ** 

miRNA-29a-3p 168,681 432,808 0,0128 0,0003 2,566 

miRNA-29b-3p 43,400 274,918 0,0128 0,0003 6,335 

miRNA-363-3p * 10,164 0,0128 0,0003 ** 

miRNA-720 3456,750 4833,638 0,0128 0,0002 1,398 

miRNA-22-3p 38,516 161,134 0,0167 0,0005 4,184 

miRNA-183-5p 0,879 7,692 0,0195 0,0007 8,750 

miRNA-21-5p 236,236 482,507 0,0195 0,0007 2,042 

miRNA-494 271,234 656,405 0,0195 0,0008 2,420 

let-7b-5p 402,007 574,311 0,0215 0,0010 1,429 

miRNA-132-3p * 12,714 0,0234 0,0012 ** 

miRNA-130a-3p 12,312 42,799 0,0344 0,0022 3,476 

miRNA-139-3p 103,460 18,922 0,0344 0,0024 0,183 

miRNA-205-5p 474,366 1295,935 0,0344 0,0021 2,732 

miRNA-29c-3p 22,585 76,553 0,0344 0,0024 3,390 

miRNA-19b-3p * 10,268 0,0377 0,0028 ** 

miRNA-130b-3p 1,532 11,325 0,0393 0,0031 7,392 

miRNA-1288 413,531 152,791 0,0508 0,0045 0,369 

miRNA-221-3p 10,974 36,722 0,0508 0,0047 3,346 

miRNA-575 309,797 167,004 0,0508 0,0044 0,539 

* Expressão considerada nula; ** Fold change nulo, pois uma das condições não apresenta expressão 
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Uma segunda análise realizada para selecionar possíveis candidatos para trabalhos 

futuros e verificar a concordância dos dados com células tumorais “reais” foi a metanálise. 

Trata-se de uma análise in silico na qual dados de microarranjos de microRNAs 

previamente publicados obtidos de banco de dados foram comparados entre si, a fim de 

identificar, em amostras de pacientes e linhagens celulares tumorais, microRNAs 

relacionados ao fenótipo maligno pancreático. Considerando-se que a taxa de mutação em 

KRAS no câncer de pâncreas é extremamente alta (acima dos 90%), existe uma grande 

possibilidade destes microRNAs identificados serem também regulados por KRAS. Os 

microRNAs identificados nesta análise estão listados na tabela abaixo, sendo todos 

observados com diferenças estatisticamente significativas: 

         Tabela 15: microRNAs observados na metanálise com maior expressão nas amostras  

                                            pancreáticas tumorais em relação a normais. 

                                      Tumorais > Normais  

hsa-miRNA-125b-5p hsa-let-7i-5p hsa-miRNA-222 

hsa-miRNA-221 hsa-miRNA-141-3p hsa-miRNA-106b 

hsa-miRNA-31 hsa-miRNA-1274a_v16.0 hsa-miRNA-221-3p 

hsa-miRNA-548 hsa-miRNA-1826_v15.0 hsa-miRNA-23a-3p 

hsa-miRNA-21 hsa-miRNA-93 hsa-miRNA-205-5p 

hsa-miRNA-141 hsa-miRNA-130a-3p hsa-miRNA-31-5p 

hsa-miRNA-425-5p hsa-miRNA-92a-3p hsa-miRNA-29c-3p 

hsa-miRNA-93-5p hsa-miRNA-1979_v15.0 hsa-miRNA-22-3p 

hsa-miRNA-92 hsa-miRNA-29b hsa-miRNA-24-3p 

hsa-let-7a-5p hsa-miRNA-17-5p hsa-miRNA-29b-3p 

hsa-miRNA-801 hsa-miRNA-27a  hsa-miRNA-29a-3p 

hsa-miRNA-106a  hsa-miRNA-1260a  hsa-miRNA-565 

hsa-miRNA-720 hsa-miRNA-15b-5p hsa-miRNA-21-5p 

hsa-miRNA-19a  hsa-miRNA-103a-3p hsa-miRNA-331 

hsa-miRNA-25-3p hsa-miRNA-27a-3p hsa-let-7e-5p 

hsa-miRNA-29a  hsa-miRNA-488 hsa-miRNA-923_v12.0 

hsa-miRNA-422b hsa-miRNA-210 hsa-miRNA-193a-3p 

hsa-miRNA-103 hsa-miRNA-574 hsa-miRNA-548 

hsa-miRNA-339 hsa-miRNA-338-3p hsa-miRNA-151 

hsa-miRNA-301 hsa-let-7g-5p hsa-miRNA-1246 

hsa-miRNA-23a  hsa-miRNA-24 hsa-miRNA-181d 
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                  Tabela 16: microRNAs observados na metanálise com maior expressão nas  

                                   amostras pancreáticas normais em relação a tumorais 

Tumorais < Normais 

hsa-miRNA-145 hsa-let-7e hsa-miRNA-92a 

hsa-miRNA-199a hsa-let-7c hsa-miRNA-26b 

hsa-miRNA-125b hsa-miRNA-1294 hsa-miRNA-192 

hsa-miRNA-768-5p hsa-miRNA-195 hsa-miRNA-127 

hsa-let-7b hsa-miRNA-1323 hsa-miRNA-199a-3p 

hsa-miRNA-26a  hsa-miRNA-885-5p hsa-miRNA-148a 

hsa-miRNA-125a  hsa-miRNA-2276 hsa-miRNA-375 

hsa-miRNA-500a-5p hsa-miRNA-338 hsa-miRNA-199a 

hsa-let-7a  hsa-miRNA-223 hsa-miRNA-768-3p 

hsa-miRNA-768-3p hsa-let-7f hsa-miRNA-34a 

hsa-miRNA-146b hsa-let-7g hsa-miRNA-199b 

hsa-miRNA-29c hsa-miRNA-217 hsa-miRNA-143 

hsa-miRNA-216 hsa-miRNA-1295a hsa-miRNA-1914-3p 

hsa-miRNA-214 hsa-miRNA-1226-5p hsa-miRNA-126 

hsa-miRNA-99a hsa-miRNA-202-3p hsa-miRNA-451 

 

Pode-se observar que alguns microRNAs com expressão aumentada nas amostras 

pancreáticas tumorais podem ser considerados “marcadores” por já terem sua expressão 

aumentada em outros tipos de câncer, como o microRNA 21 e a família let7 (Frampton et 

al., 2014; Yu et al., 2012; Roa et al., 2010).  

Quando realizada a sobreposição dos microRNAs identificados na metanálise com 

os identificados no experimento de microarranjo realizado nas células pancreáticas 

primárias HPDE e HPDE-KRAS foi possível obter 9 microRNAs coincidentes, com o 

mesmo padrão de expressão diferencial. Isso sugere que esses microRNAs possam ser 

regulados pela KRAS oncogênica tanto nestas linhagens isogênicas com modificações 

genéticas definidas (HPDE e HPDE-KR) quanto em células pancreáticas tumorais reais 

encontradas em pacientes.   
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Tabela 17: microRNAs com expressão diferencial observada tanto no microarranjo  

de microRNA das linhagens HPDE e HPDE-KRAS quanto na metanálise. 

microRNAs HPDE-KRAS/HPDE 

hsa-microRNA-29a-3p 2,566 

hsa-microRNA-29b-3p 6,335 

hsa-microRNA-720 1,398 

hsa-microRNA-22-3p 4,184 

hsa-microRNA-21-5p 2,042 

hsa-microRNA-130a-3p 3,476 

hsa-microRNA-205-5p 2,732 

hsa-microRNA-29c-3p 3,390 

hsa-microRNA-221-3p 3,346 
 

Estes microRNAs identificados tanto no experimento de microarranjo de 

linhagens primárias pancreáticas na presença ou ausência de KRAS oncogênica, bem 

como na metanálise representam futuros candidatos promissores para estudos em câncer 

de pâncreas, os quais podem ser regulados por KRAS oncogênica e podem agir como 

alvos importantes tanto para terapia quanto diagnóstico e prognóstico. Para identificar 

quais vias poderiam estar afetadas por estes microRNAs nós utilizamos uma abordagem 

de bioinformática denominada mirPath utilizando o banco de dados Tarbase 

(http://diana.imis.athena-innovation.gr/DianaTools/index.php?r=mirpath/index) e análise 

por significance cluster. Resumidamente, o banco de dados Tarbase representa vias 

influenciadas por microRNAs baseadas em resultados experimentais validados. A análise 

por significance cluster é baseada em algoritmos que utilizam níveis de significância 

exatos calculados, forncecendo resultados baseados em size effect. Como pode ser visto no 

gráfico abaixo, quando estes 9 microRNAs foram analisados pelo banco de dados Tarbase 
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foi possível observar que a maioria apresenta funções em importantes vias para o câncer, 

como PI3/Akt e p53.   

