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RESUMO 

Almeida BC. Análise funcional dos miRNAs let-7f-5p, miR-10b-5p, miR-34a-5p, 

miR-181b-5p e miR-181d-5p em células de leiomioma e leiomiossarcoma uterino 
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 
A expressão anormal dos miRNAs está diretamente associada ao 
desenvolvimento de neoplasias por regularem a expressão de genes 

supressores tumorais e oncogenes. Assim, sua desregulação está intimamente 
relacionada a um pior prognóstico e comprometimento da resposta terapêutica. 

Embora esteja bem estabelecido o papel dos miRNAs em diversos tipos de 
cânceres, pouco se sabe sobre sua função nos tumores de músculo liso uterinos. 
Os leiomiossarcomas (LMS) são tumores raros com altas taxas de mortalidade 

e recorrência, enquanto os leiomiomas (LM) são tumores frequentes com ampla 
variabilidade histológica. A origem desses tumores é incerta, sendo controversa 

a possível malignização de um LM, e seu diagnóstico diferencial ainda 
representa grande desafio na pratica médica. Nosso grupo, em trabalho anterior, 
identificou uma série de miRNAs associados ao desenvolvimento de tumores 

com expressão diferencial entre LM e LMS uterinos. O principal objetivo desta 
tese foi selecionar e caracterizar miRNAs que pudessem ser aplicáveis para fins 

de diagnóstico diferencial, predição de prognóstico e resposta à terapêutica, ou 
ainda potenciais alvos para terapia específica nesses tumores. Cinco miRNAs 
(let-7f-5p, miR-10b-5p, miR-34a-5p, miR-181b-5p e miR181d-5p) foram 

selecionados para análise e caraterização em amostras de pacientes e linhagens 
celulares. A partir desses resultados, miR-34a e miR-181b foram selecionados 

para análise dos efeitos de sua indução (Mimic) e inibição (siRNA) in vitro. Após 
a manipulação molecular desses miRNAs, foram avaliadas a proliferação e 
migração celular, bem como a expressão de alguns de seus genes alvo (CCND1, 

MDM4, TP53 e BCL2 para o miR-34a; e TIMP3, FGFR1, ESR1 e BCL2 para o 
miR-181b). Nossos resultados mostraram associação entre perda de expressão 

de let-7f, miR-10b, miR-34a e miR-181d e uma pior sobrevida global das 
pacientes. A expressão de let-7f e miR-181d foi associada a menor sobrevida 
livre de doença. A transfecção das células com miR-34a-Mimic e -siRNA resultou 

em menor proliferação e migração das duas linhagens. miR-181b-Mimic induziu 
menor proliferação e migração no LM, enquanto o siRNA afetou somente a 

proliferação. No LMS, a proliferação foi inibida somente com o siRNA, enquanto 
a migração foi menor após transfecção com o miR-181b-Mimic e siRNA. 
Adicionalmente, miR-34a parece regular a expressão de CCND1, MDM4, TP53 

e BCL2, nos LMS, uma vez que sua maior expressão coincidiu com menores 
níveis de CCND1 e sua inibição resultou no aumento de MDM4, TP53 e BCL2. 

A inibição do miR-181b levou a maior expressão de ESR1, no LM, e de BCL2, 
no LMS. Embora estudos mais detalhados sejam necessários para definir a 
utilização de miR-34a e miR-181b para fins de diagnóstico, prognostico e alvo 

terapêutico nesses tumores, nosso estudo demonstrou um potencial promissor 
dessas moléculas como biomarcadores moleculares no LMS uterino.  

 
 
Descritores: Leiomiossarcoma uterino; Leiomioma uterino; MicroRNAs; 

Sarcoma uterino; Expressão gênica; Cultura celular; Epigenética. 
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ABSTRACT 

 

Almeida BC. Functional analysis of let-7f-5p, miR-10b-5p, miR-34a-5p, miR-
181b-5p and miR-181d-5p miRNAs in uterine leiomyoma and leiomyosarcoma 

cells [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 
2021. 
 

Abnormal expression of miRNAs is directly associated with neoplasias 
development because they regulate the expression of tumor suppressor and 

oncogenes. Thereby, their deregulation are closely related to a worse prognosis 
and impairment of treatment response. Although the role of the miRNAs is well 
established in several cancer types, little is known about their function in uterine 

smooth muscle tumors. Leiomyosarcomas (LMS) are rare tumors with high rates 
of mortality and recurrence, while the leiomyoma (LM) are frequent tumors with 

wide histological variability. The origin of these tumors is uncertain, being 
controversial the possibility of malignancy of a LM, and its differential diagnosis 
represents a great challenge in medical practice yet. Our group, in a previous 

study identified several miRNAs associated with tumors development with 
differential expression between the LM and LMS. The main aim of this thesis was 

to select and characterize miRNAs that might be useful for differential diagnosis, 
prognostic prediction, and therapeutic response, or potential targets for specific 
therapy in these tumors. Five miRNAs (let-7f-5p, miR-10b-5p, miR-34a-5p, miR-

181b-5p and miR-181d-5p) were selected for characterization and assessment in 
patients samples and cell lines. Based on these results, the miR-34a and miR-

181b were selected for in vitro analysis of induction (Mimic) and inhibition (siRNA) 
of their expressions. After the molecular manipulation of these miRNAs, the cell 
proliferation and migration were evaluated, as well as the expression of some 

target-genes (CCND1, MDM4, TP53 and BCL2 for miR-34a; and TIMP3, FGFR1, 
ESR1 and BCL2 for miR-181b). Our results showed an association between loss 

expression of let-7f, miR-10b, miR-34a, and miR-181d and a worse overall 
survival of patients. Expression of let-7f and miR-181d were associated with the 
lowest disease-free survival. Cell tranfection with miR-34a Mimic and siRNA led 

to a decrease of proliferation and migration in both cell lines. miR-181b Mimic 
induced a decrease of proliferation and migration in LM, while the siRNA affected 

only the cell proliferation. In the LMS, the proliferation was inhibited only with the 
siRNA, while the cell migration was lower after miR-181b Mimic and siRNA. 
Additionally, miR-34a seems to regulate the CCND1, MDM4, TP53 and BCL2 

expressions in LMS, since its greater expression corresponded with the lowest 
levels of CCND1, and its inhibition led to the increased of MDM4, TP53, and 

BCL2. Inhibition of miR-181b led to the greater expression of ESR1 in LM, and 
BCL2 in LMS. Although more detailed studies are necessary to define the use of 
miR-34a and miR-181b for diagnostic purposes, prognostic and therapeutic 

target in these tumors, our study demonstrated the promising potential of these 
molecules as molecular biomarkers in uterine LMS. 

 
 
Descriptors: Uterine leiomyosarcoma; Uterine leiomyoma; MicroRNAs; Uterine 

sarcoma; Gene expression; Cell culture; Epigenetics. 

https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/assessment.html
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A estrutura do corpo uterino é composta por interface mucosa-muscular 

derivada dos ductos embrionários Müllerianos e apresenta uma divisão de 

acordo com as características teciduais, consistindo em endométrio interno e 

miométrio (MM) externo (Uduwela et al., 2000; Commandeur et al., 2015; 

Nothnick, 2016). A arquitetura estrutural do endométrio e MM passam por 

diferentes procedimentos de remodelação para acomodar os estágios 

reprodutivos importantes, sob a ação de esteroides sexuais (Figura 1)  (Uduwela 

et al., 2000; Nothnick, 2016; Kuperman et al., 2020). Por apresentar alta 

plasticidade e capacidade regenerativa durante os eventos reprodutivos, 

acredita-se na existência de células-tronco no útero (Teixeira et al., 2008; 

Commandeur et al., 2015). Além disso, foi verificado, em um estudo de citometria 

de fluxo, que aproximadamente 3% das células miometriais apresenta 

propriedades de células-tronco (Commandeur et al., 2015). 

O endométrio interno é composto por epitélio luminal, epitélio glandular e 

estroma endometrial. O MM, consiste principalmente em células musculares 

lisas, organizadas para a máxima eficiência das contrações e por uma extensa 

rede de grandes artérias, veias e vasos linfáticos (Commandeur et al., 2015). 

A complexa estrutura do MM é regulada por vias endócrinas, parácrinas 

e mesenquimais (Ono et al., 2014),  podendo passar por processos de 

transformação que levam à formação de tumores. Esses tumores são muito 

frequentes no trato genital feminino (Devereaux et al., 2019; Parra-Herran et al., 

2019). A estimativa do American Cancer Society (ACS) para os tumores 
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mesenquimais do corpo uterino em 2020 é de 65.620 novos casos e 12.590 

mortes (ACS, 2019).  

 

FONTE: https://www.hormones-australia.org.au/the-endocrine-system/ovaries/ 
Figura 1 – Estrutura uterina mostrando em destaque o tecido miometrial. 

 

Os tumores puros da musculatura lisa uterina são classificados com base 

em sua morfologia, de acordo com o fenótipo das células que os compõem. O 

tumor benigno é denomidado leiomioma (LM) e o maligno  leiomiossarcoma 

(LMS) (Dos Anjos et al., 2019; Gadducci et al., 2019; Parra-Herran et al., 2019). 

Conquanto, quando o diagnóstico exclui o LM e os critérios para o LMS não são 

atendidos, os tumores são denominados de tumor de musculo liso com potencial 

maligno incerto (do inglês smooth muscle tumor of uncertain malignant potential 

– STUMP). Esses tumores não podem ser definitivamente classificados como 

benignos ou malignos (Kobayashi, 2013; Conconi et al., 2017; Dvorská et al., 

2019; Gadducci et al., 2019; Rubisz et al., 2019), assim a classificação dos 

tumores de musculatura lisa conforme a última revisão da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) está descrita na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Classificação dos tumores de músculo liso de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde 2014 

Neoplasias do miométrio 

Leiomioma 

(Benigno) 

Leiomioma com 

apresentação 

incomum 

Tumor de 

músculo liso de 

potencial 

maligno incerto 

(Potencial 

incerto) 

Leiomiossarcoma 

(Maligno) 

 Leiomioma 

celular 

 Leiomiomatose 

difuso 

 Não há 

definições 

específicas 

 Variante 

epitelióde 

 Leiomioma 

epitelióide 

 Leiomiomatose 

intravenosa 
 

 Variante 

mixóide 

 Leiomioma 

mixoide 

 Leiomioma 

metastático 

benigno 

  

 Leiomioma 

atípico 
   

 Lipoleiomioma    

FONTE: Rubisz et al., 2019. 

 

Atualmente, foi determinado um grande número de critérios para 

diferenciação e diagnóstico final desses tumores (Tabela 2). Algumas 

características histológicas propostas pela Universidade de Stanford em 1994 

(Tabela 3), auxiliam na identificação desses tumores, como citologia atípica, 

contagem mitótica e necrose celular (Gadducci et al., 2008; Chiang et al., 2013; 

Rubisz et al., 2019). 
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Tabela 2 – Critérios de diferenciação dos tumores de musculatura lisa 

Tumor benigno Tumor maligno 

 Baixo índice mitótico  

(< 5 valores mitóticos para 10 campos 

de alta potência) 

 

 Sem atipia celular  Grande índice de mitótico 

            (≥ 5 por 10 campos de alta 

potência) 

 Sem necrose tumoral  

      (com exceção da necrose isquêmica) 

 Apresentação típica das células 

musculares lisas com forma e 

tamanho uniformes 

 Significante número de atipia 

celular 

 Nenhum componente intravascular 

 Áreas de necrose de células 

tumorais com apresentação 

semelhante a ilha 

 Tumor bem demarcado 

 
 

FONTE: Rubisz et al., 2019. 

Tabela 3 - Critérios anátomopatológicos do leiomiossarcoma de tecido mole profundo  

Leiomioma 

(requer tudo abaixo) 

Tumor de músculo liso 

de potencial maligno 

incerto 

(usado para qualquer um 

dos itens abaixo) 

Leiomiossarcoma 

(requer qualquer um dos 

itens abaixo) 

 Citologia fraca  Citologia fraca 

 Citologia com 

pleomorfismo ou 

atipia 

 < 1 Índice mitótico 

/ 50 campos de 

alta potência 

 1-4 Índice mitótico / 

50 campos de alta 

potência 

 > 4 Índice mitótico / 

50 campos de alta 

potência 

 Sem necrose 

tumoral 

 Múltiplas 

recorrências, mas 

sem outras 

características 

atípicas 

 

FONTE: Rubisz et al., 2019; Stanford University, 2020. 
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Entretanto, a heterogeneidade tumoral mostra que a avaliação da 

malignidade não pode ser baseada somente nesses fatores. Uma grande 

variedade de características pode ser observada nos tumores de musculo liso, 

como pleomorfismo nuclear, hipercromatismo irregularidade nas membranas 

nucleares, núcleo aumentado e nucléolos proeminentes que são indicativos de 

malignidade. Esses critérios atualmente adotados para o diagnóstico de LM e 

LMS não são uniformes e foram revisados por Dos Anjos et al. (2019). O 

diagnóstico específico do LMS é obtido sempre após a cirurgia (Tantitamit et al., 

2018; Dos Anjos et al., 2019; Suzuki et al., 2019). 

 

1.1. Leiomioma uterino (LM) 

Conhecido também como fibróide uterino, o LM possue grande 

quantidade de matriz extracelular (colágeno, proteoglicanos, fibronectina e 

lamininas), envolvido por uma fina cápsula aureolar de tecido contendo vasos e 

fibras musculares (Santulli et al., 2013; Vilos et al., 2015; Islam et al., 2018; 

Baranov et al., 2019; Lazzarini et al., 2020). É a neoplasia benigna mais comum 

na idade reprodutiva, atingindo até 80% das mulheres (Kim et al., 2013; Delaney 

et al., 2017; Febrasgo, 2017; Tantitamit et al., 2018; Adams et al., 2019), sendo 

que a maior incidência ocorre nas afrodescendentes (McWilliams et al., 2017; 

Islam et al., 2018). Pode ser assintomático na sua maioria, quase 75% dos 

casos, sendo encontrado ocasionalmente durante exames abdominais, pélvico 

bimanual ou ultra-sonografia (Corleta et al., 2007; Sohn et al., 2018). Quando 

ocorrem sintomas, essas lesões podem interromper as funções do útero, 

causando sangramento excessivo, anemia, implantação defeituosa de um 

embrião, perda recorrente da gravidez, trabalho de parto prematuro, desconforto 
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pélvico e incontinência urinária, além de poder mascarar tumores malignos pela 

sua semelhança (Hassan et al., 2011; Bulun, 2013; Yang et al., 2016; Williams, 

2017). 

Os fatores de risco para o desenvolvimento do LM incluem nuliparidade, 

menarca precoce, aumento da frequência menstrual, histórico de dismenorreia, 

histórico familiar, obesidade, idade e etnia. Adicionalmente, dois fatores clínicos, 

hipertensão e diabetes, parecem aumentar o risco de LM (Vilos et al., 2015). 

A localização e tamanho do LM são fatores críticos e determinantes para 

as manifestações clínicas (Sohn et al., 2018). O tamanho tumoral ainda pode 

estar relacionado às variações nos marcadores moleculares, uma vez que as 

diferenças moleculares refletem nas diferentes taxas de crescimento tumoral 

(Ciavattini et al., 2013). São categorizados com base na sua localização no útero 

(Figura 2), podendo ser multifocais ou solitários (Sato et al., 2016; McWilliams et 

al., 2017). O LM submucoso cresce logo abaixo do revestimento uterino e na 

cavidade endometrial; intramural, cresce na parede do miométrio entre os 

músculos do útero; subseroso cresce na cavidade peritoneal, do lado de fora do 

útero. Alguns LM também são categorizados como pedunculados, por crescerem 

na superfície externa ou interna do útero, ligados apenas por uma estreita 

ramificação (Bulun, 2013; Park et al., 2013; Vilos et al., 2015; Sato et al., 2016; 

NIH, 2017; Kinkel et al., 2018).  Independentemente do tamanho ou localização, 

os LM podem ter efeitos moleculares parácrinos no endométrio adjacente que 

são suficientemente extensos para causar sangramento uterino excessivo ou 

implantação defeituosa (Bulun, 2013). 



 
I n t r o d u ç ã o | 8 

 

FONTE: https://www.nichd.nih.gov/health/topics/uterine/conditioninfo (modificado). 
Figura 2 - Categorização do LM de acordo com sua localização no útero. 

 

A atividade ovariana é essencial para o crescimento do LM, pois uma das 

principais características é a dependência dos esteroides ovarianos, estrogênio 

e progesterona (Yin et al., 2010; Hassan et al., 2011; Kim et al., 2013; Tsigkou 

et al., 2015; McWilliams et al., 2017; Chodankar et al., 2019). Na regulação 

hormonal, as elevações e declínios acentuados nos níveis de estrogênio e 

progesterona, exercem um efeito dramático no crescimento do LM (Bulun, 2013; 

Borahay et al., 2015; Rubisz et al., 2019). Acredita-se que a progesterona pode 

ser um fator dominante na fisiopatologia do LM e no estímulo de seu crescimento 

(Rubisz et al., 2019). Com isso, a maioria dos LM diminui no período da pós-

menopausa (Bulun, 2013; Borahay et al., 2015; Ciebiera et al., 2018), embora 

possam aumentar com o uso de altas doses de terapia de reposição hormonal 

(Kim et al., 2013). Outros fatores como o estradiol, que é a forma mais ativa do 

estrogênio e seus metabólitos, também podem atuar na iniciação e indução  do 

crescimento tumoral (Hassan et al., 2011). 

https://www.nichd.nih.gov/health/topics/uterine/conditioninfo
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Embora a sua origem não seja bem caracterizada, vários estudos indicam 

que o LM é um tumor monoclonal (Kim et al., 2013; Ono et al., 2014; Tsigkou et 

al., 2015; Sato et al., 2016; Ciebiera et al., 2020), em que cada LM se origina da 

transformação de uma única célula-tronco somática do MM sob a influência 

hormonal (Kim et al., 2013; Ono et al., 2014; Commandeur et al., 2015; Ikhena 

et al., 2018). No entanto, essa hipótese ainda não foi comprovada.  