 

 

Figura 37: Gráfico das vias influenciadas pelo microRNAs diferencilamente expressos encontrados 

com o mesmo trend de expresão no microarranjo e na metanálise. Foi utilizado como banco de dados o 

Tarbase. O heatmap indica a intensidade de influência de determinado microRNA e respectiva via, sendo 

este correspondente ao p-value obtido de acordo com a legenda. 

    

Em conclusão, nós não só identificamos diferentes microRNAs diferencialmente 

expressos em função da KRAS oncogênica em células pancreáticas e pulmonares, mas 

também validamos o miRNA486-5p como um potencial oncomiR regulado por KRAS 

no câncer de pulmão. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O entendimento e definição do câncer vêm sofrendo intensas mudanças em suas 

concepções. Antigamente tratado como uma doença estritamente genética, o câncer é 

atualmente visto de uma forma mais ampla, na qual mudanças não genéticas também 

podem influenciar sua etiologia. O surgimento de uma célula com potencial tumoral é 

comum, entretanto a evolução para um tumor maligno propriamente dito é um 

fenômeno raro. Um conjunto de condições citadas por Hanahan et al. (2011) descreve 

as propriedades necessárias a esse fenômeno: auto-suficiência em sinais de crescimento, 

insensibilidade a sinais de parada de crescimento, evasão de apoptose, potencial 

replicativo ilimitado, indução de angiogenêse, capacidade de invasão e metástase e 

evasão do sistema imune.  

A transformação celular induzida por KRAS vem sendo alvo de pesquisas com 

finalidade terapêutica e, apesar dos intensos esforços, não existem terapias efetivas para 

pacientes portadores de mutações oncogênicas em KRAS. Ensaios envolvendo inibição 

direta não foram bem sucedidos (Adjei, 2001; Friday et al., 2005) e terapia indireta 

buscando alvos e efetores downstream são desafiadores, visto que KRAS é capaz de 

regular uma série de vias que convergem para a transformação maligna. Provavelmente, 

uma terapia efetiva para células tumorais transformadas por KRAS envolverá a inibição 

combinatória de mais de um alvo. Por isso, uma melhor compreensão das vias 

moleculares acionadas por KRAS é desejável, pois poderá proporcionar conhecimento 

de vias por ela induzidas, fornecendo, desta forma, conhecimento sobre novos alvos 

potenciais a serem explorados na terapia. 

Uma potencial via promissora regulada por KRAS que permanece pouco 

explorada é a via dos miRNAs. Tendo em vista que estas moléculas podem 
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desempenhar um papel importante na oncogênese atuando tanto como oncogenes ou 

como supressores tumorais, nosso objetivo foi, portanto, identificar miRNAs regulados 

pela forma oncogênica da KRAS que contribuam para o fenótipo maligno. A 

identificação destes miRNAs é importante, não só porque eles podem constitutir novos 

alvos terapêuticos, mas também porque eles podem servir de biomarcadores associados 

ao diagnóstico e prognóstico. 

Para identificar miRNAs diferencialmente expressos em células transformadas 

por KRAS, foram realizadas duas abordagens: 1) avaliação do miRNA candidato 486-

5p como alvo do oncogene KRAS em células de câncer de pulmão e pâncreas; e 2) 

ensaios de microarranjos de miRNAs em linhagens primárias de células pulmonares ou 

pancreáticas normais imortalizadas na ausência (SALEB, HPDE) ou presença de KRAS 

oncogênica (SAKRAS, HPDE-KRAS).  

 

5.1 Avaliação do miRNA candidato 486-5p como alvo do oncogene KRAS em 

células de câncer de pulmão e pâncreas 

 

Na nossa primeira abordagem nós avaliamos o miRNA486-5p como alvo de 

KRAS devido ao fato deste ter sido identificado no estudo de Ragusa et al. (2010), que 

demonstrou uma correlação positiva entre sua e a presença de mutações oncogênicas em 

KRAS em pacientes com câncer de cólon.  

Os nossos resultados mostram que, em células pulmonares, a KRAS oncogênica 

regula positivamente a expressão do miRNA486-5p, sendo este já sabidamente induzido 

por SRF e MRTF-A em células musculares, aonde ele regula o crescimento, 

desenvolvimento e capacidade de resposta à sinais (Small et al., 2010). Xu et al. (2012) 
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demonstraram que a superexpressão do miRNA486-5p em células primárias musculares 

reduziu a tradução de FoxO1, além de aumentar a sua fosforilação pela inibição 

conjunta de PTEN neste modelo. Essas duas moléculas, FoxO1 e PTEN, influenciam e 

têm papel direto no fenômeno de balanço muscular negativo, e de forma interessante, 

quando inibidas pelo miRNA486-5p reduzem a proteólise muscular, demonstrando que 

a superexpressão deste microRNA tem papel biológico neste modelo. 

Interessantemente, apesar deste microRNA regular negativamente a expressão 

dos supressores tumorais FoxO1 e PTEN (Xu et al., 2012; Small et al., 2010; Myatt et 

al., 2010) em células musculares e endometriais, sua função no câncer permanece 

controversa. Alguns estudos sugerem que ele desempenha um papel supressor tumoral, 

enquanto outros sugerem um papel oncogênico. Uma expressão reduzida foi observada 

em câncer gástrico e câncer de pulmão, aonde se sugere que este microRNA possa 

servir como biomarcador (Oh et al., 2011; Konishi et al., 2012). Novamente em câncer 

gástrico, ele foi identificado como subexpresso em câncer primário e em linhagens 

celulares, sendo que a restauração de seu nível de expressão suprime diversos proto-

oncogenes (Oh et al., 2011). O miRNA486 foi identificado como subexpresso em 

pacientes com adenocarcinoma pulmonar (Yu et al., 2010; Solomides et al., 2012) e em 

uma metanálise de 20 estudos de expressão de microRNAs em câncer de pulmão em 

relação a tecidos controles (Vosa et al., 2013). Alguns estudos propõem que ele atua 

como um supressor de tumor no pulmão, inibindo a migração celular, proliferação e 

invasão in vitro e crescimento tumoral, além de metástase in vivo (Peng et al., 2013; 

Wang et al., 2014). É importante ressaltar que os estudos mencionados acima não 

avaliaram o status mutacional de KRAS das amostras estudadas. Como a taxa de 

mutação de KRAS em tumores pulmonares é variável de acordo com a população e o 

estudo, e como demonstramos neste trabalho que células pulmonares tumorais com 
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KRAS mutada apresentam expressão elevada do miRNA486-5p, uma análise 

estratificada pelo status mutacional de KRAS pode apresentar resultados distintos. 

Por outro lado, outros estudos sugerem um papel oncogênico para este 

microRNA. Em tumores renais a expressão do miR486 foi observada elevada em 

relação ao órgão normal, além de uma associação à mortalidade em pacientes com 

estágio III e IV não tratados com interferon-alfa (Goto et al., 2013). Este miRNA 

também foi observado como oncogene em estudos envolvendo câncer de mama 

(Mcdermott et al., 2014), neural (Masliah-Planchon et al., 2013) e melanoma (Chan et 

al., 2011). De forma interessante, em conjunto com 5 outros miRNAs, o miRNA486 foi 

determinado como preditivo de câncer de mama inflamatório e pulmonar, 

diferenciando-os de tecidos normais (Lerebours et al., 2013; Tan et al., 2011). Um 

aumento da expressão do miRNA486-5p e 486-3p foi observado em amostras de câncer 

de cólon portadoras de mutações em KRAS (Ragusa et al., 2010; Mosakhani et al., 

2012). Além disso, o miRNA486-5p tem expressão aumentada em pacientes portadores 

da síndrome de Sézary, um tipo de linfoma de célula T e, de forma interessante, uma 

linhagem celular de linfócitos T que não apresenta sua expressão, quando transfectada 

para expressá-lo, apresenta aumento na viabilidade celular (Narducci et al., 2011). Além 

disso, em um modelo de leucemia mielóide crônica (CML), a inibição do miRNA486-

5p em células CD34+ portadoras da oncoproteína BCR-ABL (que sabidamente ativa a 

via de Ras), reduziu o crescimento celular e aumentou a sensibilidade ao imatinib 

(inibidor da BCR-Abl), sugerindo que a inibição deste microRNA possa servir como 

terapia adjuvante em CML (Wang et al, 2011).  

O nosso estudo corrobora um papel oncogênico para o miRNA486-5p em câncer 

de pulmão induzido por KRAS, tendo em vista que a super-expressão deste aumentou o 

crescimento de células pulmonares e a inibição da sua expressão reduziu o crescimento 
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e a proliferação celulares de forma dependente da KRAS oncogênica (ver figuras 25 a 

31). Como observado em alguns estudos (Song et al., 2014; Vosa et al., 2013), é 

possível que a expressão deste miRNA em tecidos pulmonares normais seja maior que 

em tecidos pulmonares malignos, sendo necessária uma redução dos níveis deste 

microRNA para promover a transformação maligna. Por outro lado, também é possível 

que uma regulação positiva pela KRAS oncogênica possa levar a níveis intermediários 

deste microRNA nas células malignas, levando a um efeito pró-tumoral. Como a 

abundância de um determinado microRNA na célula pode afetar os alvos por ele 

regulados, é possível que níveis muito elevados deste microRNA (encontrados em 

tecido normal) levem à repressão de todos os alvos do microRNA 486-5p, entretanto 

níveis intermediários deste microRNA (encontrados em células portadoras de KRAS), 

poderia levar à inibição preferencial dos alvos deste microRNA envolvidos com a 

supressão tumoral (como PTEN e FoxO1), mas não afetar significativamente a 

regulação dos alvos potencialmente oncogênicos (como ARHGAP5). 

Como mencionado acima, o miRNA486-5p foi demonstrado como regulador de 

dois importantes supressores de tumor: PTEN e o fator de transcrição FoxO1 (Small et 

al., 2010; Xu et al., 2012). Estas proteínas supressoras tumorais participam como 

reguladores negativos da via PI3K/AKT. Essa regulação negativa pelo miRNA486-5p é 

capaz de permitir a fosforilação e ativação de AKT, além de seus efetores downstream, 

como mTOR, e também é capaz de promover a inibição de GSK3β e outros reguladores 

negativos de síntese protéica, proporcionando o crescimento muscular (Small et al., 

2010). Neste trabalho mostramos, não só uma correlação negativa entre miRNA486-5p 

e FoxO1 em células tumorais de pulmão (figura 15), mas também demonstramos que a 

forma oncogênica da KRAS regula de forma negativa o fator de transcrição FoxO1 

(figuras 18 e 20). Portanto propomos que a inibição de FoxO1 é regulada, pelo menos 
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em parte, por KRAS oncogênica através de sua capacidade de regulação positiva do 

miRNA486-5p. Também propomos que a inibição de FoxO1 pode ser um evento 

importante na oncogênese induzida por KRAS.  De fato, FoxO1 pode, de forma direta 

ou com interação com outros fatores, regular a transcrição de genes relacionados ao 

controle da proliferação celular, sobrevida, stress oxidativo e possui relação com o 

processo de transformação maligna (Ramaswamy et al., 2002; Van Der Vos et al., 

2008). Finalmente, a superexpressão de FoxO1 é capaz de parar o ciclo celular na fase 

G1/S, o que é mediado tanto pelo aumento de inibidores de CDK quanto pela 

diminuição de ciclina D (Medema et al., 2000; Schmidt et al., 2002). 

No caso de PTEN, apesar de este ter sido confirmado como alvo do miRNA486-

5p em células musculares (Small et al., 2010), não foi possível observar sua regulação 

por KRAS oncogênica no modelo pulmonar. Isso provavelmente reflete diferenças 

tecido-específicas na regulação por microRNAs. Mais do que isso, não só os 

microRNAs podem ser regulados de forma tecido-específica (Cascione et al., 2013), 

mas a regulação de seu grupo de alvos pode variar de acordo com o contexto celular 

(Borbone et al., 2013; Daschkey et al., 2013). Tendo em vista que PTEN e FoxO1 são 

conhecidos como reguladores negativos da via PI3K-AKT (Small et al., 2010) é 

possível que, em tecidos distintos, a expressão de apenas uma destas duas proteínas seja 

suficiente para a regular negativamente esta via. Interessantemente, sabe-se que a 

KRAS é capaz de ativar a PI3K por interação direta com a subunidade catalítica p110 

desta quinase (Yang et al., 2012). O nosso estudo sugere a inibição de FoxO1 mediada 

pelo miRNA486-5p como um mecanismo adicional, através do qual a KRAS pode 

ativar a via PI3K-AKT. É possível que PTEN seja regulado por KRAS de forma similar 

em contextos diferentes.  

Mais importante ainda, pela manipulação simultânea de KRAS e do miRNA486-
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5p foi possível demonstrar que a expressão deste microRNA pode reverter o efeito 

biológico da inibição da KRAS (figuras 28, 29 e 33), e vice-versa, na qual a inibição do 

miRNA486-5p pode reverter o efeito biológico da indução da KRAS oncogênica (figura 

26).  Esses resultados são importantes, pois mostram que pelo menos algumas 

características tumorais induzidas por KRAS (aumento de viabilidade e proliferação) 

são mediadas em parte pelo miRNA486-5p. Este resultado, em conjunto com o fato de 

que a inibição do miRNA486-5p em células H1703 (que não expressam KRAS 

oncogênica) não apresentou efeito na viabilidade e proliferação celulares, sugere que 

sua inibição pode representar um mecanismo efetivo e específico para ser utilizado 

como terapia adjuvante para câncer pulmonar induzido por KRAS. 

 

5.2 Ensaios de microarranjos de microRNAs em linhagens primárias de células 

pulmonares ou pancreáticas normais imortalizadas na ausência (SALEB, HPDE) 

ou presença de KRAS oncogênica (SAKRAS, HPDE-KRAS) 

 

Os resultados obtidos pelos experimentos de microarranjo tanto nas linhagens 

pulmonares quanto nas pancreáticas demonstram que a KRAS oncogênica altera a 

expressão de miRNAs, podendo estes agirem no processo de transformação maligna 

induzida por KRAS. Essa expressão mostrou-se tecido-específica, como já descrito 

(Cascione et al., 2013), refletindo diferenças genéticas e epigenéticas entre as células. 

Além disso, estes resultados servirão para auxiliar na escolha de miRNAs candidatos 

para futuros estudos, visto que estas moléculas participam ativamente no processo 

tumoral.  
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Especificamente nós identificamos 20 miRNAs diferencialmente expressos em 

função de KRAS em células pancreáticas (ver tabela 12). Em células pulmonares, 

embora diferenças significativas não tenham sido observadas, possivelmente devido aos 

fatos apontados anteriormente, nós observamos uma tendência a expressão diferencial 

também de vários microRNAs (ver tabela 10) e validamos a expressão diferencial de 

dois destes microRNAs nas linhagens pulmonares (figura 36). Uma comparação entre 

estes resultados mostra que existem miRNAs regulados por KRAS de forma tecido-

específica, como os microRNAs 29a, 29b e 29c nas linhagens pancreáticas, os 

microRNAs 320a e 320b nas pulmonares, além de alguns que só se mostraram 

expressos em linhagens tumorais, como os microRNAs 100-5p e 19b-3p na linhagem 

HPDE-KRAS. Dado o diferente estado epigenético de linhagens oriundas de tecidos 

diferentes, esta diferença não é surpreendente.  

Como o experimento de microarranjo nas células primárias pancreáticas resultou 

em uma lista de microRNAs diferencialmente expressos em função de KRAS com 

diferenças estatisticamente significativas após a correção por FDR, nós realizamos uma 

análise adicional para identificar os microRNAs mais promissores para validação. 

Nesta abordagem adicional, nós realizamos uma metanálise de cinco estudos que 

utilizaram experimentos de microarranjo de DNA para comparar o perfil de miRNAs 

expressos em amostras pancreáticas tumorais (de pacientes e linhagens celulares) e 

amostras não tumorais. Como a taxa de mutação em KRAS é maior que 90% em câncer 

de pâncreas, nós assumimos que alguns dos microRNAs identificados nesta metanálise 

seriam, não só relacionados ao fenótipo maligno, mas também regulados por KRAS. 