Modelos experimentais revelaram que o crescimento do LM requer a 

presença de células-tronco somáticas multipotentes (Bulun, 2013; Ono et al., 

2014). Em comparação com as células normais miometriais, as células-tronco 

fibroides expressam níveis mais baixos de receptores para estrogênio e 

progesterona (Chodankar et al., 2019). Para o crescimento de células-tronco 

fibroides é necessária a presença de células miometriais maduras com maior 

expressão de receptores hormonais e seus ligantes (iniciação tumoral), 

indicando que a ação dos hormônios esteroides nessas células-tronco pode ser 

mediada pelas células do MM por interação parácrina (Bulun, 2013; Chodankar 

et al., 2019). É muito provável que a interação parácrina com células 

circundantes dê sustentação para auto-renovação das células-tronco fibroides, 

levando à sua divisão descontrolada e posterior diferenciação em células de 

músculo liso fibroide maduras (manutenção do crescimento). Durante esse 

mecanismo, as células podem adquirir muitas alterações epigenéticas e 

fenotípicas. Assim, uma única célula-tronco fibroide transformada, 

eventualmente origina um tumor benigno que se expande dentro do tecido 

miometrial (Figura 3). A formação da matriz extracelular contribui 

substancialmente para a expansão do LM (Bulun, 2013). Seu crescimento é lento 
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e geralmente é cercado por uma área vascular extremamente densa, constituída 

por fibras musculares compridas que suprem o tumor (Laganà et al., 2017). 

Ao longo dessa transformação, algumas alterações complexas nas vias 

de sinalizações genéticas associadas ao LM podem ocorrer, envolvendo fatores 

esteroides e de crescimento (Zeng et al., 2017; Ciebiera et al., 2018) bem como, 

por mutações germinativas causadas pela deficiência de fumarato hidratase que 

predispõe ao desenvolvimento de múltiplos LM no útero. As mutações também 

são frequentemente encontradas em genes como MED12 e COMT. Alterações 

a níveis transcricionais podem ser encontradas em genes da família COL4A5 e 

HMGA2 entre outros (Williams, 2017; Baranov et al., 2019; Dos Anjos et al., 

2019; Mas et al., 2019; Ciebiera et al., 2020). Uma variedade de rearranjos 

cromossomais vem sendo descritos em mais de 40% dos LM, entre eles estão 

HMGA2. Outras alterações moleculares de ordem epigenéticas estão sendo 

identificadas, como metilação de DNA, modificação de histonas e vias de 

sinalização de pequenos e longos RNAs não codificantes, sendo que deste 

ultimo o principal e mais estudado são os microRNAs (miRNAs) (Bulun, 2013; 

Ciavattini et al., 2013; Navarro et al., 2014; Ono et al., 2014; Segars et al., 2014; 

McWilliams et al., 2017; Chuang et al., 2018; Chodankar et al., 2019; Lazzarini  

et al., 2020; Lu et al., 2020a).  
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FONTE: Commandeur et al., 2015 (modificado). 
Figura 3 - Teoria da etiologia e crescimento dos LM uterinos a partir da desregulação 

das células-troncos / progenitoras. A) As células-tronco / progenitoras miometriais 
normais respondem aos hormônios esteroides ovarianos por auto-renovação e 
diferenciação de novas células musculares lisas do MM durante o ciclo normal, gravidez 
e reparo pós-parto (1células miometriais ativamente em divisão; 2células maduras do 
músculo liso miometrial). B) As células-tronco / progenitoras do MM podem sofrer 
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desregulação após um evento ou impacto genético tornando-se uma célula de musculo 
liso fibróide e uma célula tronco / progenitora de matriz extracelular (3células miometriais 
ativamente em divisão; 4células maduras do músculo liso do fibroide). C) As células-
tronco / progenitoras do músculo liso fibroide não respondem corretamente aos 
estímulos ou fatores locais para manter a homeostase do tecido e assim, inicia-se o 
processo de formação tumoral (5célula-tronco mutada do MM ou fibroide; 6matriz 
extracelular do tecido fibroide; 7células fibroides ativamente em divisão; 8células 
maduras do músculo liso fibroide; 9células maduras do músculo liso miometrial).  
 

O perfil de marcadores epigenéticos são altamente homogêneos no MM 

normal, ao contrário do observado para o LM (Ciavattini et al., 2013; Sato et al., 

2016). Fato que leva a crer que o LM nem sempre se origina e desenvolve da 

mesma forma ou pelo mesmo mecanismo, indicando que uma complexa rede de 

interações genéticas e epigenéticas estão envolvidas na sua patogenesia (Sato 

et al., 2016). Cerca de 50 a 100 miRNAs são diferencialmente expressos em 

fibroides comparados com o MM em amostras pareadas de pacientes (Zota et 

al., 2020). 

Os miRNAs são agentes reguladores pós-transcricionais que estão 

frequentemente alterados em tumores (Yang et al., 2016). Algumas propriedades 

do LM são reguladas por diferentes miRNAs (Yang et al., 2016), alterando seu 

efeito na homeostase estrutural do trato genital feminino (Ciebiera et al., 2018).  

Muitos miRNAs que regulam os mecanismos celulares de proliferação, 

apoptose, adesão celular, renovação da matriz extra-celular, sinalização da via 

WNT, MAPK e insulina, e promovem a ativação de NF-kB estão desregulados 

nessas neoplasias em comparação ao tecido normal. Alguns estão diretamente 

associados ao desenvolvimento patogênico do LM (Yang et al., 2016; Chuang et 

al., 2019; Zota et al., 2020). Vários miRNAs estão significativamente 

desregulados no tumor em relação ao MM normal (Figura 4), sendo os mais 

conhecidos e melhores descritos na literatura membros da família let-7, miR-21, 
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miR-29, miR-93, miR-106b e miR-200 (Ciavattini et al., 2013; Santamaria et al., 

2014; Nothnick, 2016; Yang et al., 2016; Islam et al., 2018; Baranov et al., 2019; 

Ciebiera et al., 2020; Lazzarini et al., 2020). 

 

FONTE: Nothnick, 2016 (modificado). 
Figura 4 - miRNAs e seus genes alvos validados em tecido miometrial e no LM. Os 

miRNAs indicados nas tabelas foram validados em células humanas. 

 

O tratamento padrão é a remoção cirúrgica por meio de histerectomia, 

miomectomia e embolização da artéria uterina que consiste em um tratamento 

minimamente invasivo. A escolha cirúrgica depende do tamanho, número e a 

extensão desses fibróides (Hassan et al., 2011; Bradley et al., 2019; Dos Anjos 

et al., 2019). Como opção para tratamento não invasivo, a cirurgia de ultrassom 

focalizada de alta intensidade vem sendo recomendada (Corleta et al., 2007; Dos 

Anjos et al., 2019). Não existe uma opção ideal de tratamento médico que tenha 

sido aprovada pela Agência Federal de Medicamentos (do inglês Food and Drug 

Administration - FDA) para o LM. O tratamento não cirúrgico tem sido ministrado 
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para o aliviar os sintomas ou retardar o desenvolvimento do tumor (Zeng et al., 

2017). As principais terapias são realizadas com agonistas do hormônio liberador 

de gonadotrofina (do inglês Gonadotropin-Releasing Hormone - GnRH) que 

suprimem os níveis de estradiol circulantes e progesterona, ou com esteroides 

sintéticos com ação antiprogesterona e medicamentos anti-inflamatórios não 

esteroides (Hassan et al., 2011; Segars et al., 2014; Chuang et al., 2017; Lethaby 

et al., 2017; Zeng et al., 2017; Xie et al., 2018).   

O LM é uma lesão benigna com prognóstico favorável, mas devido a 

prevalência e consideráveis similaridades aos tumores malignos que também 

derivam do corpo do útero, as avaliações histopatológicas detalhadas ainda são 

necessárias para a exclusão e diagnóstico de LMS. Como auxiliares, vários 

marcadores diagnósticos são utilizados na identificação das lesões neoplásicas, 

dentre elas o antígeno Ki-67, a proteína p53 e os receptores de esteroides. Esses 

marcadores são utilizados para avaliar a biologia das lesões miometriais e para 

o diagnóstico diferencial de tumores com aparência atípica. No entanto, a 

avaliação histopatológica às vezes permanece inconclusiva, devido à extensa 

sobreposição histológica e muitas variantes morfológica do LM (Juhasz-Böss et 

al., 2018; Lintel et al., 2018). Além disso, algumas variações do LM apresentam 

caraterísticas singulares do LMS, como atipia citológica grave ou aumento da 

atividade mitótica (Devereaux et al., 2019), motivando a constante busca por 

marcadores precisos (Lintel et al., 2018; Rubisz et al., 2019). 

Assim, mesmo com todas as alterações genéticas e epigenéticas 

encontradas até o momento, ainda não foi estabelecido um tratamento com 

biomarcadores específicos para o LM uterino. Estratégias com marcadores 

moleculares estão sendo estudadas para fins de diagnóstico, tratamento, e 
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diferenciação dos demais sarcomas uterinos, sobretudo para diferenciação do 

LM não convencional de um LMS que não pode ser distinguido clinicamente por 

nenhuma das técnicas de imagem (Vilos et al., 2015; Williams, 2017; Roberts et 

al., 2018; Tantitamit et al., 2018; Dvorská et al., 2019; Glorie et al., 2019; Oh et 

al., 2019; Suzuki et al., 2019). 

 

1.2. Leiomiossarcoma uterino (LMS) 

O tumor maligno da musculatura lisa do útero, conhecido como LMS, 

cresce a partir do miométrio e frequentemente não atinge a superfície da 

cavidade endometrial (Tantitamit et al., 2018). É extremamente raro e apresenta 

uma incidência anual baixa, de 0,36 por 100.000 mulheres por ano, com o 

acometimento a partir dos 40 anos de idade. Representa aproximadamente 70% 

de todos os sarcomas uterinos (Benson et al., 2017; Seagle et al., 2017; Bogani 

et al., 2018; Juhasz-Böss et al., 2018; Ray-Coquard et al., 2018; Meng et al., 

2020).  

Em 2018, foram estimados cerca de 5.058 novos casos com diagnóstico 

de LMS (Costales et al., 2020). Apesar de ser altamente agressivo e 

heterogêneo, é o mais comum entre os sarcomas de corpo do útero, 

representando 1-2% de todas as malignidades uterinas (Mittal et al., 2009; 

Seagle et al., 2017; Bogani et al., 2018; Mbatani et al., 2018; Roberts et al., 2018; 

Yasutake et al., 2018; Patel et al., 2019).  

A origem dos LMSs é incerta, entretanto estudos de clonalidade indicam 

que a maioria desses tumores surgem de novo (Zhang et al., 2006; Mittal et al., 

2007; Chen et al., 2008; Banas et al., 2017; Williams, 2017; Oh et al., 2019). 
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Mesmo sendo um evento extremente raro, alguns autores defendem a hipótese 

de que os LMSs se originam a partir da transformação maligna de um LM não 

convencional  pré-existente (Mittal et al., 2009; D’Angelo et al., 2010; Loizzi et 

al., 2011; Williams, 2017; Devereaux et al., 2019), podendo ocorrer em menos 

de 5% (Oh et al., 2019). O surgimento de um LMS dentro do LM foi observado 

em alguns estudos, bem como a presença de áreas similares a LM associados 

com alguns LMSs uterinos (Mittal et al., 2000, 2007, 2009), entretanto existem 

controvérsias em relação a essas conjecturas. 

Esses tumores estão associados a um pior prognóstico mesmo quando 

diagnosticados em estágio precoce, ou tumor restrito ao útero, causando uma 

proporção significativa de mortes por câncer de útero devido ao seu fenótipo 

agressivo, metástase precoce e altas taxas de recorrência (Bogani et al., 2018; 

Ray-Coquard et al., 2018; Roberts et al., 2018; Tsuyoshi; Yoshida, 2018; Meng 

et al., 2020).  A taxa de recorrência atinge de 53 - 75%, incluindo os estágios 

iniciais da doença com recidiva locorregional ou a distância nos primeiros dois 

anos após o diagnóstico (Hoang et al., 2014;  Bogani et al., 2018; Desar et al., 

2018; Friedman et al., 2018; Mbatani et al., 2018; Ray-Coquard et al., 2018; 

Stope et al., 2018; Li et al., 2019; Rizzo et al., 2019). Na maioria das pacientes 

com doença extrauterina, a recorrência pode ocorrer dentro de 6 a 18 meses a 

partir do diagnóstico inicial (Hoang et al., 2014).   

A sobrevida global é de 2,6 anos e a sobrevivência aos 2, 5 e 10 anos é 

de aproximadamente 57%, 24% e 12%, respectivamente (Hoang et al., 2014; 

Bogani et al., 2018; Desar et al., 2018; Ray-Coquard et al., 2018; Stope et al., 

2018). Estudos indicam que a sobrevida global em 5 anos pode ser abaixo de 

51% em pacientes no estágio I da doença e menor de 25% no estágio II (Abeler 
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et al., 2009; Mbatani et al., 2018; Roberts et al., 2018; Rizzo et al., 2019; Suzuki 

et al., 2019). Todas as pacientes com doença extra pélvica foram a óbito dentro 

de 5 anos (Abeler et al., 2009; Mbatani et al., 2018). A taxa de sobrevida relativa 

em 5 anos de acordo com a extensão da propagação do tumor, foi estimada pelo 

ACS juntamente com o banco de dados Surveillance, Epidemiology, and End 

Results (SEER) -  National Cancer Institute (2019) nos Estados Unidos da 

América entre os anos de 2009 e 2015. Sendo, 64% a taxa de sobrevida para 

tumores restritos ao útero (local), 36% para tumores com extensão fora do útero 

abrangedo extruturas próximas ou linfonodos (regional) e 14% para os tumores 

com extensão em outras regiões do corpo (distante), como pulmão e fígado 

(ACS, 2020). 

O principal tipo de disseminação é a hematogênica, ocorrendo 

principalmente para pulmões e fígado. Cerca de 10% das pacientes apresentam 

metástase pulmonar como sinal inicial da doença (Almeida et al., 2015; Amant 

et al., 2015; Barlin et al., 2015; Ben-Ami et al., 2017; Elvin et al., 2017; Stope et 

al., 2018). As definições do estadiamento clínico dos LMS foram revisadas em 

2019 pelo ACS (2017) e podem ser visualizadas na Tabela 4.  

Os sinais e sintomas dos LMSs são muito semelhantes aos do LM, 

podendo ocorrer sangramento vaginal (56%), massa pélvica palpável (54%) e / 

ou dor pélvica em 22% dos casos (D’Angelo et al., 2010; Loizzi et al., 2011; 

Mbatani et al., 2018; Roberts et al., 2018; Oh et al., 2019). Os LMSs são 

tipicamente volumosos com diâmetro médio de 10 cm, apenas 25% podem medir 

menos de 5 cm (Mbatani et al., 2018; Roberts et al., 2018).  

O diagnóstico depende da presença de atípias citológicas e nuclear, 

hipercelularidade ou alto índice mitótico e necrose coagulativa das células 
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tumorais (Matsuda et al., 2014; Mbatani et al., 2018; Roberts et al., 2018). As 

principais características histológicas que diferenciam o LMS dos demais 

tumores uterinos são a presença de células fusiformes, com núcleos facilmente 

rompíveis, vacuolização perinuclear e citoplasma eosinofílico disposto em 

fascículos em interseção. A atipia citológica varia de moderada à severa, 

enquanto a atipia nuclear é severa. Frequentemente há necrose tumoral com 

índice mitótico variável e muitas vezes com figuras mitóticas atípicas (D’Angelo 

et al., 2010; Loizzi et al., 2011; Gockley et al., 2014; Benson et al., 2017; Cui et 

al., 2017; Arend et al., 2018).  

 

Tabela 4 -  Estadiamento do leiomiossarcoma uterino – FIGO 2009 

Estádio Características tumorais 

I Tumor limitado ao útero 

Ia Maior diâmetro até 5 cm 

Ib Diâmetro superior a 5 cm 

II Tumor com extensão além do útero, dentro da pelve 

IIa Acometimento anexial 

IIb Acometimento de outros tecidos pélvicos extrauterinos 

III Tumor invade tecidos abdominais (não saliente no abômem) 

IIIa Um sítio de acometimento 

IIIb Mais de um sítio  

IIIc Metástase pélvica e/ou para-aórtica gânglios linfáticos 

IV  

IVa Invasão de bexiga e/ou reto 

IVb Metástase à distância  

FONTE: ACS, 2017; Mbatani et al., 2018; Roberts et al., 2018; SBP, 2021. 