Interessantemente, ao comparar os microRNAs identificados nesta metanálise (tabelas 

15 e 16) com os identificados no nosso experimento de microarranjo de DNA (tabela 

14), foi possível identificar nove que estão significativamente mais expressos nas 
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amostras tumorais nestes cinco estudos, e que também estão significativamente mais 

expressos nas células primárias HPDE-KRAS do que nas células isogênicas HPDE (sem 

KRAS) (ver tabela 17).  

Destes nove microRNAs, alguns já têm papel cohecido no câncer. O miRNA21 

pode ser considerado o mais bem estudado e conhecido, com expressão elevada e 

agindo como oncogene em câncer de mama, glioblastoma, pâncreas e próstata (Si et al., 

2007; Chan et al., 2005; Moriyama et al., 2009; Ribas et al., 2009). Já o miRNA29c foi 

identificado com expressão aumentada em câncer pancreático em relação a células 

normais (Volinia et al., 2006), juntamente com câncer colorretal e renal (Arndt et al., 

2009; Chow et al., 2010). O miRNA221 foi identificado como um fator de pior 

sobrevida em pacientes com câncer (Wang, Liu et al., 2014) e também observado com 

expressão elevada em carcinoma de colon metastático, tendo como alvo RECK (Qin et 

al., 2014). 

Já o conhecimento do envolvimento de outros desses microRNAs em câncer é 

menor, com participação provavelmente influenciada pelo contexto celular. O 

miRNA22, por exemplo, apresenta-se com expressão aumentada e reduzida em estudos 

envolvendo câncer de mama e próstata, respectivamente (Pandey et al., 2009; Porkka et 

al., 2007). Já o miRNA720 é um alvo recém-descoberto e pouco estudado, mas 

apresenta-se regulado por SnoN/SKIL e participa no controle da proliferação celular em 

células de câncer de esôfago (Shinozuka et al., 2013). 

Por outro lado, os miRNAs 29a, 29b, 130a e 205 estão com estudos em evolução 

e podem, portanto, constituir novos miRNAs regulados por KRAS, que podem 

desempenhar funções importantes para a manutenção do fenótipo maligno. Por exemplo 

o miRNA29a apresentou expressão diminuída em câncer de mama e seu aumento de 



106 
 

expressão resulta em menor taxa de crescimento de células deste tipo de câncer, além de 

mais células na fase G0/G1 (Wu, Z. et al., 2013) e o miRNA29b foi sugerido como um 

supressor de tumor em leucemia mielóide crônica regulando a via BCR/ABL1 (Li et al., 

2013). Já o miRNA130a foi observado com expressão aumentada em câncer de cólon, 

contribuindo para transformação maligna por interferir na via TGF-β/Smad (Liu et al., 

2013), enquanto o miRNA205 pode agir como um supressor de tumor em câncer oral, 

suprimindo a via Axin-2 (Kim et al., 2014).  

Portanto, esta parte do nosso trabalho identificou vários miRNAs 

diferencialmente expressos em função de KRAS, tanto no câncer de pulmão quanto no 

câncer pancreático que serão explorados em trabalhos futuros por outros membros do 

laboratório. Esta identificação foi importante porque pode fornecer novos alvos 

terapêuticos para a terapia de neoplasisas induzidas pela forma oncogênica da KRAS. 

Neste sentido, terapias usando os próprios miRNAs vem sendo desenvolvidas. 

Por exemplo, quando miRNA29b tem sua expressão restaurada em células tumorais 

pulmonares via lipossomos catiônicos ocorre a diminuição na tradução de genes 

importantes na iniciação tumoral, como CDK6, DNMT3B e MCL1, juntamente com 

crescimento celular in vitro. Em modelos xenográficos murinos, os lipossomos foram 

eficientes em acumular-se nos sítios tumorais, restaurar a expressão do miRNA29b e 

inibir o crescimento em torno de 60% (Wu, Y. et al., 2013). Ele também foi verificado 

com um alvo downstream crítico da via não-canônica de Wnt, tendo papel anti-

proliferativo em NSCLC e tendo como alvo MDM2 (Avasarala et al., 2013). 

Os microRNAs identificados podem também vir a constituir importantes 

biomarcadores, contribuindo para o diagnóstico e guiando a escolha terapêutica. Por 

exemplo, a caracterização de miRNAs em soro de pacientes com câncer de cólon em 
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estágio IV demonstra que seu perfil pode ser utilizado para detecção precoce da 

presença deste tipo de câncer (Hofsli et al., 2013). De forma semelhante, um perfil 

sorológico de miRNAs foi determinado para pacientes com leucemia mielóide aguda 

permitindo a diferenciação em relação a indivíduos normais, além de relacionar o 

miRNA181b-5p como marcador de sobrevida (Zhi et al., 2013).  De forma interessante, 

os tumores são capazes de apresentarem resistência terapêutica, na qual após um 

período de quimioterapia estes não apresentam responsividade. Nesses casos há 

alteração na expressão de miRNAs, como miRNA192 e 200b, e eles vem sendo 

estudados como uma alternativa para reestabelecer a sensibilidade tumoral à 

quimioterapia e prevenir e recorrência (Rui et al., 2010; Garofalo et al., 2013).  

Finalmente, a identificação destes miRNAs pode contribuir para o 

desenvolvimento de novas terapias através da identificação dos seus alvos envolvidos 

em promover o fenótipo maligno. Wen et al., 2014 demonstraram que o miRNA506 

funciona como um supressor de tumor em câncer cervical tendo como alvo direto o 

fator de transcrição Gli3, envolvido na via Hedgehog. De forma semelhante, o 

miRNA141 age suprimindo a invasão e metástase em carcinoma hepatocelular por ter 

como alvo Tiam1 (Liu et al., 2014). Já agindo como oncogene, o miRNA566 apresenta-

se com expressão aumentada em linhagens celulares de glioma humano e sua inibição 

reduz a atividade da via de EGFR, também inibindo proliferação e invasão (Zhang et 

al., 2014). Assim como o miRNA10 foi identificado como um oncogene em câncer de 

bexiga, com expressão elevada tanto em linhagens celulares quanto em tecidos 

metastáticos, tendo como alvos os fatores de transcrição KLF4 e HOXD10 (Xiao et al., 

2014). 

Para tentar identificar vias reguladas por estes microRNAs nós fizemos uma 

análise de pathways dos miRNAs encontrados na metanálise e com mesmo trend de 
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expressão nas linhagens primárias pancreáticas e vimos que eles podem contribuir de 

forma significativa para o processo de transformação maligna (figura 37). Vias 

confirmadas pelo Tarbase relacionam esses miRNAs com interação ECM-receptor, via 

de sinalização PI3K e p53, apoptose, ciclo celular e vários tipos de câncer, como 

endometrial, pancreático, próstata.  

Portanto, tanto em células pulmonares, quanto em células pancreáticas, nós 

identificamos miRNAs diferencialmente expressos em função do oncogene KRAS, que 

podem ser explorados direta ou indiretamente para o desenvolvimento de novas terapias 

para pacientes portadores destas neoplasias. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Neste projeto nós postulamos que a forma oncogênica da KRAS regula a 

expressão de miRNAs, que por sua vez irão contribuir para o fenótipo maligno. Para 

identificar miRNAs regulados pela KRAS nós utilizamos duas estratégias: (1) avaliação 

da expressão do microRNA candidato (miRNA486-5p) em diferentes modelos celulares 

em função da expressão de KRAS; e (2) experimentos de microarranjos de DNA em 

pares isogênicos de células primárias pulmonares e pancreáticas transformadas ou não 

pelo oncogene KRAS.  

 

6.1 Análise do microRNA 486-5p como alvo do oncogene KRAS no pulmão 

 

Considerando-se os resultados descritos nós demonstramos que a correlação 

observada por Ragusa et al. (2010) entre o miRNA486-5p e a presença de KRAS 

oncogênica em câncer de cólon também é observada em células tumorais pulmonares. 

Entretanto, esta não parece ser uma regulação universal, uma vez que esta correlação 

não foi observada em células pancreáticas. Além disso, nós não só demonstramos uma 

correlação entre o miRNA486-5p e KRAS nas células pulmonares, mas, através de 

experimentos de perda e ganho de função, demonstramos que existe causalidade entre a 

expressão de KRAS oncogênica e a expressão deste miRNA, de tal forma que uma 

alteração na expressão de KRAS leva a uma alteração correspondente na sua expressão. 

Estes resultados estabeleceram o miRNA486-5p como alvo do oncogene KRAS 

em células tumorais pulmonares e serviram de base para a análise funcional deste 

miRNA. Para tanto, nós realizamos tanto a super-expressão, quanto a inibição da 
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expressão deste microRNA em células pulmonares. Estes estudos demonstraram que o 

miRNA486-5p possui ação oncogênica (oncomiR) promovendo a proliferação e a 

viabilidade celular.  

Mais importante ainda, nós observamos que o miRNA486-5p é capaz de resgatar 

a perda de viabilidade causada pela inibição da expressão de KRAS (ver figuras 28 a 

30). Por outro lado, sua inibição é capaz de reduzir o ganho de viabilidade observado 

pela indução da expressão de KRAS para os níveis observados na ausência de indução 

(ver figuras 25 e 26). Interessantemente, a inibição do miRNA486-5p em células que 

não expressam KRAS oncogênica não afeta a viabilidade celular. Estes resultados 

indicam especificidade, ou seja, que a inibição do miRNA486-5p produz efeitos 

biológicos somente na presença de KRAS oncogênica, justificando o desenvolvimento 

de estratégias terapêuticas baseadas na inibição deste microRNA em câncer de pulmão 

induzido por KRAS. 

Para tentar entender o mecanismo de ação deste miRNA nós avaliamos a 

expressão de alguns de seus alvos conhecidos, que tem ação supressora tumoral: a 

fosfatase PTEN e o fator de transcrição FoxO1. Embora, no contexto estudado, não 

tenha sido observada nenhuma alteração em PTEN, nós observamos que FoxO1 tem sua 

expressão protéica diminuída com aumento de KRAS (e consequentemente de 

miRNA486-5p) e vice-versa, mostrando uma regulação de FoxO1 por KRAS, e 

sugerindo que esta regulação é, ao menos parcialmente, mediada pelo miRNA486-5p.  

 Este estudo identifica o miRNA486-5p como um alvo interessante da KRAS 

oncogênica no pulmão e sugere que a inibição de sua expressão pode trazer benefícios 

terapêuticos.  
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6.2 Experimentos de microarranjos de DNA em pares isogênicos de células 

primárias 

 

Esta análise de microarranjos de DNA foi realizada com pares isogênicos 

portadores ou não de KRAS oncogênica tanto de células primárias pulmonares, quanto 

de células primárias pancreáticas. No caso das células pulmonares, embora diferenças 

significativas não tenham sido observadas, nós observamos uma tendência a expressão 

diferencial de vários miRNAs (ver tabela 12). No caso das células pancreáticas, nós 

identificamos 20 microRNAs diferencialmente expressos em função de KRAS (ver 

tabela 14). Uma comparação entre estes resultados mostra que existem miRNAs 

regulados por KRAS de forma tecido-específica, como os miRNAs 29a, 29b e 29c nas 

linhagens pancreáticas, o 320a e 320b nas pulmonares, além de alguns que só se 

mostraram expressos em linhagens tumorais, como os miRNAs 100-5p e 19b-3p na 

linhagem HPDE-KRAS.  

Para identificar os miRNAs mais promissores para validação, nós realizamos 

uma metanálise de cinco estudos que utilizaram experimentos de microarranjo de DNA 

para comparar o perfil de miRNAs expressos em amostras pancreáticas tumorais e 

amostras não tumorais e identificamos 9 que estão significativamente mais expressos 

nas amostras tumorais nestes 5 estudos, e que também estão significativamente mais 

expressos nas células primárias HPDE-KRAS do que nas células isogênicas HPDE (sem 

KRAS) (ver tabela 17). Embora a análise funcional dos microRNAs validados não faça 

parte dos objetivos de estudo deste projeto, estes microRNAs serão investigados 

futuramente no laboratório como potenciais alvos terapêuticos regulados por KRAS.  
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ABSTRACT 

 

Activating mutations in KRAS are prevalent in cancer, but therapies targeted to 

oncogenic RAS have been ineffective to date. These results argue that targeting 

downstream effectors of RAS will be an alternative route for blocking RAS-driven 

oncogenic pathways. Our goal was to identify microRNAs regulated by oncogenic K-

Ras in lung cells that could contribute to the oncogenic phenotype. Due to a 

reported positive correlation between microRNA486-5p expression and the presence 

of K-Ras mutations in colon cancer specimens, we decided to investigate whether 

this microRNA could be a therapeutically relevant K-Ras target in lung cancer. Using 

both gain and loss of function approaches to manipulate expression of oncogenic K-

Ras in lung cells, we determined that oncogenic K-Ras upregulates miRNA486-5p 

expression while it concomitantly downregulates expression of miR486-5p targets, 

including the tumor suppressor FoxO1. Next, we determined that when microRNA 

486-5p is overexpressed in K-Ras wild type lung H1703 cells, it increases cell viability 

and growth, whereas inhibition of microRNA486-5p expression by RNA interference 

in K-Ras mutated lung cells A549 and H358 results in decreased growth, viability and 

proliferation. More importantly, using a K-Ras-inducible lung cell line, we determined 

that mir486-5p inhibition was able to prevent K-Ras-induced cell growth and 

proliferation, indicating that this microRNA makes an important contribution to the 

oncogenic phenotype driven by oncogenic K-ras. These results support the concept 

of targeting microRNA486-5p as a therapeutic approach for oncogenic Ras-driven 

tumors. 
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INTRODUCTION 

 

Lung cancer is the leading cause of cancer-related deaths worldwide (Jemal et 

al, 2010) and even though novel targeted therapies have been developed that show 

efficacy for a subset of patients (Engelman et al, 2008; Gerber et al, 2010), for 

the great majority of lung cancer patients effective targeted therapies are still 

lacking. This is the case for the 20-50% of lung cancer patients that harbor activating 

point mutations in the KRAS GTPase gene (Westra et al, 1993; Gao et al, 1997; 

Vahakangas et al, 2001; ). Therefore, identification of druggable targets in the KRAS 

signaling pathway could lead to novel therapeutic alternatives for lung cancer, as 

well as other RAS-driven cancers. 

Constitutive, signal-independent activation of KRAS via mutation is not 

only associated with poor prognosis and therapy resistance in a variety of cancers, 

but is sufficient to trigger malignant transformation and drive the oncogenic 

phenotype (Adjei et al, 2008; Linardou et al, 2008). Therefore, KRAS is  a  rational  

target  for  cancer  therapy.    Unfortunately,  due  to  the  difficulty  in  effectively 

inhibiting the biological activity of RAS proteins, different approaches to directly 

target these proteins for therapy have been so far unsuccessful (Friday et al, 2005). 

In this regard, intense efforts are being made to target known downstream effectors 

of RAS (Engelman et al, 2008; Lim et al, 2006; Bodemann et al, 2008).  So far this 

approach has yielded limited therapeutic success, thus reflecting the need to better 

understand the molecular pathways triggered by oncogenic RAS. 

MicroRNAs (miRNAs) are 21-23 nts RNA molecules known to suppress 

translation of specific partially  complementary  mRNA  targets  through  interactions  
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with  Argonaute  and  RISC  complex (Biasiolo et al, 2011; Kwak et al, 2010). 

MicroRNAs, not only play a crucial role in regulating human gene expression 

(Ambros et al, 2003; Bartel et al 2004), but also have, in recent years, emerged as 

key players in oncogenesis (He and Hannon; 2004). They have been shown to 

regulate important cellular functions, such as growth, differentiation and apoptosis 

(Xu et al, 2013; Nguyen et al, 2013; Chitnis et al, 2012).  They  are  also  involved  in  

malignant  transformation  acting  like  tumor  suppressors  or oncogenes, and their 

expression is altered in cancer patients, suggesting that administering or targeting 

microRNAs might represent promising approaches for cancer therapy (Huang et al, 

2012; You & Jones,2012; Volinia et al; 2012). 