 

Os LMS frequentemente exibem coexpressão positiva para desmina, h-

caldesmon, actina de músculo liso e histona desacetilase 8 (HDAC8) (Loizzi et 

al., 2011; Chiang; et al., 2013; DeLair, 2013; Guled et al., 2014; Benson et al., 
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2017; Cui et al, 2017; Lintel et al., 2018; Ptáková et al., 2018; Devereaux et al., 

2019). Uma revisão dos painéis utilizados nos tumores mesenquimais uterinos 

constatou que o h-caldesmon é mais específico para músculo liso, porém menos 

sensível que a desmina, que também marca em músculo esquelético. Esses dois 

marcadores tendem a ser positivos em ambos os tumores, benigno e maligno, 

apresentando menor grau de positividade nos malignos (Lintel et al., 2018). O 

índice proliferativo (avaliado com o anticorpo contra Ki-67), as proteínas dos 

genes supressores de tumores p16 e p53 e várias isoformas do receptor de 

hialuronato CD44 vem sendo utilizados para diferenciar LMS de LM 

convencional ou celular (Koivisto-Korander et al., 2011; Dos Anjos et al., 2019). 

Outras proteínas como PDGFRA, WT1, GNRHR, BCL2, ESR, PGR e LAMP2, 

também foram avaliadas para a tentativa de distinção entre o LMS e o LM (Dos 

Anjos et al., 2019). 

Seu desenvolvimento, aparentemente, é independente da condição 

hormonal ou do uso de contraceptivos hormonais orais (Kobayashi et al., 2013), 

muito embora os receptores de progesterona e  estrogênio sejam expressos em  

até 80% e 87% dos casos, respectivamente (Chiang et al., 2013; Kobayashi et 

al., 2013; Ducie et al., 2016; Baek et al., 2018; Friedman et al., 2018; Slomovitz 

et al., 2019). A ação estrogênica pode levar à proliferação celular e crescimento 

tumoral, devido a sua capacidade de atuar como um fator de crescimento 

(Slomovitz et al., 2019). Pequenos estudos que utilizaram bloqueio hormonal 

foram realizados em pacientes com LMS uterino e mostraram uma maior 

sobrevida livre de progressão, especialmente em pacientes que apresentaram 

forte expressão de ambos receptores (Costales et al., 2020). 
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A excisão cirúrgica é a base do tratamento para esse tipo de tumor e a 

quimioterapia adjuvante é frequentemente recomendada para todos os estágios 

da doença. Geralmente a histerectomia total e a salpingo-ooforectomia bilateral 

são os padrões utilizados para as cirurgias de LMS em estágio inicial (Amant et 

al., 2015; Ducie et al., 2016; Benson et al., 2017; Cui et al., 2017; Roberts et al., 

2018; Li et al., 2019; Patel et al., 2019). Contudo, mesmo após a cirurgia radical 

cerca de 50% das pacientes apresentam recidivas intraperitoneais e / ou a 

distância (Cuppens et al., 2018).  

As terapias adjuvantes como quimioterapia e radioterapia, são 

frequentemente usadas para reduzir a recorrência, mas sua eficácia é incerta  

nos LMSs, por apresentar resistência a terapias padrão especialmente na fase 

inicial da doença (Kim et al., 2009; Barlin et al., 2015; Roberts et al., 2018; Stope 

et al., 2018). Todavia, alguns estudos indicam que o uso da terapia adjuvante 

não oferece vantagem significativa na sobrevida da paciente (Ricci et al., 2013; 

Barlin et al., 2015; Friedman et al., 2018; Cordoba et al., 2019; De Almeida et al., 

2019; Slomovitz et al., 2019). Não há tratamento efetivo do LMS avançado ou 

recorrente. Além disso, a dissecção linfonodal é controversa, por ser pouco 

frequente. Mulheres com linfonodos positivos apresentam redução na sobrevida 

câncer específica (SCE) (Seagle et al., 2017).  

Esses tumores miometriais exibem uma gama de peculiaridades 

moleculares, onde constam cariótipos com alterações complexas e 

inespecíficas, como variações de nucleotídeo único, pequenas inserções e 

deleções, amplifacações e fusões de genes (D’Angelo et al., 2009; Mas et al., 

2019). Mais especificamente, os LMS podem também apresentar a perda da 

heterozigosidade e a alteração da expressão de genes, cujos produtos são 
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considerados relevantes para explicar o desenvolvimento e progressão da 

doença (Chuang et al., 2015). Perdas cromossomais são mais frequentes que 

ganhos cromossomais, principalmente associados aos genes MYC e ao miRNA-

221 (Mittal et al., 2009).  

Essas instabilidades podem refletir em uma grande variação de mudanças 

de padrões no DNA, sugerindo que as propriedades de crescimento necessárias 

para desenvolver o fenótipo maligno nesses tumores, podem ser um conjunto 

variado de alterações genéticas (Mittal et al., 2009). O LMS é um tumor 

característico da ativação excessiva das vias de sinalização da proliferação 

celular e perda de fragmentos cromossômicos que contêm genes supressores 

de tumor (Deng et al., 2019). Com toda essa pluralidade genética, recentemente, 

dois subtipos moleculares foram definidos com base nas diferenças na 

assinatura da expressão gênica, sendo o subtipo I (baixo grau) que apresenta 

padrões de expressão similar a células normais de muscúlo liso com maior 

expressão dos genes LMOD1, SLMAP, MYLK e MYH11; e o subtipo II (alto grau) 

categorizado pela maior expressão de genes envolvidos na transição epitelial-

mesenquimal (do inglês epithelial–mesenchymal transition – EMT) e 

tumorigenese, como CDK6, MAPK13 e HOXA1 (Dos Anjos et al., 2019). Do 

ponto de vista clínico, o LMS de baixo grau é raro e teroricamente se distingue 

do LMS de alto grau por apresentar um comportamento clínico relativamente 

favorável (Zivanovic et al., 2009). Atualmente, não existe um sistema de 

classificação uniforme para LMS e o sistema de estadiamento FIGO (2009) não 

inclui a graduação histológica (Zivanovic et al., 2009; George et al., 2018). Alguns 

patologistas não consideram o LMS de baixo grau um LMS verdadeiro, mas sim 
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um LM atípico, outros ainda utilizam o sistema de classificação estabelecido para 

os LMSs extra-uterinos (Zivanovic et al., 2009). 

Genes importantes são frequentemente mutados no LMS, como ATRX, 

PTEN, VIPR2, YWHAE, TP53, MDM2, RB1, PTEN e DCC (Yang et al., 2015; 

Arend et al., 2018; Roberts et al., 2018; Dos Anjos et al., 2019; Mas et al., 2019). 

Entretanto, algumas dessas moléculas não são específicas para neoplasias do 

músculo liso, e os mecanismos moleculares subjacentes à tumorigenese 

permanecem desconhecidos (Mas et al., 2019). O TP53, MIB, ESR e PGR 

podem auxiliar na diferenciação dos LMS dos demais sarcomas uterinos e LM 

(Benson et al., 2017). Além disso, pacientes que apresentam mutações 

germinativas nas fumarato hidratases podem ter um risco maior de 

desenvolvimento do LMS (D’Angelo et al., 2009; Schunemann et al., 2012). 

Algumas alterações também foram encontradas no gene MED12, que vêm 

sendo intensamente estudadas nos LMSs. As mutações nesse gene ocorrem em 

70% dos LMS (Pérot et al., 2012; Brany et al., 2015) e parecem ser específicas 

de tumores de musculatura lisa do útero (Chiang et al., 2013). Desta maneira, 

considera-se que esse gene é um possível biomarcador de diagnóstico tumoral 

com um prognóstico favorável (Tsuyoshi et al., 2018; Dos Anjos et al., 2019).   

Dentre todas as alterações moleculares encontradas até o momento, 

sabe-se que além dos fatores genéticos, os processos epigenéticos também 

podem influenciar fortemente a mudança de fenótipo, mediado pela expressão 

gênica desregulada (Laganà et al., 2017; Lu et al., 2020). Esses fatores são 

considerados os principais mecanismos de regulação durante a progressão 

tumoral e a tumorigenese, e são caracterizados pela reversibilidade e 

suscetibilidade a fatores externos (Laganà et al., 2017; De Almeida et al., 2019; 
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Lu et al., 2020a). Os três principais processos dessa maquinaria epigenética que 

atuam na modelação da expressão gênica dos tumores são metilação do DNA, 

modificações nas histonas e os miRNAs (pequenos RNAs não codificantes), 

como mencionado previamente (Navarro et al., 2014; Laganà et al., 2017; Lu et 

al., 2020a).  

Mudanças no padrão de metilação do DNA e alterações complexas na 

estrutura da cromatina contribuem para o desenvolvimento tumoral, estimulando 

a proliferação e metástase (Dos Anjos et al., 2019). A acetilação e metilação das 

caudas de histonas podem determinar a ativação ou a repressão da transcrição 

de um gene. Já os miRNAs, desempenham um papel central no processo de 

regulação transcricional e não transcricional nas moléculas de RNA mensageiro 

(mRNA) (Laganà et al., 2017; De Almeida et al., 2019). Atuam ainda em vários 

processos biológicos, e quando alterados podem levar a transformação celular 

e consequentemente à tumorigenese (Figura 5) (De Almeida et al., 2017). Assim 

como o LM, o LMS apresenta alterações epigenéticas que estão fortemente 

associadas ao seu desenvolvimento.  

Diversos trabalhos demonstram que a expressão de miRNAs está 

associada com uma ampla variedade de doenças, envolvendo inflamação, 

fibrose tecidual, tumorigênese e metástase. Dessa forma, tornaram-se 

biomarcadores de cânceres múltiplos, considerando que seus níveis de 

expressão anormais podem indicar o estágio da patologia e prognóstico 

(Schickel et al., 2008; Chuang et al., 2015; Sandiford et al., 2018; Lu et al., 

2020a). Esses pequenos e não codificantes RNAs têm um papel crucial no 

processo de diferenciação do músculo liso. Sua expressão e processamento são 

necessários para outros processos de diferenciação de linhagens 
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mesenquimais, incluindo osteocitos, adipócitos, músculo esquelético e músculo 

cardíaco (Danielson et al. 2010).  

 

FONTE: Yang et al., 2016 (modificado). 
Figura 5 - Representação esquemática dos mecanismos epigenéticos envolvidos na 

origem dos LM e LMS. Metilação do DNA, modificação de histonas e miRNAs que 
exercem papéis cruciais na modulação do padrão da expressão gênica na patogenesia 
dos tumores uterinos. 

 

No corpo uterino, foram identificados uma ampla gama de miRNAs com 

expressão alterada tanto nos LM quanto nos LMS (Figura 6). Porém, maior 

número e frequência de alteração dessa expressão foram observadas nos LMS 

(Torres et al., 2011; Kowalewska et al., 2013; De Almeida et al., 2017, 2019; 

Abeshouse et al., 2017; Dos Anjos et al., 2018).  

A biogênese, estrutura e funções dessas pequenas moléculas não 

codificantes, bem como sua atividade regulatória sobre genes alvos específicos 

serão abordados a seguir.  
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FONTE: De Almeida et al., 2017 (modificado). 
Figura 6 - Perfil de expressão dos miRNAs em amostras de pacientes e linhagens 
celulares de LM e LMS. 

 

 

1.3. MicroRNAs (miRNAs) 

Os miRNAs foram descritos, inicialmente, em Caenorhabdidtis elegans 

em 1993. Essas pequenas moléculas são reconhecidas por desempenharem 

importantes papéis multifacetados no controle das funções celulares, como 

diferenciação, proliferação, apoptose, invasão, migração, inflamação, resistência 

a drogas  e angiogênese (Figura 7) (MacFarlane et al., 2010; Christopher et al., 

2016; Guan et al., 2016; Rupaimoole et al., 2016, 2017;  Tan et al., 2018; Ciebiera 

et al., 2020; Lazzarini et al., 2020). Acredita-se que os miRNAs correspondem 

de 1-5% do genoma humano (MacFarlane et al., 2010), regulando 

significativamente a expressão gênica de mais de 60% dos genes codificadores 

de proteínas (Daugaard et al., 2017; Ankasha et al., 2018; Tan et al., 2018; 

Lazzarini et al., 2020; Lu et al., 2020a).  
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Os genes de miRNAs em humanos estão localizados em contextos 

genômicos variados que incluem regiões de RNA não-codificante intergênicas e 

intragênicas. Algumas vezes podem ser encontrados dentro de exons dos 

transcritos e em transcritos anti-senso (MacFarlane et al., 2010; Rupaimoole et 

al., 2016, 2017). 

 

FONTE: Kadri et al., 2009; Farrell, 2017 (modificado). 
Figura 7 - Estrutura molecular de um miRNA. A) Identificação das regiões do miR-18a-
5p, comumente encontrada nos demais miRNAs. B) O miRNA precursor possui quatro 
regiões: loop em azul escuro, constituído por uma protuberância sem pareamento, 
possui apenas um substrato que produz inserções e deleções chamadas de indels. 
Extensão em laranja, é uma região de comprimento variável entre o miRNA duplex e o 
loop. miRNA em vermelho escuro, representa o duplex sem protuberância 3’. Pri-
extensão em azul claro, é a porção final do hairpin. Estes três últimos podem produzir 
incompatibilidade e indels. M: região de combinação; N: Incompatibilidade; I: Inserção 
ou deleção.  
 

As unidades transcricionais do miRNA e sua regulação variam com os loci 

gênicos. Os miRNAs intrônicos estão localizados dentro de um gene hospedeiro, 

na mesma orientação, e são transcritos juntamente com o transcrito primário pelo 

mesmo promotor. Por outro lado, os miRNAs intergênicos presumivelmente 

dependem de seus próprios promotores, porém a natureza das unidades de 

transcrição desses miRNAs ainda não foi totalmente elucidada (MacFarlane et 
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al., 2010). Mais de 50% dos genes de miRNAs estão localizados próximos as 

ilhas de CpG, que são suscetíveis a outras modificações epigenéticas (Lu et al., 

2020a). Assim, estima-se que aproximadamente 10% da expressão dos miRNAs 

seja controlada por meio da metilação de DNA (MacFarlane et al., 2010). As 

interações entre diferentes mecanismos epigenéticos podem alterar 

sinergicamente ou antagonisticamente a expressão genética (Lu et al., 2020a).  

Os miRNAs representam menos de 0.02% do RNA total das células e 

desempenham o importante papel de reguladores pós-transcricionais (Daugaard 

et al., 2017; De Almeida et al., 2019). A estabilidade da expressão gênica é 

regulada em vários níveis e um dos responsáveis por essa regulação é o grupo 

dessas pequenas moléculas. Embora sejam considerados reguladores 

negativos de expressão, podem também agir na indução da tradução (Ankasha 

et al., 2018).  

A biogênese pela via canônica de um miRNA maduro é um processo 

criteriosamente regulado. Inicia-se com a transcrição dos genes de miRNA, a 

partir das regiões intergênicas ou intragênicas de transcritos de RNA não 

codificadores, sendo mediado pela RNA polimerase II ou III.  A essa molécula 

primária, denomina-se pri-miRNA, que é composta por 70 - 90 nucleotídeos (nt). 

O pri-miRNA longo é clivado no núcleo pelo complexo enzimático Drosha–

DGCR8 (do inglês DiGeorge syndrome Critical Region 8 protein – DGCR8) para 

formar o miRNA precursor (pre-miRNAs) de aproximadamente 60 nt de 

comprimento. Os pre-miRNAs são exportados do núcleo para o citoplasma 

através da ação da Exportin-5–Ran-GTP (Xpo5). No citoplasma, a ribonuclease 

Dicer associa-se com outras proteínas, como a proteína de ligação ao RNA TAR 

(do inglês TAR RNA binding protein – TRBP) e a proteína ativadora de quinase 
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R (do inglês kinase R–activating protein - PACT) para aumentar sua estabilidade 

e atividade de processamento. Assim, forma-se o complexo que cliva o loop do 

pré-miRNA hairpin deixando-o na forma “madura”, com aproximadamente 17 - 

24 nt de comprimento. A fita funcional do miRNA maduro é carregada juntamente 

com as proteínas Argonauta 2 (Ago2) para serem incorporados ao complexo 

RISC (complexo de silenciamento induzido por RNA), que irá direcionar todo o 

complexo para a ligação com o transcrito alvo, principalmente na região 3’ UTR 

(região não traduzida). Uma pequena sequência seed (semente) na região 5’ do 

miRNA (posição 2 - 8) permite que um único miRNA se ligue a centenas de 

mRNAs alvo. Destarte,  realizando o silenciamento dos mRNAs alvo por meio da 

repressão translacional, clivagem do mRNA ou deadenilação (Figura 8) (Winter 

et al., 2009; Chegini, 2010; Berezikov, 2011; Barca-Mayo et al., 2012; Romero-

Cordoba et al., 2014; Christopher et al., 2016; Rupaimoole et al., 2016, 2017; Ma 

et al, 2018; Chuang et al., 2019). 

A quebra do mRNA alvo ou sua repressão translacional levam à uma 

menor expressão gênica do transcrito. Existe, porém, uma significativa diferença 

entre os efeitos desses dois processos que é a reversibilidade. O processo de 

diminuição do mRNA através da clivagem é irreversível, enquanto a repressão 

translacional é reversível, devido a estabilidade do mRNA, que volta a ser 

traduzido após a eliminação da inibição da tradução (MacFarlane et al., 2010; 

Romero-Cordoba et al., 2014). 
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FONTE: Daugaard et al., 2017 (modificado). 
Figura 8 - Via canônica da biogênese dos miRNAs. Esquema ilustrando a ação das 

enzimas Drosha, Expo-5, Dicer e Ago2 durante o processo de maturação do miRNA.  

 

O destino do mRNA alvo é determinado pela extensão do 

emparelhamento de bases com o miRNA que o direcionará à destruição, se a 

complementariedade for perfeita, bloqueando a expressão do transcrito. 

Entretanto, quando a complementariedade não é perfeita o miRNA pode 

conduzir a uma diminuição dos níveis de expressão do mRNA através dos 

mecanismos de repressão (Pillai, 2005; Romero-Cordoba et al., 2014) 

Essas pequenas moléculas podem ser produzidas ainda por três vias não 

canônicas. Na primeira, denominada de biogênese dependente das enzimas 

Drosha - DGCR8 e independente da enzima Dicer, é similar à biogênese 

convencional. O miRNA passa pelo processamento das enzimas Drosha - 
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DGCR8, resultando na estrutura de pre-miRNA hairpin com aproximadamente 

17 pares de bases (pb), que é incompatível com a Dicer. Dessa maneira, o 

processo de maturação é concluído quando o pré-miRNA é diretamente 

carregado para Ago2, que atua como um cortador catalítico clivando a fita 3’ e 

produzindo um intermediário de 30 nt. A fita 5’ de 30 nt sofre um corte na região 

3’ por uma enzima ribonuclease poli(A) específica, produzindo o miRNA maduro 

de 23 nt (Figura 9A) (Daugaard et al., 2017). 

A segunda via de biogênese não canônica, denominada biogênese 

independente das enzimas Drosha - DGCR8 e dependente da enzima Dicer, foi 

a primeira a ser descoberta. Os mirtrons são derivados de splicing de introns 

com potencial hairpin. A etapa inicial do processamento dos mirtrons é feita pelo 

spliceosome (grande complexo de RNA-proteína que catalisa a remoção de 

introns do pré-miRNA nuclear) e pela enzima lariat debranching (responsável 

pela quebra de glicogênio) que dão origem a estrutura clássica de pre-miRNA 

com estrutura hairpin. O pre-miRNA hairpin entra na via canônica quando é 

exportado para o citoplasma pela Xpo5 e o processo de maturação se completa 

na enzima Dicer (Figura 9B) (Barca-Mayo et al., 2012; Daugaard et al., 2017). 

Os mirtrons podem ser subdivididos em quatro categorias dependendo da 

natureza de suas saliências. Os pequenos RNAs conhecidos como RNAs 

endógenos curtos de interferência (Endo-siRNA), RNAs pequenos nucleolar 

(snoRNA), RNAs endógenos hairpin (Enso-shRNA) e 3’ pre-tRNAs (terminal 3’ 

precursor e RNA transportador) se ligam diretamente à enzima Dicer para que 

ocorra o corte de suas moléculas, e em seguida são carregados para a Ago1-4 

para a maturação final (Figura 9B) (Daugaard et al., 2017). 
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FONTE: Daugaard et al., 2017 (modificado). 
Figura 9 - Vias não canônicas da biogênese dos miRNAs. A) Biogenese dependente 

das enzimas Drosha / DGCR8 e independente da enzima Dicer. B) Biogênese 
dependente da enzima Dicer e independente das enzimas Drosha / DGCR8. Várias 
moléculas de pequenos RNAs tornam-se maduras pela via de maturação do miRNA 
independente da atuação do complexo enzimático Drosha / DGCR8, porém são 
dependentes da enzima Dicer para o seu processamento. Neste grupo estão os 
mirtrons, que são pequenos hairpins intrônicos liberados por eventos de splicing 
tradicional. C) Biogênese independente de Drosha / DGCR8 e Dicer, recentemente 
descoberto nos agotrons. 

 

O terceiro processo da biogênese é conhecido como independente das 

enzimas Drosha - DGCR8 e independente da enzima Dicer, ocorre 

principalmente com os agotrons. Recentemente descobertos, os agotrons são 

uma classe de miRNAs que se associam com as proteínas Ago (Figura 9C).  

Assim como os mirtrons, eles se originam a partir de pequenos introns que não 

passam pelo processamento Drosha - DGCR8 e após o splicing, são exportados 
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para o citoplasma por um mecanismo ainda desconhecido. Uma vez no 

citoplasma, também escapam da ação da Dicer e são carregados para a Ago 

como um íntron completo (Barca-Mayo et al., 2012; Daugaard et al., 2017). 

Genes codificantes de miRNAs têm sido localizados em sítios 

cromossomais frágeis e em várias regiões com anormalidades citogenéticas 

(Chuang et al., 2015). Mais de 50% desses genes estão em regiões genômicas 

associadas ao câncer e formam pontos nodais centrais nas vias de 

desenvolvimento tumoral, salientando o seu papel na patogenesia do câncer 

(Tan et al., 2018). A expressão alterada dessas moléculas está correlacionada 

com a estabilidade de oncogenes envolvidos em diversas transformações 

celulares (Chuang et al., 2015).  

miRNAs são frequentemente alterados em doenças devido à eventos 

genômicos, tais como mutações, amplificação das deleções ou alterações 

transcricionais. Ainda podem ocorrer alguns defeitos em sua biogênese devido 

a mutações, ou menor expressão, de enzimas que modulam o seu 

processamento. Algumas alterações autônomas do gene da célula cancerígena, 

além do microambiente tumoral influi diretamente nos níveis de expressão dos 

miRNAs (Rupaimoole et al., 2016). Embora o perfil de expressão seja diferente 

entre cânceres resistentes e sensíveis, estressores ambientais podem 

influenciar a expressão dos miRNAs em qualquer tipo de tumor (He et al., 2016). 

Essas modificações geralmente ocorrem como resultado dos defeitos da 

biogênese sob influência da hipóxia ou mudanças transcricionais do miRNA. 

Apesar dos defeitos da biogênese e a menor expressão global, muitos miRNAs 

oncogênicos estão significativamente aumentados em cânceres (Rupaimoole et 

al., 2016). 
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Por estarem envolvidos em uma variedade de processos biológicos e 

patológicos, como a regulação da carcinogênese no qual realizam o papel de 

supressores tumorais ou oncogenes, também podem ser chamados de oncomirs 

(Figura 10). A expressão em diferentes tipos de tumores aponta para os miRNAs 

como potenciais marcadores para diagnóstico, prognóstico e preditores de 

tratamento (Farazi et al., 2013; Kowalewska et al., 2013; Svoronos et al., 2016; 

Ankasha et al., 2018).  

Alguns miRNAs desempenham papéis duplos em um mesmo tipo de 

câncer. A família miR-181, que é composta por quatro membros (miR-181a, miR-

181b, miR-181c e miR-181d) exibe expressão inconsistente em muitos cânceres 

sólidos, indicando que eles podem exercer funções como oncomirs ou 

supressores tumorais (Xia et al., 2014; Lu et al., 2020a). Os membros dessa 

família de miRNAs estão localizados em diferentes grupos de cromossomos e 

sujeitos a diferentes alterações moleculares, sugerindo que a biogênese do 

miRNA pode ser modificada por outras transformações epigenéticas (Lu et al., 

2020a).  

Esses miRNAs atuam em importantes aspectos como crescimento, 

desenvolvimento e ativação celular. Apesar de possuírem a mesma sequência 

seed, os genes alvos são distintos para cada miRNA. Evidências apontam a 

relevância desses miRNAs na inflamação vascular, no qual controlam vias de 

sinalização críticas e alvos relevantes para a ativação de células endoteliais e a 

homeostase imune (Esquela-Kerscher et al., 2006; Sun et al. 2014; Sandiford et 

al., 2018). Foi demonstrado, in vitro, que células msesenquimais que se 

diferenciam em células musculares lisas, alteram os padrões de expressão do 

miR-181a / miR-181c (Jonigk et al., 2013). 
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FONTE: Esquela-Kerscher et al., 2006 (modificado). 
Figura 10 - miRNAs podem funcionar como supressores de tumores e / ou oncogenes. 

A) A redução ou deleção de um miRNA que funciona como suppressor de tumor leva a 
formação tumoral. Uma redução ou eliminação dos níveis de miRNAs maduros pode 
ocorrer devido a defeitos em qualquer estágio da biogênese (indicado por pontos de 
interrogação) levando a expressão inadequada da oncoproteína alvo (quadrados roxos). 
O resultado geral pode envolver o aumento da proliferação, invasividade ou 
angiogênese, diminuição dos níveis de apoptose ou indiferenciação tecidual ou 
desdiferenciação inciando a formação tumoral. B) A amplificação ou suprexpressão de 
um miRNA que tem um papel oncogênico também resulta na formação tumoral. Nessa 
condição, o aumento na quantidade de miRNA, que pode ser produzido em tempos ou 
em tecidos inadequados, eliminaria a expressão de um gene supressor de tumor alvo 
do miRNA (rosa) e conduziria a progressão tumoral. O aumento nos níveis de miRNA 
maduro pode ocorrer devido a amplificação do gene miRNA ou à ativação constitucional 
do promotor, aumentando a eficiência no processamento do miRNA ou aumentando sua 
estabilidade (indicado por pontos de interrogação). mRNA: RNA mensageiro; ORF: 
Open Reading frame (fase de leitura aberta). 
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Mais especificamente, o miR-181b-5p localizado no cromossomo 1q32.1, 

é caracterizado como pró-inflamatório e por isso, é denomidado como inflama-

miR (Sandiford et al., 2018). Têm sido amplamente estudado em diversos tipos 

de cânceres como leucemia linfocítica crônica, leucemia mielogênica aguda, 

colorretal, linfoma de Burkitt e ovário (Berindan-Neagoe et al., 2014; Xia et al., 

2014; Li et al., 2017; Gu et al., 2018; Markopoulos et al., 2018; Sandiford et al., 

2018). Há evidências de uma correlação inversa entre a proteína NOVA1 e a 

baixa expressão do miR-181b-5p, que está associado à um pior prognóstico em 

câncer neuroepitelial. Neste tipo de tumor, sua a expressão reduzida é 

relacionada com pior resultado de sobrevida, demonstrando seu papel como 

supressor tumoral durante o desenvolvimento e progressão câncer. Por outro 

lado, esse miRNA pode apresentar propriedades oncogênicas e níveis elevados 

de expressão em cânceres de mama, cervical, ovário e próstata (Xia et al., 2014).  

O aumento da expressão do miR-181d, localizado no cromossomo 

19p13.12, promove a maturação de células dendriticas (CDs), eleva a expressão 

de CD80 e CD83. Essa molécula é importante para a maturação dos CDs, pois 

regula a expressão das citocinas pró-inflamatórias IL12 e TNF-α da via NF-kB 

(Su et al., 2017). Adicionalmente, sua maior expressão foi associada à melhora 

da sobrevida global em glioblastoma e inibe a proliferação de células cancerosas 

pancreáticas (Huang et al., 2018). Em LMS uterino, os membros dessa família, 

apresentaram de modo geral, diminuição na expressão em relação ao MM, com 

excessão do miR-181d-5p que teve uma expressão elevada (Dos Anjos et al., 

2018).  

A família de supressores tumorais miR-34, composta pelo miR-34a, miR-

34b e miR-34c também pode exibir funções opostas em cânceres, uma vez que 



 
I n t r o d u ç ã o | 36 

 

se encontra alterada em diversos tipos de tumores (Li et al., 2014; Rupaimoole; 

Slack, 2017; LU et al., 2020a). Essa família de miRNAs são componentes 

importantes da rede supressora de tumor do p53. Após a ativação de TP53 no 

cenário de estresse genotóxico ou de hiperatividade do oncogene, o gene 

interage diretamente com as unidades de transcrição do miR-34a e miR-34b / 

miR-34c, que são capazes de mediar alguns aspectos da resposta celular da 

ativação de p53, incluindo a parada do ciclo celular e apoptose (Mendell et al., 

2013; Tan et al., 2018; Welponer et al., 2020). 

Outrossim, foi observado que a perda de expressão dos membros da 

família miR-34, reduziu a resposta à danos no DNA, dependentes de p53 e 

MAPK e levou à oncogênese. A perda de expressão foi associada com a 

metástase e recorrência em câncer de próstata. Enquanto que, em câncer de 

pâncreas, a indução da expressão do miR-34 está associada ao crescimento, 

invasão, além disso à apoptose e ativação da resposta celular à quimioterapia e 

radioterapia (Tan et al., 2018). 

 O miR-34a-5p, localizado no cromossomo 1p36.22, é descrito em 

diversos tipos de cânceres como o colorretal metastático, de pulmão, mama, 

endométrio, ovário e tumores sólidos (Li et al., 2014; Schirmer et al., 2014; Gao 

et al., 2015; Rupaimoole et al., 2017; Jia et al., 2019; Welponer et al., 2020). A 

inativação desse miRNA ocorre por metilação das ilhas CpG em sua região 

promotora (Rupaimoole et al., 2017; Tao et al., 2018). Esse miRNA desempenha 

um papel relevante na apoptose mediada por p53 quando ocorrem danos no 

DNA, mediante a ativação do seu alvo direto, a proteína anti-apoptótica Sirtuin 1 

(SIRT1) (Rupaimoole et al., 2017; Wang; et al., 2018b).  
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Estudos sugerem a associação do miR-34a-5p com importantes vias 

metabólicas, onde atua na regulação de genes relevantes, promovendo ou 

suprimindo sua expressão e contribuindo para a transformação celular (Ng et al., 

2014). O seu papel como supressor tumoral é evidenciado pela rede de 

interações com mRNAs alvo, que afeta a expressão de proteínas do ciclo celular 

(CDK4 e CDK6), proliferação (MYC) proteínas anti-apoptóticas (BCL2), 

proteínas relacionadas a metástase e muitas outras (MET, NOTCH, WNT e AXL) 

(Li et al., 2014; Rupaimoole et al., 2017; Wang; et al., 2018b; ZHANG et al., 

2020).  

Recentemente, o MRX34, um ativador de expressão lipossomico do miR-

34a entrou em fase de teste clínico I em pacientes com tumores sólidos 

avançados e neoplasias hematológicas (Berindan-Neagoe et al., 2014; Li et al., 

2014; Rupaimoole et al., 2017; Tao et al., 2018; Lu et al., 2020a). Acredita-se 

que miR-34 Mimic (ativador de expressão) pode ser uma opção terapêutica 

promissora, para restauração da regulação normal de uma variedade de genes 

envolvidos na morte celular e na sobrevida das células tumorais (Li et al., 2014). 

O uso desse indutor de expressão foi recentemente avaliado em linhagens 

celulares de LMS uterino, e observou-se por meio da manipulação genética de 

miR-34a, que o nível de expressão desse miRNA está negativamente 

correlacionado com o nível de expressão do oncogene MELK (Zhang et al., 

2020).  

Outro miRNA que pode exercer função ambígua a depender do tipo 

tecidual é o miR-10b. Essa molécula pode atuar como supressor tumoral em 

câncer do colo do útero (Yu et al., 2018). Por outro lado, em  doenças malignas 

gastrointestinais, (incluindo cancer gástrico, hepatocelular e pancreático) e 
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células de glioblastoma exerce o papel de oncogene e promotor de metástase 

(Guessous et al., 2013; Zhu et al., 2016; Sheedy et al., 2018). 

A expressão aumentada de miR-10b foi observada em tumores de mama 

metastático, promovendo a migração e invasão de células tumorais (Heymann 

et al., 2010, 2015). A ativação do fator de transcrição TWIST1 pode elevar a sua 

expressão e consequentemente, aumentar o tamanho e potencial de 

invasividade tumoral (Vimalraj et al., 2013). Ademais, a expressão desse miRNA 

mostrou associação com expressão de biomarcadores já conhecidos para o 

câncer de mama. Estudos mostraram que independentemente da condição 

metastática, a expressão do miR-10b apresenta correlação positiva com a 

expressão de HER2 e negativa com a positividade dos receptores de estrogênio 

e progesterona (Sheedy et al., 2018).  

Paradoxialmente, a menor expressão de miR-10b foi identificada também 

em tumores de mama primários independente da recidiva, comparado com 

tecido normal (Biagioni et al., 2013; Heymann, 2015). Porém, 50% das pacientes 

com metástase apresentaram níveis elevados de miR-10b no tumor primário 

quando comparadas às pacientes sem metástase, demonstrando que esse 

miRNA pode ser altamente expresso em células de câncer de mama metastático 

(Heymann, 2015).  

Em adenocarcinoma endometrial foi observada a correlação entre a 

menor expressão de miR-10b com invasão vascular e diminuição da sobrevida 

(Hawkins et al., 2011). Recentemente avaliado em sarcomas, o miR-10b 

apresentou expressão diminuída em sarcoma de estroma endometrial, 

adenossarcoma, carcinossarcoma e LMS (Dos Anjos et al., 2018). 
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Situado no cromossomo 2q31.1, o miR-10b geralmente encontra-se 

desregulado em alguns tipos de cânceres e está associado com múltiplos 

desfechos, incluindo metástase, aumento de potencial invasivo, angiogenese e 

aumento da proliferação (Sheedy et al., 2018). A associação entre a expressão 

alterada de miR-10b e o risco de surgimento do câncer foi avaliada por Lu et al. 

(2014), que verificaram que este miRNA é um valioso fator de diagnóstico para 

câncer. Foi constatada a participação dessa molécula na carcinogênese e na 

progressão do câncer em diferentes tipos de vias, sendo um promissor 

biomarcador para prognóstico (Huang et al., 2017). 