Even though K-Ras regulation by miRNAs is well known, especially by the let7 

family and by miRNA 143 (Christensen et al, 2009; Hu et al, 2012), miRNAs that 

are regulated by K-Ras are still largely unexplored. Sofar, there have been only 

three studies in colon cancer showing a correlation between the presence of K-Ras 

mutations and the expression of a handful of microRNAs (Ragusa et al; 2010; 

Mosakhani et al; 2011; Ota et al; 2012). Nonetheless, a causal relationship between 

the presence of oncogenic K-ras and altered expression of these microRNAs has not 

been established, and the role these microRNAs play in K-Ras induced oncogenesis 

has not been studied. Given lung cancer’s lethality and given the lack of successful 

therapies for K-Ras-induced malignancies, identification of K-Ras regulated 

microRNAs in lung cells is important, as it may provide novel approaches for K-Ras-

induced lung cancer therapy design. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nguyen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23383180
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nguyen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23383180
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The aim of this study was to identify microRNAs regulated by oncogenic K-Ras in 

lung cells that could contribute to the oncogenic phenotype. Given the reported 

correlation between K-Ras mutations and increased expression of microRNA486-

5p in colon cancer specimens (Ragusa et al, 2010), and given that microRNA486-

5p regulates the expression of important tumor suppressors, such as PTEN and 

FoxO1 (Small et al, 2010), we decided to investigate whether this microRNA could be 

a therapeutically relevant K-Ras target in lung cancer. First, using primary isogenic 

lung cell lines that differ only by expressing or not the oncogenic K-Ras12V isoform, 

we confirmed that microRNA 486-5p is positively correlated with oncogenic K-Ras. 

Next, by manipulating K-Ras expression in lung cells, we were able to show that 

oncogenic K-Ras up-regulates microRNA 486-5p expression and down-regulates 

expression of FoxO1, a microRNA486-5p target that is a well-known tumor 

suppressor. In addition, we determined that microRNA486-5p promotes 

oncogenesis, as it increased growth and viability of K-Ras wild type H1703 cells. 

Inhibition of microRNA486-5p expression by RNA interference resulted in reduced 

growth and viability of K-Ras mutant cell lines. Interestingly, this reduction in 

viability was not associated with increased apoptosis, but with reduced proliferation. 

More importantly, using a K-ras- inducible cell  line,  we  were  able to  show that  

microRNA486-5p  inhibition  is  able to  reverse the oncogenic properties triggered 

by oncogenic K-Ras induction, without affecting uninduced cells. Our data indicate 

that K-Ras-induced miR-486-5p expression is an important oncogenic pathway, 

leading to inhibition FoxO1 expression and promoting oncogenic cell properties.   It 

suggests that targeting microRNA486-5p might prove beneficial for K-Ras-induced 

lung cancer therapy. 
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METHODS 

Cell culture. Cell passages were kept to a minimum and no cells were passaged 

continuously for more than six  months.  Low  passage SALEB and  SAKRAS  cells  

were  cultured  in  serum-free bronchial epithelium growth medium (BEGM, 

Clonetics-Lonza). These cells were originally selected in medium containing a triple 

antibiotic cocktail and subsequently characterized by real-time PCR for expression of 

the genes used for immortalization and transformation (28). Short Tandem Repeat-

DNA profile authenticated NCI-H358, A549, NCI-H1703 cells were obtained from 

ATCC and maintained in RPMI 1640 (Invitrogen) supplemented with 10% FBS 

(Sigma-Aldrich). 

 

Generation of a K-Ras inducible H1703 cell line. We used K-Ras wild-type H1703 

cells to generate doxycycline inducible K-Ras-expressing cells (H1703/12V) and 

control (H1703/TrexB) according to the tREx System protocol (Invitrogen). Briefly, 

H1703 cells were transfected with pcDNA6-TR and stable tet repressor (TR) 

expressing cells were selected. Inducibility of stable clones was assessed by transient 

transfection with pcDNA™4/TO/lacZ followed by doxycycline induction of β-

galactosidase expression. The  highest  inducible  clone  was  either  transfected  

with  pcDNA™4/TO/Kras
G12V   

to  generate  the inducible H1703/12V line, or with 

pcDNA™4/TO empty vector to generate the control H1703/TrexB line. 

 

Generation of doxycycline-inducible KRas knockdown A549 and H358 cell lines. 

Lentiviruses were produced from lentiviral vectors containing two different shRNA 
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sequences for targeting K-Ras, as well as a control vector containing a non-targeting 

shRNA sequence, were obtained (pTripz V3THS-314004; V3THS-314009, RHS-4743; 

Open Biosystems®) and used to infect H358 and A549 cells. Stable cells were selected 

and tested for inducible expression of the shRNAs by expression of turbo-red 

fluorescent protein (also induced by doxycycline) tested for KRas inhibition by real-

time PCR and by western blotting (see below). 

 

RNA isolation and Real-time PCR analysis. RNA was either extracted using 

Absolutely RNA miRNA Kit (Agilent Technologies®) or TRIZol (Invitrogen ®), following 

the manufacturer’s instructions in each case. 1μg and 50ηg of RNA, for mRNA and 

microRNA respectively, was reverse transcribed into cDNA using M-MLV Reverse 

Transcriptase (Invitrogen®) according to the manufacturer’s protocol, using random 

primers for mRNA and a specific loop primer for miR486-5p as described (Chen et al, 

2005). Real-time  PCR  analysis  was  performed  using  1x  Maxima  SYBR  

Green/ROX  qPCR  Master  Mix (Fermentas®) in ABI 7300 Real-Time PCR System 

(Applied Biosystems). Primers for mRNA analysis were designed to span different 

exons while, for microRNA analysis, a specific forward primer was used in 

conjunction with an universal reverse primer (Chen et al, 2005). Relative 

quantitation was determined by the ΔΔCt  method using actin, tubulin or GAPDH as 

the endogenous control for mRNA analysis or small nucleolar RNAs (snoRNA 44, 47 

and 48) for miRNA analysis, respectively. Whenever more than one endogenous 

control was used to normalize the data, a normalization factor was calculated using 

Genorm. 
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Western Blotting. 50ug of protein were submitted to SDS-PAGE on 12% 

polyacrilamide gels, followed by electrotransfer to nitrocellulose membranes. After 

blocking, membranes were incubated with primary antibody overnight, washed and 

incubated with anti-rabbit or anti-mouse fluorescent secondary antibodies (Licor®) 

for 1 h. The membranes were scanned using the Odissey fluorescence scanner 

(Licor®). The antibodies used and respective catalog numbers were as follows: 

anti-pan-RAS (OP-40,Calbiochem),   anti-GAPDH   (sc-25778,   Santa   Cruz   

Biotechnology),   anti-FoxO1   (cs-2880;   Cell Signaling), anti-PTEN (cs-9559; Cell 

Signaling), anti-caspase3 total (cs-9662; Cell Signaling); anti- cleaved caspase3 (cs-

9664; Cell Signaling); anti-actin (sc-1615, Santa Cruz Biotechnology). 

 

Transfections. siRNA transfections were performed as previously described (Wilson 

et al, 2008) with 100nM of either a non-targeting siRNA control or siRNA smart 

pools targeting KRAS (Dharmacon). We also used 5 or 50ηM of modified RNA oligos 

mirVana® Mimic and Inhibitors, as well as respective controls (Invitrogen®) to 

manipulate microRNA486-5p expression. All transfections were performed using 

Dharmafect 1 transfection reagent (Dharmacon®). 

 

3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-

tetrazolium  salt (MTT) assay. 104 cells were seeded in 96 wells plates. After 24 h the 

complete media was replaced with serum-free media and 10uL of MTT (10mg/mL) 

was added to each well. After 2 hours 100µL of DMSO was added to each well and 

cells were incubated at room temperature for 1 hour. The reduction of MTS to 
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formazan was measured colorimetrically at 600nm on a Eon Microplate Reader 

(OptiTek). 

 

Colony formation assay. 500 cells were seeded in 20cm2 plates and cultured for 12 

days, with medium being changed every 3 days. Formed colonies were then fixed 

with formaldehyde 3,7%, stained with violet crystal and the colony number was 

counted. 

 

Growth curve. 4 x 104 were seeded in 6 wells plates and cultured for up to 12 

days. Every 2 days the cells fixed with formaldehyde 3,7%  and the number of 

cells was  determinated with  Beckman Z2 Coulter. 

 

H3 thymidine incorporation assay. 104 cells were seeded in 96 wells plate and after 

24 h the complete media was replaced with serum-free media for 24 h. After that 

the complete medium was replaced and after 6 hours 0,25µCi/mL H3 thymidine was 

added and kept for 24 h. H3 thymidine incorporation level were determinate by 

automatic scintillator (Tri-Carb 2910TR, Perkin-Elmer® 

 

Statistics. All values are presented either as mean ± 1SD or as representative images 

of at least three independent experiments. All comparisons were made using the 

unpaired Student t test for samples with unequal  variance.  Differences  were  

considered  statistically  significant  at  p  ≤  0.05  (indicated  by asterisk). 
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RESULTS 

In order to investigate if miR-486-5p is regulated by oncogenic K-Ras in lung 

cells, we first compared miR-486-5p expression between primary immortalized 

epithelial lung cells (SALEB) and its K-Ras transformed counterpart (SAKRAS). As can 

be seen in figure 1A, miR-486-5p expression is significantly higher in SAKRAS cells. 