A família lethal-7, mais conhecida como let-7, possui um papel bem 

definido na literatura como supressor tumoral em vários tipos de cânceres (Li et 

al., 2014;Tan et al., 2018). É composta por dez isoformas let-7a, let-7b, let-7c, 

let-7d, let-7e, let-7f, let-7g, let-7i, miR-98, e miR-202, todos os membros contêm 

sequencias seed idênticas e regiões variáveis de stem-loop (Wang et al., 2012; 

Cinkornpumin et al., 2017; De Almeida et al., 2019).  A expressão dos membros 

dessa família pode ser controlada por mecanismos de regulação direta do pre-

let-7, pela proteína de ligação do miRNA LIN-28 ou por metilação da região 

promotora do gene, mediada pela metiltransferase (Rupaimoole et al., 2017). A 

ligação da proteína LIN-28 com o pri-miR de let-7 pode suprimir o mecanismo de 

splicing das enzimas Drosha e Dicer, duas importantes enzimas de restrição 

envolvidas no processamento de todos os miRNAs (Wang et al., 2018a). 

miRNAs como os da família let-7 têm demonstrado recorrentes deleções 

no loci que os codificam (Appasani, 2007; Broderick et al., 2011; Rupaimoole et 

al., 2017). Sua expressão é frequentemente reduzida em muitos tumores e 

frequentemente associada com pior sobrevida (Tan et al., 2018). 
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 Existe uma correlação entre a expressão reduzida e pior diagnóstico em 

câncer de pulmão, fundamentada pela a observação de que a expressão 

ectópica de let-7 pode inibir o crescimento celular (Appasani, 2007). A perda da 

expressão em células cancerosas resulta na progressão acelerada do tumor 

devido a perturbações nas redes de sinalizações envolvendo a família de 

proteínas RAS (Li et al., 2014; Rupaimoole et al., 2017; Tan et al., 2018). Essa 

diminuição da expressão do let-7 pode levar também ao aumento da expressão 

do gene HMGA2 (do inglês high-mobility group AT-hook protein 2), que melhora 

o crescimento celular e a transformação tumoral (Li et al., 2014). Contrariamente, 

ainda no que diz respeito ao câncer de pulmão, o aumento da expressão do let-

7 parece inibir o crescimento das células cancerígenas (Tan et al., 2018), 

exibindo um efeito dúbio em um mesmo tipo tumoral. 

Notadamente, a maior expressão de let-7f  (localizado no cromossomo 

9q22.32) pode inibir a invasão e migração de células do câncer gástrico, através 

da regulação direta do gene associado a metástase tumoral MYH9 (Liang et al., 

2011). Sua maior expressão reduz a migração de células endometriais e diminui 

a produção de estrogênio pelo bloqueio da aromatase nas pacientes com 

endometriose (Cho et al., 2016).  

A maioria ou quase todos os membros da família let-7 são regulados 

negativamente em muitos tipos de cânceres. Esse tipo de regulação já foi 

descrito em sarcomas uterinos por Kowalewska et al. (2013). A avaliação dos 

níveis de expressão desses miRNAs em diferentes tipos de sarcomas uterinos, 

mostrou uma expressão reduzida de let-7f e let-7e em sarcoma de estroma 

endometrial. Além do mais, a menor expressão dos let-7a, let-7b, let-7c, let-7d, 

let-7g e let-7i também foi verificada em tumores mesenquimais mistos. Essa 
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diminuição dos níveis de expressão de membros da família let-7 sustenta a idéia 

de que eles podem funcionar como supressores tumorais nos sarcomas uterinos, 

influenciando na sobrevida das pacientes (Kowalewska et al. 2013). A perda da 

função regulatória em genes alvo específicos da família também parecem estar 

associados com a progressão e patologia dos LMS (Chuang et al. 2015). Outros 

estudos observaram uma menor expressão dos membros dessa família em 

sarcomas uterinos (Dos Anjos et al., 2018; De Almeida et al., 2019). Dentre eles, 

o let-7f apresentou uma expressão significativamente menor associada com a 

sobrevida global e sobrevida cancer específica em sarcoma de estroma 

endometrial (Dos Anjos et al., 2018). 

Atualmente, devido a relevância desses miRNAs nos mecanismos de 

regulação biológica de diferentes cânceres, a Mirna Therapeutics está 

desenvolvendo a tecnologia para a utilização do let-7 como uma potencial 

molécula terapêutica (Li et al., 2014). 

De modo geral, exitem poucos tratamentos eficazes para pacientes 

diagnosticadas com LMS irressecável e metastático. Ensaios funcionais e 

clínicos que investigam a eficácia de outros alvos e agentes citotóxicos, que 

exploram vias de sinalização oncogênicas específicas desreguladas nos LMS, 

são de extrema relevância (Ducie et al., 2016). Ressalta-se assim, a importância 

da identificação da participação dos miRNAs descritos previamente no processo 

de iniciação e progressão do LM e LMS uterinos. Sabe-se que eles regulam 

diferentes mRNAs alvos, acarretando em níveis de expressão alterados de 

genes essenciais e que, possivelmente, estão localizados em regiões críticas do 

genoma.  
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1.4. Justificativa 

Considerando o exposto anteriormente, os miRNAs artificialmente 

projetados (silenciadores e expressores) representam uma nova estratégia 

promissora para o tratamento do câncer, oferecendo maior segurança e menor 

toxicidade. Com isso, salienta-se a importância da validação funcional dos 

achados de expressão dos miRNAs, visando sua futura aplicação diagnóstica e 

terapêutica. A manipulação in vitro desses miRNAs, e de seus genes alvo, 

possibilitará a avaliação dos mecanismos de controle da expressão gênica, 

apresentando efeitos altamente específicos e com rápida modificação genética 

e epigenética. Por apresentar alta taxa de eficiência, a manipulação molecular 

dos miRNAs permite corrigir alterações que influenciam diretamente na 

carcinogênese, bem como no desenvolvimento e recorrência tumoral, pela 

reprogramação funcional das células. Ademais, a manipulação dessas 

moléculas em cultura de células pode levar ao desenvolvimento de terapias alvo-

específicas e monitoramento da disseminação do tumor. 

O perfil de expressão diferencial de miRNAs em amostras de LMS, LM e 

MM foi avaliado por nosso grupo, em quatro estudos de screening (De Almeida 

et al., 2017, 2019; Dos Anjos et al., 2018; Schiavon et al., 2019). Esses trabalhos 

mostraram que as amostras de pacientes incluídas em parafina, bem como as 

linhagens celulares avaliadas, apresentaram miRNAs com perfis de expressão 

específico para cada tecido avaliado. Destarte, com base nos resultados dessas 

análises, selecionamos o let-7f-5p, miR-10b-5p, miR-34a-5p, miR-181b-5p e 

miR181d-5p, bem como alguns de seus genes alvo, para validação. 

O presente estudo pretende contribuir para a identificação de uma 

assinatura molecular nos tumores de músculo liso uterino. Pois, poderá ajudar a 
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esclarecer mecanismos que envolvem a ação e os efeitos genotípicos e 

fenotípicos desses potenciais biomarcadores para fins de diagnóstico, 

prognóstico e tratamento exclusivos para esses tumores. A reprogramação de 

redes desses miRNAs em células de LM e LMS, pode contribuir para uma série 

de estratégias eficazes para o desenvolvimento a médio e longo prazo de novas 

terapias. 
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1. Geral 

Avaliar o papel dos miRNAs let-7f-5p, miR-10b-5p, miR-34a-5p, miR-

181b-5p e miR181d-5p, e de alguns dos seus principais alvos, em cultura de 

células de leiomiossarcomas uterino, em comparação com células de leiomioma 

e miométrio. 

 

2.2. Específicos 

1. Avaliar e comparar o perfil de expressão basal dos miRNAs let-7f-

5p, miR-10b-5p, miR-34a-5p, miR-181b-5p e miR181d-5p nas linhagens 

celulares e em amostras de pacientes portadoras de LMS e LM uterinos;  

2. A partir dos dados de expressão desses cinco miRNAs, inativar e 

induzir aqueles que apresentarem regulação diferencial entre as linhagens 

celulares avaliadas;  

3. Avaliar os efeitos da manipulação genética dos miRNAs 

selecionados (inativação e indução de expressão) no comportamento das 

células em cultura; 

4. Avaliar o efeito da manipulação genética desses miRNAs na 

expressão de seus genes alvo; 

5. Em paparalelo, verificar a associação entre os dados clínicos e 

anatomotológicos das pacientes e a expressão dos miRNAs. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

3.1. Delineamento experimental 

Todas as técnicas foram realizadas no Laboratório de Ginecologia 

Estrutural e Molecular (LIM 58), da Disciplina de Ginecologia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, após a 

aprovação pelo Comitê de Ética em pesquisa (Nº 1.517.306, Anexo D).  

 

3.2. Seleção das amostras de pacientes e extração do ácido 

ribonucleico (RNA)  

As amostras de pacientes, fixadas em formol e incluídas parafina, obtidas 

do Departamento de Patológia do AC Camargo Cancer Center e do Ambulatório 

de Miomas da Disciplina de Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo, foram utilizadas para a verificação 

do perfil de expressão dos miRNAs.  

As amostras de pacientes FFPE (Formalin Fixed Paraffin embedded 

tissues), cedidas pelo Departamento de Anatomia Patológica do A C Camargo 

Cancer Center e pelo Ambulatório de Miomas da Disciplina de Ginecologia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

foram utilizadas para a verificação do perfil de expressão dos miRNAs.  

Este estudo deriva das análises realizadas por Dos Anjos et al. (2018) que 

utilizaram 37 amostras de LMS, 11 de LM e 2 MM para screening do perfil de 

expressão de 84 sequencias de miRNAs. Nas etapas de validação, na presente 
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pesquisa, para a extração de RNA total, foram utilizadas novas amostras que 

totalizaram 12 MM normal provenientes de pacientes submetidas à histerectomía 

total, 10 LM (submucosos) e 15 LMS (tumor primário). A Figura 11 apresenta o 

fluxograma do estudo, discriminando o numero de amostras utilizado em cada 

etapa deste estudo.  

 

Figura 11 – Esquema do desevolvimento metodológico e fluxo de trabalho.  
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O material genético foi extraído do tecido parafinado com o kit ReliaPrepTM 

FFPE Total RNA Miniprep System kit (Promega, Madison, WI, EUA) seguindo o 

protocolo recomendado pelo fabricante. A concentração e pureza das amostras 

obtidas foram avaliadas em espectrofotômetro tipo NanoDrop (Thermo Fisher 

ScientificTM, Fremont, CA, EUA) e as concentrações dos miRNAs foram 

confirmadas em fluorômetro Qubit 2.0 (Thermo Fisher ScientificTM, MA, EUA), de 

acordo com o protocolo estabelecido pelo fabricante. As amostras de RNA total 

foram estocadas em freezer -80 ºC para uso posterior.  

 

3.3. Cultura de células  

As linhagens celulares estabelecidas para o estudo foram as de MM 

(PCS-460-011), LM (THESCs - CRL-4003) e LMS uterinos (SK-UT-1 - HTB-114), 

adquiridas da American Type Culture Collection (ATCC, VA, EUA). Cada 

linhagem celular foi cultivada em garrafa de cultura de 75 cm2 estéril com meio 

específico para cada uma e em condições recomendadas pela ATCC como, 

temperatura a 37 ºC e atmosfera a 5% de CO2.  

A linhagem celular de MM foi cultivada em meio de cultura Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Medium/F12 D8900 (Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Alemanha), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (Gibco, CA, EUA), L-glutamina, 

ácido ascórbico, bicarbonato de sódio, glucose, fenol red e antibióticos 

(penicilina, estreptomicina e anfotericina β) na concentração de 1:1000 com o pH 

7,6 (Figura 12). 
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Figura 12 - Fotomicrografia das células de MM (PCS-460-011) em cultura (aumento de 

40X). 

 

O meio de cultura utilizado para a linhagem de LM foi o Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Medium/F12 D2906 (Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Alemanha), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (Gibco, CA, EUA) - tratado com 

carvão ativado para remoção de componentes – inativado, bicarbonato de sódio, 

glucose, ácido piruvico e antibióticos (penicilina, estreptomicina e anfotericina β) 

na concentração de 1:1000 com o pH 7,6 (Figura 13). 

 

Figura 13 - Fotomicrografia das células de LM (THESCs – CRL-4003) em cultura 

(aumento de 40X). 
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Para o cultivo das células de LMS foi utilizado o meio de cultura Basal 

Medium Eagle B9638 (Sigma-Aldrich, Taufkirchen, Alemanha) com 10% de soro 

fetal bovino inativado, bicarbonato de sódio, glucose e antibióticos (penicilina, 

estreptomicina e anfotericina β) na concentração de 1:1000 com o pH 7,8 (Figura 

14). 

Os meios de cultura das células eram trocados a cada 48 horas (h) e as 

células eram repicadas quando apresentavam até 90% de confluência. Para os 

ensaios de inibição e indução da expressão de miRNAs, análise da expressão 

gênica, proliferação e migração as células foram semeadas entre a 6º e 8º 

passagem.  

 

Figura 14 - Fotomicrografia das células de LMS (SK-UT-1 – HTB-114) em cultura 

(aumento de 40X). 

 

Ensaios para detecção de possível contaminação com micoplasmas 

foram realizados periodicamente para garantir a integridade celular, antes da 

realização de todos os experimentos. A detecção foi realizada por PCR 

convencional utilizando a sequência de primers GPO3 sense 5’ 

GGGAGCAAACACGATAGATACCCT 3’, MGSO antisense 5' 
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TGCACCATCTGTCACTCTGTTAACCTC 3’, cujo o produto de amplificação 

possui 270 pb, conforme descrito por (Timenetsky et al., 2006).  

 

3.4. Extração de ácido desoxirribonucleico (DNA)  

A extração de DNA genômico das linhagens celulares cultivadas foi 

realizada para o ensaio de autenticação celular. O material genético foi obtido 

com o DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen, Hilden, Alemanha). Após o cultivo, 

as células foram tripsinizadas e centrifugadas para formação de um precipitado 

celular com um total de 5 x 106 células.  

O precipitado de células foi lavado com 200 µL de solução salina 

tamponada com fosfato (PBS) 1x e adicionou-se a proteinase K. No mesmo 

microtubo foram adicionados 200 µL de Buffer AL e o conteúdo foi 

homogeneizado e incubado por 10 minutos na temperatura de 56 ºC. Em 

seguida, foram adicionados 200 µL de etanol 100% com homogeneização do 

material. Todo o conteúdo foi transferido para a coluna, centrifugado a 8000 

rotações por minutos (rpm) por 1 minuto e o filtrado foi descartado. Adicionou-se 

500 µL de Buffer AW1 e realizou-se nova centrifugação. Após essa etapa, 

adicionou-se o tampão de lavagem Buffer AW2, a centrifugação foi realizada por 

3 minutos a 14000 rpm, e o filtrado foi descartado. A coluna foi transferida para 

um novo microtubo de 1,5 mL, adicionou-se 100 µL de Buffer AE no centro da 

membrana, com incubação por 1 minuto em temperatura ambiente e posterior 

centrifugação por 8000 rpm. O DNA foi quantificado em espectrofotômetro tipo 

NanoDrop 2000 (Thermo Fisher ScientificTM, Fremont, CA, EUA) e armazenado 

a -20 °C.  
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3.5. Autenticação celular 

A verificação genética da autenticidade das linhagens utilizadas foi 

realizada em duplicata e se deu pela avaliação da amplificação das regiões de 

sequências de repetições curtas - short tandem repeat (STR) do DNA genômico. 

A metodologia utilizada consistiu na análise em dez loci TH01, TPOX, vWA, 

Amelogenina, CSF1PO, D16S539, D7S820, D13S317, D5S818 e D21S11, para 

a confirmação da identidade das células de acordo com ATCC (American Type 

Culture Collection, VA, EUA).  

A autenticidade das linhagens foi confirmada com o kit GenePrint 10 

System (Promega, WI, EUA). O DNA celular previamente extraído foi 

quantificado em espectrofotômetro (NanoDrop, Thermo Fisher ScientificTM, 

Fremont, CA, EUA) e utilizou-se 10 ng de DNA de cada linhagem. Para a reação 

de pré-amplificação foram adicionados 5 µL de iniciador e 5 µL do Master mix no 

microtubo. As amostras foram submetidas aos ciclos de temperaturas 

recomendado pelo fabricante, descritos na Tabela 5. 

 

  Tabela 5 - Condições utilizadas nas reações de autenticação celular 

Ciclagem Temperatura Tempo Ciclos 

Ativação da enzima 96 ºC 1 minutos 1 

Desnaturação 94 ºC 10 segundos 

30 Anelamento/Extensão 59 ºC 1 minuto 

 72 ºC 30 segundos 

Parada da reação 60 ºC 10 minutos 1 

Hold 4 ºC Infinito 1 

FONTE: https://www. promega.com.br/products/cell-authentication-sample-identificati 
on/cell-line-authentication/geneprint-10-system/?catNum=B9510 

 



 
M a t e r i a l  e  M é t o d o s  | 54 

 

Após a ciclagem de temperaturas, foi realizada a reação de pós-

amplificação. Na reação foram utilizados 10 µL de formamida, 1 µL do reagente 

ILS600, 1 µL do produto de PCR. As amostras foram acondicionadas em uma 

placa de 96 poços e submetidas à desnaturação a 95 ºC por 3 minutos, seguida 

de incubação a -20 ºC por 2 minutos. As amostras foram sequenciadas no 

aparelho 3500 Genetic Analyzer (Thermo Fisher Scientific, CA, EUA) e os 

fragmentos sequenciados (contendo os 9 STR loci e Amelogenina) foram 

analisados com o auxílio do software Gene Mapper V. 4.1. Os resultados 

baseados em similaridades foram conferidos com o banco de dados fornecido 

pela ATCC (https://www.atcc.org/).   

 

3.6. Síntese de DNA complementar (cDNA) para as reações de PCR 

quantitativo em tempo real (qRT-PCR) em arrays de miRNAs 

A transcrição reversa, que consiste na síntese de cDNA, para análise de 

expressão dos miRNAs foi realizada a partir do RNA total, previamente extraído 

de amostras de pacientes (37 LMS, 11 LM e 2 MM) e das linhagens celulares. 

 Para o ensaio de qRT-PCR em array (placa de 96 poços contendo 

oligonucleotídeos iniciadores para 84 sequências de miRNAs) foi utilizado o kit 

miScript II RT (Qiagen, Hilden, Alemanha) (Figura 15). Os reagentes foram 

descongelados em temperatura ambiente e a mistura de reação foi preparada 

no gelo nas seguintes concentrações: 4 µL de 5x miScript HiSpec Buffer, 2 µL 

de 10x Nucleics Mix, 2 µL de miScript Reverse Transcriptase Mix, 250 ng de DNA 

molde e água livre de RNase para completar o volume final de reação de 20 µL. 

A mistura foi incubada a 37 ºC por 60 minutos, depois a 95 ºC por 5 minutos e 

https://www.atcc.org/
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em seguida, em gelo para inativar a reação. O cDNA foi armazenado a -20 ºC 

para uso posterior. 

As reações de qRT-PCR em array realizadas com o sistema de detecção 

2x QuantiTec SYBR Green PCR Master Mix (Qiagen, Hilden, Alemanha), 

avaliaram o perfil de expressão de 84 sequências de oncomirs (vide lista das 

sequências no Anexo A, Tabelas 28 e 29) nas linhagens celulares e amostras de 

pacientes com LM e LMS uterinos. 

 

 
FONTE: https://www.qiagen.com/us/resources/resourcedetail?id=1cf66631-fcaa-4e7e-

b56e-c48e770fe1a9&lang=en (modificado). 
Figura 15 - Conversão dos miRNAs maduros em cDNA e sua detecção. Os miRNAs 

maduros são poliadenilados e transcritos reversamente, utilizando os oligos-dT. Esses 
iniciadores possuem uma região 3’ degenerada e uma sequência universal na 
extremidade 5’ permitindo à amplificação do miRNA maduro na etapa do qRT-PCR. A 
combinação de poliadenilação e adição de marcadores universais garante que não haja 
amplificação de o DNA genômico.  

https://www.qiagen.com/us/resources/resourcedetail?id=1cf66631-fcaa-4e7e-b56e-c48e770fe1a9&lang=en
https://www.qiagen.com/us/resources/resourcedetail?id=1cf66631-fcaa-4e7e-b56e-c48e770fe1a9&lang=en
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O cDNA previamente sintetizado foi diluído em 200 µL de água livre de 

RNase, para cada 20 µL de reação de transcriptase reversa. Os reagentes 2x 

QuantiTec SYBR Green PCR Master Mix e 10x miScript Universal Primer foram 

descongelados em gelo. Em um tubo de 5 mL adicionou-se 1.375 µL de 2x 

QuantiTec SYBR Green PCR Master Mix, 275 µL de 10x miScript Universal 

Primer, 1 mL de água livre de RNase e 100 µL de cDNA, totalizando um volume 

final de 2.750 µL.  

A mistura de reagentes foi homogeneizada e 25 µL da reação foram 

adicionados em cada poço das placas pré-desenhadas MIHS-109ZA e MIHS-

102ZA (Qiagen, Hilden Alemanha) de 96 poços, contendo as 84 sequências de 

miRNAs (Figura 16). As placas foram seladas e centrifugadas por 1 minuto a 

3000 rpm em temperatura ambiente, colocada no aparelho 7500HT Real Time 

PCR System (Applied Biosystem, CA, EUA) e submetidas às ciclagens de 

temperatura recomendada pelo fabricante, descritas na Tabela 6. Para as 

linhagens celulares, as reações foram realizadas em duplicatas. Então, os dados 

obtidos foram compilados e analisados no site GeneGlobe Data Analysis Center 

https://geneglobe.qiagen.com/br/analyze/ (Qiagen, Hilden, Alemanha) por meio 

do método do 2-∆∆Ct. Os normalizadores estabelecidos foram SNORD61 e 

SNORD68 para a placa MIHS-109ZA e SNORD61, SNORD68, SNORD72, 

SNORD95, SNORD96A e RNU6-2 para MIHS-102ZA (De Almeida et al., 2017; 

Dos Anjos et al., 2018). 

 De acordo com o GeneGlobe Data Analysis Center, os valores 

considerados são a média dos valores de ∆Ct dos grupos testes e referência 

para o cálculo do fold de expressão. O valor do ∆Ct foi calculado subtraindo o Ct 

de cada miRNA do grupo teste ou referência pela média do Ct dos controles 
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normalizadores selecionados. Então, os valores de fold change e fold regulation 

(FR) foram calculados. A fórmula utilizada para o fold change foi 2-∆Ct (teste)/2-∆Ct 

(controle), sendo representado por 2-∆∆Ct. O valor do FR é o inverso negativo do fold 

change para valores com menor expressão (-1/ valor do fold change) e o valor 

do fold change é o mesmo do FR para a maior expressão. Os valores de 

expressão utilizados para as análises foi o fold change, também conhecido como 

relative quantification (RQ) (Livak et al., 2001). 

 

  Tabela 6 - Condições utilizadas nas reações de qRT-PCR em array 

Ciclagem Temperatura Tempo Ciclos 

Ativação inicial 95 ºC 15 minutos 1 

Desnaturação 94 ºC 15 segundos 

40 Anelamento 55 ºC 30 segundos 

Extensão 70 ºC 30 segundos 

FONTE: https://www.qiagen.com/br/resources/resourcedetail?id=1cf66631-fcaa-4e7e 
-b56e-c48e770fe1a9&lang=en 

 

FONTE: https://www.qiagen.com/us/resources/resourcedetail?id=1cf66631-fcaa-4e7e-
b56e-c48e770fe1a9&lang=en (modificado). 

Figura 16 - Desenho das placas MIHS-109ZA e MIHS-102ZA de 96 poços contendo 84 

miRNAs, 6 controles e 6 normalizadores em cada uma delas. 

https://www.qiagen.com/us/resources/resourcedetail?id=1cf66631-fcaa-4e7e-b56e-c48e770fe1a9&lang=en
https://www.qiagen.com/us/resources/resourcedetail?id=1cf66631-fcaa-4e7e-b56e-c48e770fe1a9&lang=en
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Após a identificação do perfil de expressão dos 84 miRNAs em cada uma 

das placas, 5 foram selecionados (let-7f-5p, miR-10b-5p, miR-34a-5p, miR-181b-

5p e miR-181d-5p) para serem validados pelo sistema de detecção por sondas 

TaqMan® Advanced miRNA (Applied Biosystems, CA, EUA), tanto nas linhagens 

celulares como nas amostras de pacientes. As sondas customizadas do sistema 

TaqMan Advanced miRNA, possuem uma maior especificidade para os ensaios 

de qRT-PCR. Assim, a expressão dos miRNAs a partir dos dados do qRT-PCR 

em array, foram avaliados por esse sistema.  

A metodologia utilizando as sondas TaqMan® está descrita no item 3.9, 

de síntese de cDNA e qRT-PCR para miRNAs, por ter sido usada também para 

avaliar a expressão nas células após a manipulação molecular. 

 

3.7. Transfecção com Mimic e siRNA  

Os miRNAs miR-34a-5p e miR-181b-5p apresentaram perfis de 

expressão basal diferencial tanto em amostras de pacientes como nas células. 

Assim, eles foram selecionados para a validação funcional com construções 

previamente inventoriadas, MISSION microRNA Mimic (Sigma Aldrich, MO, 

EUA) para indução da expressão (Mimic) e MISSION Synthetic miRNA Inibitors 

(Sigma Aldrich, MO, EUA) para inibição da expressão (siRNA), de acordo com 

os miRNAs específicos (Tabela 7). Essas construções são constituídas de 

pequenas moléculas de RNA de fita dupla, projetadas para indução ou inibição 

das moléculas de miRNA maduras endógenas específicas, que quando 

introduzidas nas células ligam-se ao miRNA em cada uma das fitas (Figura 17). 

As construções foram ressuspendidas em 500 µL de água ultrapura para a 

concentração final de 10 µM. 
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  Tabela 7 – Construções para transfecção celular dos miRNAs 

miRNA alvo Referência Sequência madura do miRNA 

miR-34a-5p HMI0508 Mimic 
UGGCAGUGUCUUAGCUGGUUGU 

miR-34a-5p HSTUD0508 siRNA 

miR-181b-5p HMI0270 Mimic 
AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU 

miR-181b-5p HSTUD0270 siRNA  

EGFP  EHUEGFP Controle negativo 

FONTE: https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=siRNA+MISSION&interf 
ace=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=pt&region=BR&focus=product 

 

FONTE: https://www.abmgood.com/marketing/knowledge_base/miRNA_ 

Targets_and_Functional_Analysis.php (modificado). 
Figura 17 - Esquema de funcionamento das construções para a indução (Mimic) e 

inibição (siRNA) da expressão dos miRNAs. A molécula endógena (fita verde) se liga ao 
seu alvo específico, levando ao silenciamento genético. Os Mimics são RNAs de fita 
dupla sintéticos projetados para induzir a expressão imitando um miRNA endógeno. A 
fita em laranja regula seu alvo da mesma forma que o miRNA endógeno. Os inibidores 
de miRNAs ou siRNA (em roxo) são projetados para se ligar especificamente, impedindo 
que o miRNA ligado interaja com o seu alvo e o silencie. 

 

As linhagens celulares de LM e LMS foram cultivadas até atingirem 80% 

de confluência nos os meios de cultura específicos, em garrafas de cultura de 75 

cm2 sem antibióticos. Na 8º passagem, as células foram removidas das garrafas 

de cultura com Tripsina-EDTA (0,05%) (Gibco, CA, EUA) e então transferidas 

para um tubo tipo Falcon de 15 mL que foi centrifugado a 2000 rpm por 10 

https://www.abmgood.com/marketing/knowledge_base/miRNA_
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minutos. O sobrenadante foi descartado e o precipitado celular ressuspendido 

em 1 mL de meio de cultura completo. Para contagem, em um microtubo foi 

adicionado 10 µL de azul de tripan (0,4%) (Gibco, CA, EUA) e 10 µL da 

suspensão de células (1:1). Um volume de 10 µL de solução foi adicionado nas 

lâminas específicas do aparelho Coutness (Invitrogen, CA, EUA) para a 

contagem e avaliação da viabilidade celular.  

As células de LM e LMS apresentaram uma viabilidade celular acima de 

95%. Então, foram semeadas em placas de 24 poços na concentração de 2 x 

105 por poço e cultivadas por 24h, antes da transfecção com as construções 

Mimic e siRNA. O meio de cultura foi removido e 450 µL de meio com soro 

reduzido Opti-MEM (Gibco, CA, EUA) foram adicionados em cada poço. A 

transfecção foi realizada com Lipofectamina RNAiMAX (13778500) (Invitrogen, 

CA, EUA). Para cada construção a mistura de reação foi preparada como 

descrito na Tabela 8.  

Após a preparação da Mistura de reação 3, os microtubos foram agitados 

e incubados por 10 minutos em temperatura ambiente para a formação das 

micelas e 50 µL dessa reação foram adicionados em cada poço. As reações 

foram realizadas em triplicatas para todos os ensaios. Nos tempos de 24, 48, 72 

e 96h as células transfectadas foram raspadas das placas de cultura com PBS 

1x e armazenadas em freezer -80 ºC para posterior extração de RNA. 

Como controle negativo (CN) da transfecção celular foi utilizado o 

MISSION esiRNA EGFP (EHUEGFP, Sigma Aldrich, MO, EUA), que tem como 

alvo a proteína verde fluorescente enriquecida (do inglês enhanced Green 

Fluorescent Protein – eGFP). Esse constructo pode ser utilizado tanto como CN 
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em sistemas sem EGFP, como controle positivo de silenciamento em sistemas 

que o expressam. 

 

Tabela 8 – Concentração dos reagentes utilizados no ensaio de transfecção celular 

Passos Reagente Volume 

Mistura de reação 1 
Opti-MEM 75 µL 

Lipofectamina 4,5 µL 

Mistura de reação 2 
Opti-MEM 75 µL 

Mimic ou siRNA 1,5 µL 

Mistura de reação 3 Mistura 1 + Mistura 2 (50 µL por poço com 10 µM) 

FONTE:https://www.thermofisher.com/document-connect/documentconnect.html?=http 
s%3A%2F%2Fassets.thermofisher.com%2FTFS-Assets%2FLSG%2Fmanuals%2FLip 
ofectamine_RNAiMAX_Reag_protocol.pdf&title=TGlwb2ZlY3RhbWluZSZyZWc7IFJOQ
WlNQVggUmVhZ2VudCBQcm90b2NvbA== 

 

3.8. Extração do RNA total para avaliação da expressão gênica nas 

linhagens celulares após manipulação molecular 

O RNA total foi extraído das células após serem realizadas as 

transfecções, para a avaliação dos efeitos desta no perfil de expressão dos 

miRNAs e expressão dos genes alvo com o kit de extração mirVana miRNA 

Isolation (Ambion, CA, EUA). As células coletadas foram lavadas com 1 mL de 

PBS 1x, centrifugadas novamente para formar o precipitado e o sobrenadante 

foi descartado. Adicionou-se no microtubo 300 µL de Lise/Binding Solution para 

a concentração celular de 107 células, seguida de homogeneização para garantir 

o rompimento celular.  

Adicionou-se 1/10 do volume do reagente miRNA Homogenate Additive 

nas células rompidas e, após a homogeneização, o conteúdo foi incubado no 

gelo por 10 minutos. Um volume de 300 µL de Ácido – Fenol:Clorofórmio com 
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pH 4,3 (AM9720, Ambion, CA, EUA) – proveniente do kit - foi adicionado no tubo, 

homogeneizado e centrifugado por 5 minutos a 9.450 rpm, em temperatura 

ambiente para separação das fases aquosas e orgânicas. Após nova 

centrifugação, a fase aquosa (superior) foi removida cuidadosamente, sem 

mexer na fase inferior, e transferida para um tubo novo.  

Adicionou-se um volume na proporção de 1,25 de etanol 100%, isto é, se 

o volume coletado na fase anterior foi de 300 µL o volume de etanol adicionado 

foi 375 µL, em temperatura ambiente. A amostra com o valume de 675 µL foi 

transferida para a coluna e centrifugada a 9.450 rpm por 1 minuto. Descartou-se 

o filtrado e foram adicionados 700 µL de tampão de lavagem miRNA Wash 

Solution 1 à coluna, que foi novamente centrifugada a 9.450 rpm por 1 minuto. 

Seguiu-se a adição de 500 µL de Wash Solution 2/3 e centrifugação a 9.450 rpm 

por 1 minuto. Esta etapa foi repetida por duas vezes. Finalmente, 100 µL de 

Elution Solution, aquecido a 95 ºC, foram adicionados diretamente na membrana 

da coluna com centrifugação por 1 minuto a 14.000 rpm.  

A concentração e pureza das amostras obtidas foram avaliadas em 

espectrofotômetro tipo NanoDrop (Thermo Fisher ScientificTM, CA, EUA) e as 

concentrações dos miRNAs foram confirmados com o fluorômetro Qubit 2.0 

(Thermo Fisher ScientificTM, MA, EUA), de acordo com o protocolo estabelecido 

pelo fabricante. Posteriormente as amostras foram armazenadas em freezer -80 

ºC. 
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3.9. Síntese de cDNA para qRT-PCR utilizando o sistema de detecção 

por sondas TaqMan® 

A síntese de cDNA foi realizada por meio da transcrição reversa para 

miRNAs com o kit TaqMan Advanced miRNA cDNA Systhesis (A28007) (Applied 

Biosystems, CA, EUA) para as amostras de RNA total de pacientes e linhagens 

celulares. 

 

3.9.1. Reação de Adição da Cauda de Poli(A) 

Nessa reação, a enzima poli(A) polimerase adiciona uma cauda de 

adenosina na região 3’ do miRNA. As amostras de RNA molde e reagentes foram 

previamente descongeladas em gelo. Em um microtubo adicionou-se 0,5 µL de 

10x Poly (A) Buffer, 0,5 µL de reagente ATP, 0,3 µL de Poly (A) Enzyme, 0,25 

µL RNaseOUT™ Recombinant Ribonuclease Inhibitor (Invitrogen, CA, EUA), 

1,45 µL de água livre de RNAse e 10 ng de RNA, estabelecido pelo fabricante. 

Após homogeneização e breve centrifugação, o tubo de reação foi 

acondicionado em termociclador Veriti (Applied Byosistem, CA, EUA) e 

submetido as ciclagens descritas na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Condições utilizadas nas reações da cauda poli(A) 

Ciclagem Temperatura Tempo Ciclos 

Poliadenilação 37 ºC 45 minutos 1 

Parada da reação 65 ºC 10 minutos 1 

Hold 4 ºC Infinito - 

FONTE:https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url= 
https%3A%2F%2Fassets.thermofisher.com%2FTFS-Assets%2FLSG%2Fmanuals%2F 
100027897_TaqManAdv_miRNA_Assays_UG.pdf&title=VXNlciBHdWlkZTogVGFxTWF
uIEFkdmFuY2VkIG1pUk5BIEFzc2F5cyAtIFNpbmdsZS10dWJlIGFzc2F5cw== 
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Em seguida as amostras foram submetidas a uma nova etapa da reação 

de transcrição como descrito a seguir. 