Consistently, we observed decreased expression of different miR-486-5p targets in 

SAKRAS cells, including tumor suppressors PTEN and FoxO1 (Fig. 1B). Because 

microRNAs are processed into a double-stranded intermediate before the mature 

strand is selected, and because both strands can be functional, we decided to 

investigate if, in lung cells, miRNA486-3p would also be correlated with K-Ras 

expression. As can be seen in fig. 1C, miR486-3p expression is also higher in 

SAKRAS cells, when compared to SALEB cells. These results confirm a previously 

observed correlations between miR486-5p and miR486-3p expression and presence 

of oncogenic K-Ras in colon cancer (Ragusa et al, 2010, Mosakhani et al, 2012). 

However, these correlative observations do not establish causality. In order to 

demonstrate that K-Ras regulates miR486-5p expression, we first performed a gain-

of-function experiment using KRas-inducible H1703 cells (H1703/12V), which do not 

normally express oncogenic KRas. When oncogenic K-Ras expression is induced with 

doxycycline (Fig.1D), miR486-5p expression is also increased (Fig.1E). This increase in 

miR486-5p expression was not caused by doxycycline, as no increase in miR486-5p 

expression was observed in our vector control cell line (H1703/TrexB) treated with 

doxycycline. Next, we performed loss-of-function experiments using K-Ras mutant 

H358 and A549 cell lines with doxycycline-inducible expression of shRNAs targeting 

K-Ras. Consistent with our previous results, inhibition of K-Ras expression (Fig. 1F) 
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was accompanied by a decrease in miR486-5p expression with two different shRNAs 

in both cell lines (Fig. 1G). Again, miR486-5p expression was unchanged in H358 and 

A549 cells induced to express a non- targeting shRNA. Taken together, these results 

confirm that, in lung cells, miR486-5p is a KRas target. 

Because miR486-5p has been reported to inhibit the expression of tumor 

suppressors PTEN and FoxO1  (Small  et  al,  2010),  and  because  we  have  seen  a  

correlation  between  KRas  and  reduced expression of these tumor supressors (Fig. 

1B), we decided to investigate if alterations in KRas expression would lead to 

opposite alterations in expression of these miR486-5p targets. As can be seen in 

Fig.2A, induction of KRas expression in H1703 cells leads to a decrease in FoxO1 

protein expression, however PTEN expression remains unaltered. In our control 

cell line (H1703/TrexB) no change in FoxO1 expression was observed upon 

doxycycline treatment.  Similarly, when K-Ras expression is inhibited in H358 and 

A549 cells by two independent shRNAs, an increase in FoxO1 expression is observed 

(Fig. 2B). No changes in FoxO1 expression were observed when a non-targeting 

shRNA was induced in these cells. Again no changes in PTEN protein levels were 

observed. These results show that KRas negatively regulates FoxO1 protein 

expression and suggest that this regulation might, at least in part, be mediated by 

miR486-5p. 

Given the above results, we hypothesized that miR486-5p contributed to the 

oncogenic phenotype induced by KRas.  In order to test this hypothesis, we first 

assessed  if miR486-5p could promote oncogenesis in KRas wildtype H1703 cells. 

As can be seen in Fig.3A, H1703 cells transfected with either 5nM or 50nM of a 
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miR486-5p mimic RNA oligo were able to form more colonies than H1703 cells 

transfected with control RNA oligo. These cells also displayed increased viability by 

MTT assay (Fig.3B). Conversely, inhibition of miR486-5p expression in K-Ras mutant 

A549 and H358 cells leads to reduced cell viability by MTT (Fig.3C) and limits their 

ability to form colonies (Fig.3D). In order to investigate the mechanism leading to 

loss of viability, we evaluated apoptosis and proliferation. As can be seen in Figs.3E, 

inhibition of miR486-5p expression in H358 cells does not trigger apoptosis, as it 

does not increase caspase 3 cleavage. On the other hand, a reduction in miR486-5p 

levels was acompanied by lower levels of incorporation of radiactive thymidine 

(Fig.3F), indicating reduced proliferation. These results indicate that mir486-5p 

promotes lung cell proliferation. 

As expected, H358 cells induced to express shRNAs targeting K-Ras formed less 

colonies than H358 cells induced to express a control shRNA. Nonetheless, when the 

cells expressing KRas shRNAs were transfected with miR486-5p mimic oligo, their 

ability to form colonies were restored to the same level observed in control cells 

expressing a non-targeting shRNA (fig.4A). Similar results were obtained for tritiated 

thymidine incorporation (Fig.4B), indicating that miR486-5p is an important mediator 

of KRas-induced proliferation. Finally, H1703/12V induced to express oncogenic KRas 

with doxycycline form more colonies than doxycycline induced H1703/TrexB control 

cells. However, oncogenic KRas- expressing  H1703/12V  cells  transfected  with  a  

miR486-5p  inhibitor  oligo  (AntagomiR)  displayed similar colony forming ability as 

H1703/TrexB cells (fig 4C). It is noteworthy that the colony forming ability  of  

H1703/TrexB  cells,  which  do  not  express  oncogenic  KRas  even  when  treated  

with doxycycline, was not affected by transfection with the miR486-5p inhibitor 
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oligo (AntagomiR). Taken together, these results show not only that miR486-5p 

potentiates KRas-induced proliferation, but also that miR486-5p inhibition 

specifically targets K-Ras-expressing cells. 

 

DISCUSSION 

KRAS-induced cancers are very common, yet despite intense efforts, effective 

therapies for these malignancies are sofar unavailable. Approaches to target KRAS 

directly have sofar been unsuccessful (Adjei et al, 2008) and indirect targeting of 

KRAS through its downstream effectors has proven to be challenging, as KRAS 

regulates many pathways that impinge on the oncogenic phenotype. Effective KRAS 

targeting will likely involve combined inhibition of these pathways. Therefore, a 

better understanding of the oncogenic pathways triggered by KRAS is warranted, as 

it will identify additional targets that will increase the possibilities for combined 

therapy design. 

To more fully understand the oncogenic pathways triggered by KRAS, we 

focused our efforts on an as yet poorly explored pathway that is likely to be 

important for Ras-induced oncogenesis: the KRas- induced microRNA pathway. 

MicroRNAs are post-transcriptional regulators of gene expression that act 

primarily to suppress translation of mRNA targets by pairing with the 3’ UTR, a 

process that is mediated by the RNA Induced Silencing Complex (RISC). As miRNAs 

have the ability to simultaneously control groups of mRNAs, which can themselves 

be regulated by different miRNAs, this method of gene regulation is not only 
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complex, but also widespread. It is estimated that miRNAs control more than 30% of 

all human genes (Ambros et al, 2003; Bartel et al 2004). 

Therefore, it is not surprising that alterations in microRNA-mediated gene 

regulation have been shown to play an important role in different types of cancers. 

For instance, miR29 is frequently downregulated in lung cancer and restoring its 

expression using cationic lipossomes, inhibits cancer lung cell growth in vitro and 

xenograft tumor growth in vivo (Wu et al, 2013). 

Moreover, miRNAs can act either as tumor suppressors or as oncogenes, 

depending on the group of genes they regulate. In the first case, reduced expression 

of a microRNA with tumor suppressive function leads to up-regulation of genes 

with oncogenic properties, like Bcl2 (targeted by mir15 e mir16-1; Cimmino et 

al, 2005), Ras (targeted by let7, Johnson et al, 2005), myeloid cell leukemia 

sequence 1 (MCL1; targeted by mir29, Garzon et al, 2009; Mott et al, 2007) and MYC 

(also targeted by let-7; Sampson et al, 2007). In the second case, increased 

expression of microRNAs with oncogenic function leads to enhanced suppression of 

genes with tumor suppressive properties, like p53, SOCS1 and PDCD4 (Kim et al, 

2013; Qin et al, 2013; Wang et al, 2013). 