  

3.9.2. Reação de ligação do adaptador 

Nesta etapa, o miRNA com a cauda poli(A) foi submetido a ligação do 

adaptador na extremidade 5’. Esse adaptador atua como o iniciador da fita senso 

no sítio de ligação para a reação de amplificação denominada de miR-Amp. Para 

a reação de ligação do adaptador foram adicionados para cada amostra 3 µL de 

5x DNA Ligase Buffer, 4,5 µL de 50% PEG 8000, 0,6 µL de 25x Ligation Adaptor, 

1,5 µL de RNA Ligase, 0,4 µL de água livre de RNAse. Todo volume foi 

transferido para o microtubo contendo o produto da reação da ligação da cauda 

Poli(A), as amostras foram homogeneizadas e submetidas aos ciclos descritos 

na Tabela 10. Após as ciclagens, a reação de transcrição reversa continuou 

como descrito no próximo item 3.9.3. 

 

Tabela 10 - Condições utilizadas nas reações de ligação do adaptador 

Ciclagem Temperatura Tempo Ciclos 

Ligação 16 ºC 60 minutos 1 

Hold 4 ºC Infinito - 

FONTE:https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url= 
https%3A%2F%2Fassets.thermofisher.com%2FTFS-Assets%2FLSG%2Fmanuals%2F 
100027897_TaqManAdv_miRNA_Assays_UG.pdf&title=VXNlciBHdWlkZTogVGFxTWF
uIEFkdmFuY2VkIG1pUk5BIEFzc2F5cyAtIFNpbmdsZS10dWJlIGFzc2F5cw== 
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3.9.3. Reação de transcrição reversa (RT) 

Neste ciclo da reação, o iniciador RT universal liga-se à cauda de poli(A) 

3’ e o miRNA é reversamente transcrito. O cDNA resultante pode ser utilizado 

para todos os ensaios de qRT-PCR. 

No mesmo microtubo contendo o produto de reação de ligação do 

adaptador adicionou-se 6 µL de 5x Mix RT Buffer, 1,2 µL de dNTP Mix (25 mM), 

1,5 µL de 20x Universal RT Primer, 3 µL de de 10x RT Enzyme Mix, 1,25 µL 

RNaseOUT™ Recombinant Ribonuclease Inhibitor (Invitrogen, CA, EUA) e água 

livre de RNAse para o volume final de 30 µL. As amostras foram 

homogeneizadas, brevemente centrifugadas e submetidas aos ciclos de 

temperaturas descritos na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Condições utilizadas nas reações de transcrição reversa 

Ciclagem Temperatura Tempo Ciclos 

Transcrição reversa 42 ºC 15 minutos 1 

Parada da reação  85 ºC 5 minutos 1 

Hold 4 ºC Infinito - 

FONTE:https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url= 
https%3A%2F%2Fassets.thermofisher.com%2FTFS-Assets%2FLSG%2Fmanuals%2F 
100027897_TaqManAdv_miRNA_Assays_UG.pdf&title=VXNlciBHdWlkZTogVGFxTWF
uIEFkdmFuY2VkIG1pUk5BIEFzc2F5cyAtIFNpbmdsZS10dWJlIGFzc2F5cw== 

 

3.9.4. Reação de amplificação dos miRNAs (miR-Amp) 

Por se tratarem de pequenas moléculas, as amostras foram submetidas 

a reação de amplificação dos miRNAs. Essa reação aumenta significativamente 

o número de moléculas de cDNA.  

Inicialmente, foi preparada a mistura de miR-Amp Reaction que para cada 

amostra continha 25 µL de 2x miR-Amp Master Mix, 2,5 µL de 20x miR-Amp 
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Primer Mix, 17,5 µL de água livre de RNAse e 5 µL do produto da reação de RT 

realizada anteriormente (volume final de 50 µL). Após homogeneização e breve 

centrifugação, as amostras foram submetidas às ciclagens descritas na Tabela 

12. Posteriormente, o produto da reação não diluído foi armazenado a -20 ºC 

para a utilização nos ensaios de qRT-PCR. 

 

Tabela 12 - Condições utilizadas nas reações de miR-Amp 

Ciclagem Temperatura Tempo Ciclos 

Ativação da enzima 95 ºC 5 minutos 1 

Desnaturação 95 ºC 3 segundos 
14 

Anelamento/Extensão 60 ºC 30 segundos 

Parada da reação 99 ºC 10 minutos 1 

Hold 4 ºC Infinito - 

FONTE:https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url= 
https%3A%2F%2Fassets.thermofisher.com%2FTFS-Assets%2FLSG%2Fmanuals%2F 
100027897_TaqManAdv_miRNA_Assays_UG.pdf&title=VXNlciBHdWlkZTogVGFxTWF
uIEFkdmFuY2VkIG1pUk5BIEFzc2F5cyAtIFNpbmdsZS10dWJlIGFzc2F5cw== 

 

A Figura 18 mostra as etapas da transcrição reversa esquematicamente 

para os miRNAs desde a adição da cauda poli(A) até a etapa final a reação de 

amplificação do miRNA. 
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FONTE: https://assets.thermofisher.com/TFSAssets/LSG/manuals/100027897_ 
TaqManAdv_miRNA_Assays_UG.pdf (modificado). 

Figura 18 - Síntese do cDNA. Adição da cauda poli(A) na região 3’ e adaptador na 

região 5’ para a transcrição reversa e amplificação dos miRNAs. PAP: Polimerase 
Poli(A); Lig: Ligase; RT: Transcriptase reversa; P: DNA polimerase Hot-start. 

 

3.9.5. Ensaio de qRT-PCR para análise do perfil de expressão de 

miRNAs maduros – sistema TaqMan Advanced miRNA 

O perfil de expressão dos miRNAs let-7f-5p, miR-10b-5p, miR-34a-5p, 

miR-181b-5p e miR-181d-5p foram avaliados pelo sistema TaqMan® Advanced 

miRNA (Applied Biosystems, CA, EUA) (Tabela 13), em triplicata. 

Primeiramente, o cDNA de cada amostra foi diluído na proporção de 1:10 em 

água livre de RNase. A reação foi preparada seguindo a orientação do fabricante. 

Uma placa de 96 poços foi utilizada para a reação, onde foi adicionado 10 µL de 

https://assets.thermofisher.com/TFSAssets/LSG/manuals/100027897_%20TaqManAdv_miRNA_Assays_UG.pdf
https://assets.thermofisher.com/TFSAssets/LSG/manuals/100027897_%20TaqManAdv_miRNA_Assays_UG.pdf
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TaqMan Fast Adveanced Master Mix (2x), 1 µL de TaqMan Advanced miRNA 

Assay (20x), 4 µL de água livre de RNase e 5 µL de cDNA diluído, para cada 

amostra. A placa foi selada com MicroAmp Optical Adhesive Film (Applied 

Biosystem, CA, EUA), centrifugada e colocada no aparelho no aparelho 7500HT 

Real Time PCR System (Applied Biosystem, CA, EUA) obedecendo as ciclagens 

descritas na Tabela 14.  

 

Tabela 13 - miRNAs selecionados para o ensaio qRT-PCR 

Nome do ensaio Ensaio Sequência alvo 

hsa- let-7f-5p 478578_mir 5′-UGAGGUAGUAGAUUGUAUAGUU-3′ 

hsa- miR-10b-5p 478494_mir 5′-UACCCUGUAGAACCGAAUUUGUG-3′ 

hsa-miR-34a-5p 478048_mir 5′-UGGCAGUGUCUUAGCUGGUUGU-3′ 

hsa-miR-181b-5p 478583_mir 5′-AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU-3′ 

hsa-miR-181d-5p 479517_mir 5′-AACAUUCAUUGUUGUCGGUGGGU-3′ 

FONTE:https://www.thermofisher.com/order/genome-database/?pearUXVerSuffix=pea 
rUX2&elcanoForm=true#!/microrna/assays/microrna_advanced/?keyword=mirna 
 

Tabela 14 - Condições utilizadas nas reações de qRT-PCR 

Ciclagem Temperatura Tempo Ciclos 

Ativação da enzima 95 ºC 20 segundos 1 

Denaturação 95 ºC 3 segundos 
40 

Anelamento/Extensão 60 ºC 30 segundos 

FONTE:https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url= 
https%3A%2F%2Fassets.thermofisher.com%2FTFS-Assets%2FLSG%2Fmanuals%2F 
100027897_TaqManAdv_miRNA_Assays_UG.pdf&title=VXNlciBHdWlkZTogVGFxTWF
uIEFkdmFuY2VkIG1pUk5BIEFzc2F5cyAtIFNpbmdsZS10dWJlIGFzc2F5cw== 

 

A Figura 19 mostra a representação esquemática das etapas e princípios 

do método de qRT-PCR para detecção dos miRNAs utilizando as sondas 

TaqManTM. 
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FONTE: https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/100027897 

_TaqManAdv_miRNA_Assays_UG.pdf (modificado). 
Figura 19 - Representação geral do ensaio de qRT-PCR para detecção de miRNAs. A) 

Síntese de cDNA. B) Anelamento das sondas e inicadores às fitas de cDNA. Durante a 
PCR, os iniciadores se ligam ao cDNA molde desnaturado. C) Polimerização inicial e 
clivagem do inicador na região ligada ao repórter fluorescente. Durante a polimerização, 
a DNA polimerase cliva apenas as sondas que hibridizam com a sequência alvo. A 
separação da fluorescência repórter do corante “quencher ou supressor” resulta no 
aumento da fluorescência do repórter. Uma vez que a sonda é complementar à 
sequência alvo a ser amplificada durante a PCR. Assim, nenhuma amplificação 
inespecífica é detectada. D) Conclusão da polimerização. A polimerização da fita 
continua, porque a extremidade 3’ da sonda está bloqueada, nenhuma extensão da 
sonda ocorre durante a PCR. P: DNA polimerase Hot-start; R: Fluorescência repórter; 
NFQ: Corante “quencher ou supressor” não fluorescente; MGB: sonda MGB TaqMan. 

 

Após a ciclagem de temperaturas, os dados foram coletados e analisados. 

Os genes normalizadores das reações foram selecionados e estabelecidos de 

acordo com o software de análise de algoritmo RefFinder 

(https://www.heartcure.com.au/reffinder/). O normalizador selecionado foi o miR-

https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/100027897%20_TaqManAdv_miRNA_Assays_UG.pdf
https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/100027897%20_TaqManAdv_miRNA_Assays_UG.pdf
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320a (478594_mir) com sequência alvo 5′-AAAAGCUGGGUUGAGAGGGCGA-3′ 

de acordo com o quadro de endógenos fornecido pelo fabricante. A quantificação 

dos transcritos foi realizada pelo método do 2-∆∆Ct, utilizando o software SDS 3.0 

(Applied Biosystems, CA, EUA). Objetivando uma melhor apresentação dos 

resultados, os valores de expressão dos miRNAs estão descritos como RQ 

(relative expression) ou FR (fold regulation). O valor de corte para as análises de 

expressão dos miRNAs foi estabelecido em >1 para RQ, e em ≥ +1 and ≤ -1 para 

FR. 

 

3.10. Curvas de proliferação e avaliação da viabilidade celular 

As células foram semeadas em placa de cultura celular de 96 poços nas 

concentrações 2 x 104 em quadruplicata e transfectadas com as construções 

Mimic e siRNA como descrito previamente (item 3.7), o volume e as 

concentrações dos reagentes estão descritos na Tabela 15.  

 

Tabela 15 – Concentração dos reagentes para a transfecção celular 

Passos Reagente Volume 

Mistura de reação 1 
Opti-MEM 25 µL 

Lipofectamina 1,5 µL 

Mistura de reação 2 
Opti-MEM 25 µL 

Mimic ou siRNA 0,5 µL 

Mistura de reação 3 Mistura 1 + Mistura 2 (10 µL por poço com 10 µM) 

FONTE:https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url= 
https%3A%2F%2Fassets.thermofisher.com%2FTFS-Assets%2FLSG%2Fmanuals%2F 
100027897_TaqManAdv_miRNA_Assays_UG.pdf&title=VXNlciBHdWlkZTogVGFxTWF
uIEFkdmFuY2VkIG1pUk5BIEFzc2F5cyAtIFNpbmdsZS10dWJlIGFzc2F5cw== 
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A proliferação celular foi avaliada nos tempos de 0, 24, 48, 72 e 96h.  Em 

cada tempo determinado, foram adicionados 100 µL do reagente PrestoBlue Cell 

Viability (Invitrogen, CA, EUA), na proporção 1:10 (PrestoBlue Cell Viability em 

meio de cultura), em cada poço. As placas foram incubadas por 2h a 37 ºC sob 

atmosfera de 5% de CO2. As leituras das placas foram realizadas no aparelho 

GloMax Plus (Promega, EUA) e analisados. A reação reduz rapidamente a 

atividade metabólica celular possibilitando a quantificação das células viáveis. O 

aparelho fornece a quantidade de fluorescência relativa ao número de células 

para cada um dos poços das placas. 

 

3.11. Ensaios de migração (Scratch ou Wound Healing)  

Cada linhagem foi semeada em placa de cultura de 24 poços na 

concentração de 3 x 105 em triplicata e cultivadas por 24h. Com uma ponteira de 

200 µL foi realizado um risco no fundo da placa para a remoção das células 

aderidas, como descrito por Liang et al. (2007). O meio de cultura foi aspirado e 

450 µL de Opti-MEM (Gibco, CA, EUA) foram adicionados para a reação de 

transfecção celular com as construções Mimic e siRNA como descrito 

anteriormente no item 3.7.  

Após a transfecção, as células foram cultivadas com meio de cultura 

específico contendo 1% de soro fetal bovino para inibir a proliferação. 

A migração celular foi avaliada nos tempos de 0, 24, 48, 72 e 96h. O cálculo 

da área migrada foi realizado com base na hora 0 (momento em que foi realizado o 

risco) para cada poço. As microfotografias foram realizadas nos tempos 

estabelecidos, com auxílio do microscópio óptico invertido (Zeiss, Alemanha) e 

analisadas no software ImageJ (V1.53b).  
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3.12. Análises in silico 

As redes de interações epigenéticas e genéticas de cada miRNA 

estudado, foram avaliadas por meio de análises in silico (computacional), 

realizadas nos websites http://mirtarbase.mbc.nctu.edu.tw/ (De Almeida et al., 

2017; Dos Anjos et al., 2018) e https://ccb-web.cs.uni-

saarland.de/mirtargetlink/index.php (Hamberg et al., 2016). Essas análises 

permitiram a identificação de alguns de seus principais genes alvos, além de 

preditores que são regulados por esses miRNAs e que estão fortemente 

relacionados à tumorigênese. 

 

3.13. Ensaios de expressão gênica para os genes alvo selecionados 

3.13.1. Síntese de cDNA para expressão gênica 

As amostras de RNA total previamente extraídas (item 3.8) após a 

transfecção celular, foram utilizadas para o ensaio preliminar de expressão dos 

genes alvo selecionados (CCND1, BCL2, MDM4, TP53, FGFR1, TIMP3, ESR1) 

na análise in silico.  

A transcrição reversa foi realizada com o kit High Capacity cDNA Reverse 

Transcription (Thermo Fisher Scientific, Vilnius, Lituânia). Na reação, para todas 

as amostras, foram adicionados 2 µL de 10x RT Buffer, 0,8 µL de 25x dNTP Mix, 

2 µL de 10x Random Primers, 1 µL MultiScribe Reverse Trancriptase, 0,5 µL de 

RNase Inhibitor e os RNAs nas concentrações máximas obtidos (≅ 90 ng).  

As amostras foram submetidas à ciclagem de temperatura de acordo com 

a Tabela 16. Após a ciclagem todas as amostras foram diluídas em 1:10 e água 

livre de RNase para qRT-PCR. 

http://mirtarbase.mbc.nctu.edu.tw/
https://ccb-web.cs.uni-saarland.de/mirtargetlink/index.php
https://ccb-web.cs.uni-saarland.de/mirtargetlink/index.php
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Tabela 16 - Condições utilizadas nas reações de síntese de cDNA 

Temperatura Tempo Ciclos 

25 ºC 10 minutos 1 

37 ºC 120 minutos 
1 

85 ºC 5 minutos 

4 ºC Infinito - 

FONTE: https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/cms_042557.pdf 

 

Para a verificação da eficiência da síntese de cDNA e descartar 

contaminação com DNA genômico nas amostras, foi utilizada a reação de PCR 

convencional para o gene GAPDH (iniciador senso 5’-GAAGGTGAAGGTCGGA-

3’ e anti-senso 3’-GGGTCATTGATGGCAAC-5’). Na reação foram adicionados 

2,5 µL de Buffer 10x Mg, 0,5 µL de dNTPs, 0,75 µL de MgCl2, 0,5 µL de primer 

senso, 0,5 µL de primer anti-senso, 0,1 µL de Taq polimerase (Taq Platinum, 

Invitrogen, SP, Brasil), 1 µL de amostra de cDNA (concentração ≅ 5 ng) e água 

ultrapura para o volume final de 25 µL. As amostras foram submetidas aos ciclos 

de temperaturas descritos na Tabela 17. A eletroforese em gel de agarose 2% 

foi realizado com o produto do PCR que gerou um amplicon de 105 pb (Figura 

20).  