Our findings show that oncogenic K-Ras positively regulates microRNA 486-

5p expression in lung cells. miRNA 486 is known to be induced by transcription 

factors SRF and MRTF-A in muscle cells, where it regulates muscle growth, 

development, and signal responsiveness (Small et al, 2010). Interestingly, even 

though miR486 is known to negatively regulate the expression of FoxO1 and PTEN 
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in muscle cells (Small et al, 2010; Xu et al, 2012), its role in cancer remains poorly 

understood. 

Some studies suggest that miR486 might have a tumor suppressive role, 

whereas other studies suggest an oncogenic role. A decreased expression of 

miRNA486 was observed in gastric cancer and lung cancer, where it is proposed 

that miR486 expression might serve as a biomarker (Oh et al, 2011; Konish et al, 

2012; Yu et al, 2011). It is noteworthy that the abovementioned lung cancer study 

did not evaluate KRas mutational status of the samples used. On the other hand, 

increased miR486-5p and miR486-3p expression was observed in KRas mutant colon 

cancer specimens (Ragusa et al, 2010; Mosakhani  at  al,  2012).  Moreover,  

miR486-5p  is  overexpressed  in  patients  affected  by  Sézary syndrome, a type of T 

cell lymphoma (Narducci et al, 2011). Finally, in a model of chronic myeloid leukemia 

(CML), miR486-5p inhibition in Bcr-Abl CD34+ cells reduced cell growth and 

increased imatinib sensitivity, suggesting that inhibition of this miRNA may serve as 

an adjuvant therapy in CML (Wang et al, 2011). Our study supports an oncogenic 

role for miR486-5p in lung cancer, as overexpression of this miRNA increased lung 

cell growth, and inhibition of its expression reduced lung cell growth and 

proliferation (Fig. 3). 

Interestingly, miR486-5p has been shown to  regulate two important 

tumor suppressors: the PTEN phosphatase and the transcription factor FoxO1 

(Small et al, 2010, Xu et al, 2012). Here, we demonstrate for the first time in a 

cancer study a negative correlation between miR486-5p and FoxO expression in 

lung cancer cells (Figs. 1 and 2). We also demonstrate for the first time that 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mosakhani%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21922590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mosakhani%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21922590


145 
 

 
 

oncogenic KRas negatively regulates FoxO1 (Fig. 2). We propose that FoxO1 

inhibition is likely mediated by KRas-induced miR486-5p  up-regulation. We also 

propose  that  inhibition  of  FoxO1  might  be  an important event in KRas-induced 

oncogenesis. In fact, FoxO1 is capable of regulating gene transcription to   inhibit   

cell   proliferation   and   survival,   contributing   to   suppress   oncogenic   

transformation (Ramaswamy et al, 2002; van der Vos et al, 2008). It is able to 

prevent cell cycle entry of quiescent cells, increasing expression of cyclin G2 and 

p130 family members (Martinez-Gac et al, 2004; Kops et al, 2002). Finally, FoxO1 

overexpression drives cell cycle G1/S phase arrest, which is partly mediated both by 

upregulation of cyclin-dependent kinase inhibitors and by downregulation of cyclin D 

(Medema et al, 2000; Schmidt et al, 2002). 

On the other hand, even though PTEN has been confirmed as a miR486-5p 

target in muscle cells (Small et al, 2010), we were not able to observe regulation of 

PTEN by KRas. This likely reflects tissue- specific differences in target regulation by 

miRNAs. Not only can miRNAs be regulated in a tissue- specific fashion (Cascione et 

al, 2013), but the groups of targets they regulate can also vary depending on cell 

context (Borbone et al, 2013; Daschkey et al, 2013). In lung cancer, miRNA486-5p 

seems not to target PTEN. Since both tumor suppressors are known negative 

regulators of the PI3K-Akt pathway (Small et al, 2010), it is likely that in different 

tissues either one or the other is sufficient to negatively regulate this pathway. 

Interestingly, KRas is known to activate this pathway through direct interaction with  

the  PI3K  110  catalytic  subunit  (Yang  et  al,  2012). Our study suggests miR486-5p-

mediated inhibition of FoxO1 as an additional mechanism by which KRas can 
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activate the PI3K pathway. It is likely that PTEN might be regulated by KRas in a 

similar fashion in a different context. 

A positive correlation between oncogenic KRas and miR486-5p expression 

had been described before in colon cancer (Ragusa et al, 2010). Here, we not only 

confirmed this observation in lung cells, but extended it to show that there is 

causality. In that sense, we have shown that an alteration in oncogenic KRas 

expression led to a corresponding alteration in expression of miR486-5p (Fig.1). 

This was  an  important  finding,  as  it  demonstrates  for  the  first  time,  that  

oncogenic  KRas  can  induce alterations in the microRNA regulatory pathway. 

More importantly, by simultaneously manipulating KRas and miR486-5p 

expression (Fig.4), we demonstrated that expression of miR486-5p could reverse the 

biological effect of inhibiting KRas expression, and vice-versa, that inhibition of 

miR486-5p expression could reverse the biological effect of oncogenic KRas 

induction. These results are important because they show that at least some of the 

tumor  promoting  effects  of  KRas  (namely  increased  viability  and  proliferation)  

are  mediated  by miR486-5p. This result, coupled with the fact that miR486-5p 

inhibition in H1703/TrexB cells that do not express oncogenic KRas had no effect on 

cell viability and proliferation, suggest that miR486-5p inhibition might constitute an 

effective and specific approach to be used as adjuvant therapy for Kras- induced lung 

cancer. 

In conclusion, we have identified miR486-5p as a KRas-regulated miRNA in 

lung cancer cells, that not only contribute to the oncogenic phenotype triggered by 

KRas, likely through regulation of the tumor suppressor  FoxO1, but also we have 
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identified a novel unconventional KRas target, whose inhibition seems promising 

and deserves further exploration as a therapeutic approach for K-ras-induced lung 

cancer. 
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FIGURE LEGENDS 

Figure 1: KRAS up-regulates miR486 and its targets in lung cells. 1A. microRNA 486-

5p expression in lung primary cells in presence (SAKRAS) or absence (Saleb) of oncogenic 

KRas; 1B. microRNA 486-5p mRNA target expression level in primary lung cells in 

presence (SAKRAS) or absence (Saleb) of oncogenic KRas; 1C. microRNA 486-3p 

expression in lung primary cells in presence (SAKRAS) or absence (Saleb) of oncogenic 

KRas; 1D. Western blotting for PanRas and actin of H1703 G12V and TrexB cells in 

presence or absence of doxyclycine; 1E. microRNA 486-5p expression in H1703 G12V and 

TrexB cells in presence or absence of doxyclycine; 1F: KRas expression in A549 and H358 

lung cancer cells after transduction with shRNAs, where the first column represent in 

presence of doxycycline while the second in absence; 1G: microRNA 486-5p expression in 

A549 cells transduced with shRNAs according to presence or absence of doxyclycine; 1H: 

microRNA 486-5p expression in H358 cells transduced with shRNAs according to presence 

or absence of doxyclycine  

 

Figure 2: In lung cells miRNA486-5p target FoxO1 is negatively regulated by KRAS. 

2A: Western blotting for FoxO1, PTEN and actin of H1703 G12V and TrexB cells in 

presence or absence of doxycycline; 2B and 2C: Western blotting for PanRas, FoxO1, 

PTEN and actin of A549 and H358, respectively, in presence or absence of doxycycline; 

Figure 3: miRNA486-5p acts as an OncomiR in KRAS positive lung cancer cells by 

promoting cell viability and proliferation. 3A and 3B: Colony formation and MTT 

assays, respectively, in H1703 cells after transfection with miR486-5p mimic and mimic 

control; 3C and 3D: MTT and colony formation assays in H358 cell after transfection with 

miR486-5p antimiR and antimiR control; 3E: western blotting for caspase3 total and 

cleaved caspase3 in H358 cells after transfection with miR486-5p mimic, antimiR and 

controls; 3F: proliferation assay in H358 cells after transfection with miR486-5p antimiR 

and antimiR control.  

 

Figure 4: K-Ras-induced cell growth and viability is reversed by inhibition of 

miRNA 486-5p. 4A: Colony formation in H358 cells after transfection with miR486-5p 

mimic and mimic control; 4B: proliferation assay in H358 cells after transfection with 

miR486-5p mimic and mimic control; 4C: colony formation assay in H1703 cell after 

transfection with miR486-5p antimiR and antimiR control. 
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