 

Tabela 17 - Condições utilizadas nas reações de PCR para GAPDH 

Ciclagem Temperatura Tempo Ciclos 

Ativação da enzima 94ºC 2 minutos 1 

Desnaturação 94ºC 30 segundos 

35 

 

Anelamento/Extensão 55ºC 30 segundos 

Parada da reação 72ºC 1 minuto 

Hold 4ºC Infinito - 

FONTE:https://assets.thermofisher.com/TFSAssets/BID/manuals/MAN0017535_Platin
um_II_HS_PCR_MM_UG.pdf 
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Figura 20 – Gel de agarose (2%) representativo do perfil de amplificação do GAPDH 

por PCR. A) Amplificação de GAPDH utilizando o cDNA das células de LMS (amplicon 
de 105 pb). B) Amplificação de GAPDH utilizando o cDNA das células de LM (amplicon 
de 105 pb). M, marcador de peso molecular 100 pb; CP1, controle positivo 1; CP2, 
controle positivo 2; CN1, controle negativo 1; CN2, controle negativo 2; CN3, controle 
negativo do PCR.  

 

Todas as amostras apresentaram o mesmo perfil de qualidade necessária 

para a realização dos ensaios de expressão gênica por qRT-PCR. Assim, os 

ensaios foram realizados como descrito a seguir. 

 

3.13.2. Reações de qRT-PCR para os genes alvo dos miRNAs 

manipulados 

O ensaio de expressão dos genes alvo foi realizado com sondas 

inventoriadas TaqManTM (Applied Biosystems, CA, EUA) para expressão gênica. 

Foram selecionados 4 genes alvo para cada um dos miRNAs estudados com 

base no banco de dados da análise in silico realizada previamente. Para o miR-

34a-5p os genes alvo foram Ciclina D1 (CCND1) (Hs00765553_m1), BCL2 

regulador de apoptose (HS00608023_m1), MDM4 regulador de p53 

(HS00159092_m1) e TP53 (HS01034249_m1) e para o miR-181b-5p foram 

selecionados os genes Receptor 1 do fator de crescimento de fibroblastos 
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(FGFR1) (HS00241111_m1), Inibidor tissular de metalopeproteinase TIMP 3 

(TIMP3) (HS00165949_m1), Receptor de estrogênio 1 (ESR1) 

(HS01046816_m1) e BCL2 (HS00608023_m1). O gene da Beta-2-

Microglobulina (B2M) (4326319E) humana, já estabelecido em nosso laboratório 

como melhor endógeno para análise de expressão gênica nas linhagens 

celulares por meio do software de análise de algoritmo RefFinder 

(https://www.heartcure.com.au/reffinder/), foi utilizado para a normalização 

dessas reações. 

Nas reações de PCR realizadas em duplicatas, para cada amostra, foram 

adicionados 10 µL de TaqMan Universal PCR Master Mix, 1 µL TaqMan Gene 

Expression assay e 9 µL de cDNA diluído (1:10). A reação de qRT-PCR foi 

realizada em placas de 96 poços seladas com MicroAmp Optical Adhesive Film 

(Applied Biosystem, CA, EUA) e submetidas a ciclagem de temperaturas no 

aparelho 7500HT Real Time PCR System (Applied Biosystem, CA, EUA) (Tabela 

18). Todos os dados relativos de expressão gênica obtidos, foram analisados 

pelo método 2-ΔΔCt.  

 

Tabela 18 - Condições utilizadas nas reações de expressão gênica 

Ciclagem Temperatura Tempo Ciclos 

Incubação 50 ºC 2 minutos 1 

Ativação da Polimerase 95 ºC 10 minutos 1 

Denaturação 95 ºC 15 segundos 
40 

Anelamento/Extensão 60 ºC 1 minuto 

FONTE:https:thermofisher.com/document-connect/documentconnect.html?url=https%3 
A%2F%2Fassets.thermofisher.com%2FTFS-Assets%2FLSG%Fmanuals%2F4304449 
_TqaManPCRMM_UG.pdf&title=VXNlciBHdWlkZTogVGFxTWFuJnJlZzgVW5pdmVyc2
FslFBDUiBNYXN0ZXlgTWI4 
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3.14. Análise estatística  

Todas as análises estatísticas foram realizadas com programas auxiliares 

GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software, CA, EUA) e SPSS versão 21 (IBM 

Corp., NY, EUA) para Windows. A distribuição dos dados contínuos foi analisada 

pelo teste de normalidade Shapiro-Wilk. O teste t de Student ou análise de 

variância (ANOVA) foram utilizados para comparações entre grupos para 

variáveis paramétricas e Mann-Whitney U ou Kruskal-Wallis para variáveis não 

paramétricas. A distribuição da idade das pacientes nos três grupos (MM, LM e 

LMS) estudados foi avaliada com o teste análise unidirecional de variância 

ANOVA com o pós-teste de comparação múltipla de Bonferroni. A idade das 

pacientes foi representada pela média e desvio padrão (média ± DP). 

As diferenças no perfil de expressão dos cinco miRNAs, comparados 

entre os grupos LM e LMS, foram acessados pelo teste de Mann-Whitney U. A 

expressão dos cinco miRNAs em cultura celular após a transfecção, assim como 

o perfil de expressão dos genes alvo, o ensaio de migração e proliferação celular 

foram avaliados com o teste Kruskal-Wallis com pós-teste de comparação 

múltipla de Dunn. 

O coeficiente de correlação de Pearson e / ou Spearman foi utilizado para 

medir a força da relação linear entre duas variáveis aleatórias, para os dados 

paramétricos ou não paramétricos, respectivamente (Kumari et al., 2012). 

As variáveis qualitativas foram analisadas com os testes Qui-quadrado de 

Pearson ou o teste exato de Fisher quando pertinente. 

A curva de Kaplan-Meier da sobrevida global em 5 anos (SG) foi analisada 

com o teste log-rank (Mantel Cox) e a análise multivariada com o teste de 

regressão de Cox, por meio do modelo de risco proporcional de Cox. As taxas 
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de sobrevida foram calculadas com base no tempo ou período em meses. O 

tempo de sobrevida foi calculado entre a data da cirurgia e a data de óbito ou a 

data da a última informação (acompanhamento). A sobrevida livre de doença 

(SLD) foi calculada a partir da data de cirurgia até a data da recidiva em meses 

(Kumari et al., 2012; De Almeida et al., 2019). Diferenças foram consideradas 

estatisticamente significantes quando P < 0,05. 
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4. RESULTADOS  

 

 

4.1. Características clínicas e anatomopatológicas das pacientes 

Dados como idade, uso de contraceptivos, paridade, entre outros foram 

avaliados nos três grupos (MM, LM e LMS). Observou-se diferenças 

significativas na comparação entre a idade das pacientes com LMS (P = 0,0025) 

e LM (P = 0,0003; Tabela 19) com os MM normais. Maior média de idade, em 

relação aos demais grupos, foi observada no grupo LMS (Anexo B – Figura 35). 

As demais características não apresentaram diferenças significativas e estão 

descritas na Tabela 20. 

 

Tabela 19 - Comparação entre as médias de idade das pacientes por grupo histológico 

Idade MM 

n = 12 

LM 

n = 10 

LMS 

n = 15 

P* 

Média ± DP 45,45 ± 4,74 42,90 ± 6,88 58,87 ± 16,27 
0,0025 

Min - Máx   39 - 53 31 - 51 32 - 91 

DP: Desvio padrão; Min: Idade mínima; Máx: Idade máxima. *Teste ANOVA com 
comparação múltipla de Bonferroni. 
 

Tabela 20 - Características clínicas das pacientes incluídas no estudo por tipo 

histológico (n= 37)  

Variáveis 
MM 

(n = 12) 

LM 

(n = 10) 

LMS 

(n = 15) 
P* 

Contraceptivo     

Sim 27% (3) 50% (5) 7% (1) 0,0742 

Não 73% (8) 50% (5) 80% (12)  

NA - - 13% (2)  

Continua 
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Conclusão 

Paridade     

0 18% (2) 40% (4) 7% (1) 0,1278 

1 18% (2) 20% (2) 0  

>1 64% (7) 40% (4) 73% (11)  

NA - - 20% (3)  

Tabagismo     

Sim 18% (2) 0 0 0,1054 

Não 64% (7) 50% (5) 33% (5)  

Ex-fumante 18% (2) 50% (5) -  

NA - - 67% (10)  

     NA: não avaliável. *Teste Qui-quadrado. 

 

 A frequência de distribuição das variáveis clínicas das pacientes com LMS 

mostrou que 67% tinham idade acima de 50 anos, 87% não fizeram terapia 

hormonal e 60% não apresentaram sangramento pós-menopausa. Nas 

características anatomopatológicas foi observado que 67% dos tumores 

apresentaram alto grau histológico, 47% com estadimento (FIGO) I e 87% das 

pacientes realizaram terapia adjuvante. A ocorrência de metástase incidiu em 

80% das pacientes e destas, 73% foram à distância, além disso, 87% vieram a 

óbito (Tabela 21).  

 

Tabela 21 – Frequência de distribuição das características clínicas e 

anatomopatológicas das pacientes com LMS  

Variáveis 
População geral 

(n = 15) 
Frequências percentuais 

Idade   

≤ 50 5 33% 

> 50 10 67% 

Continua 
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Conclusão 

Terapia hormonal   

Sim 0 0 

Não 13 87% 

NA 2 13% 

Patologia de base   

Sim 7 47% 

Não 6 40% 

NA 2 13% 

Sangramento pós-menopausa   

Sim 4 27% 

Não 9 60% 

NA 2 13% 

Grau histológico   

Baixo 5 33% 

Alto 10 67% 

Estadimento clínico FIGO   

I 7 47% 

II 6 40% 

III 2 13% 

IV 0 0 

Terapia adjuvante   

Sim 13 87% 

Não 2 13% 

Metástase   

Locala 1 7% 

Distanteb 11 73% 

Sem metástase 3 20% 

Óbito   

Simc 13 87% 

Não 0 0 

NA 2 13% 

 NA: não avaliável, FIGO: Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. 
aRegião pélvica, excessão óssos. bAs pacientes desenvolveram metástase ao longo do 
seguimento. cApenas uma das pacientes foi a óbito após o período de 5 anos (60 
meses). 
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4.2. Perfil de expressão dos miRNAs em amostras de pacientes e nas 

linhagens celulares, utilizando os arrays 

Os cinco miRNAs (let-7f, miR-10b, miR-34a, miR-181b e miR-181d) 

incluídos no presente estudo, como citado anteriormente, foram selecionados a 

partir de uma lista de 84 sequências avaliadas previamente por nosso grupo. 

Seus perfis de expressão foram avaliados em amostras de pacientes e linhagens 

celulares, por qRT-PCR nos array MIHS-102ZA  e MIHS-109ZA, 

respectivamente (De Almeida et al., 2017, 2019; Dos Anjos et al., 2018).  

Nas amostras de pacientes com LM e LMS (array MIHS-102ZA) foram 

observadas diferenças na expressão de let-7f (Quantificação relativa [RQ]: 0,18; 

P = 0,0321 e RQ: 0,12; P = 0,0039, respectivamente) e miR-10b (RQ: 0,22; P = 

0,0244 e RQ:0,11; P = 0,0022, respectivamente), quando comparados ao MM, 

sendo que ambos apresentaram expressão diminuída em quase quatro vezes. 

A maior expressão de miR-34a foi observada nos LM (RQ: 3,57), embora sem 

valor significativo. miR-181b e miR-181d mostraram níveis aumentados de 

expressão nos LMS (RQ: 2,0 e 3,07, respectivamente), comparado ao MM e LM  

(Figura 21A).  

Para as linhagens celulares (painel MIHS-109ZA), havia disponibilidade 

de quatro miRNAs dos cinco selecionados, let-7f, miR-10b, miR-181b e miR-

181d. A avaliação da expressão de miR-34a nas células foi realizada diretamente 

com ensaio TaqMan, devido à ausência de sua sequência no array. Diferenças 

nos perfis de expressão foram observadas para let-7f, miR-10b, miR-181b e miR-

181d nas células. De modo geral, as células de LM apresentaram maior 

expressão dos quatro miRNAs (let-7f [RQ: 2,09], miR-181b [RQ:2,13] e miR-181d 

[RQ: 1,97]) quando comparado ao MM. Porém, apenas para o miR-10b foi 
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observada diferença significativa (RQ: 1,69; P = 0,0033). A perda significativa de 

expressão foi observada para let-7f (RQ: 0,66; P = 0,0033), miR-10b (RQ: 0,33; 

P < 0,0001), miR-181b (RQ: 0,38; P < 0,0001) e miR-181d (RQ: 0,71; P = 0,0260) 

nas células de LMS em comparação com MM (Figura 21B). 

 

 
Figura 21 - Perfil de expressão dos miRNAs let-7f, miR-10b, miR-34a, miR-181b e miR-

181d. A) Comparação da expressão diferencial nas amostras de pacientes com LM e 
LMS em relação ao MM normal (amostra referência – linha tracejada) avaliadas pelo 
software Gene Globe Qiagen na placa MIHS-102ZA com os normalizadores SNORD61, 
SNORD68, SNORD72, SNORD95, SNORD96A e RNU6-2 (*P < 0,05 e **P < 0,005). B) 
Comparação da expressão diferencial nas linhagens celulares de LM e LMS em relação 
ao MM (amostra referência - linha tracejada), avaliadas pelo software Gene Globe 
Qiagen na placa MIHS-109ZA com os normalizadores SNORD61 e SNORD68 (*P < 
0,05, **P < 0,005 e ***P < 0,0001). O miR-181d apresentou uma tendência a 
significância para o LM (P = 0,055). Os resultados são expressos como média, o 
software GeneGlobe Data Analysis Center não fornece os valores de desvio ou erro 
padrão. Valores abaixo da linha são considerados hipoexpressos e valores acima da 
linha hiperexpressos. RQ: Quantificação relativa (do inglês relative quantification). 
 

4.3. Validação do perfil de expressão dos miRNAs nas amostras de 

pacientes e linhagens celulares, utilizando o sistema TaqMan de 

detecção 

Para garantir a acurácia da análise de expressão dos miRNAs, realizou-

se a validação da expressão diferencial pelo método TaqMan de detecção por 

sondas fluorescentes. Trata-se de um sistema de detecção que garante a 
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especificidade das reações de amplificação. Os resultados dessas análises nas 

amostras de pacientes com LMS, apresentaram menor expressão de let-7f (RQ: 

0,54; P = 0,0037), miR-10b (RQ: 0,61; P = 0,0098) e miR-34a (RQ: 1,96; P < 

0,0001), relativo ao LM (Figura 22A). Os miRNAs 181b (RQ: 3,18; P = 0,4112) e 

181d (RQ: 4,0; P = 0,0923) não apresentaram diferença significativa de 

expressão. 

A linhagem de LM exibiu uma maior expressão para miR-34a (RQ:4,47), 

miR-181b (RQ: 3,45) e miR-181d (RQ: 5,32), similar às amostras de pacientes. 

O LMS apresentou menor expressão para miR-10b (RQ: 0,13; P = 0,100), miR-

34a (RQ: 0,04; P = 0,100) e miR-181b (RQ: 0,52; P = 0,100), semelhante ao 

encontrado nas amostras de pacientes, embora sem valor significativo quando 

comparado ao LM (Figura 22B).   

 

Figura 22 - Validação do perfil de expressão dos miRNAs let-7f, miR-10b, miR-34a, 

miR-181b e miR-181d. A) Comparação do perfil de expressão em amostras de pacientes 
com LM e LMS (em relação a amostra referência MM normal, igual a 0) (*P < 0,05, **P 
< 0,005 e ***P < 0,0001). B) Comparação do perfil de expressão nas linhagens celulares. 
As células de MM foram utilizadas como referência (igual a 0). Valores abaixo da linha 
são considerados hipoexpressos e valores acima da linha hiperexpressos. RQ: 
Quantificação relativa (do inglês relative quantification).  
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O grau de correlação da expressão dos miRNAs selecionados foi avaliado 

com o coeficiente de correlação de Spearman, que mostrou uma forte correlação 

positiva entre let-7f e miR-181d (P < 0,0001), e entre o miR-181b e miR-181d (P 

< 0,0001). Para o let-7f, observou-se também correlação positiva moderada com 

o miR-34 (P = 0,016) e miR-181b (P = 0,011). O miR-10b apresentou correlação 

positiva moderada com miR-181b (P = 0,044) e miR-34a (P = 0,052), apesar de 

não significativo para o miR-34a.  Além disso, foi possível verificar esse mesmo 

tipo de correlação entre o miR-34a e miR-181d (P = 0,038) (Tabela 22). 

 

Tabela 22 – Grau de correlação da expressão dos miRNAs avaliados 

miRNAs Coeficiente de correlação (r) P* 

let-7f 

miR-10b 0,521 0,046 

miR-34a 0,607 0,016 

miR-181b 0,632 0,011 

miR-181d 0,886 <0,0001 

    

miR-10b 

miR-34a 0,511 0,052 

miR-181b 0,525 0,044 

miR-181d 0,493 0,062 

    

miR-34a 
miR-181b 0,243 0,383 

miR-181d 0,539 0,038 

    

miR-181b miR-181d 0,800 <0,0001 

*Correlação de Spearman. 

 

Em seguida, foram avaliados os dados clínicos das pacientes com LMS 

em relação ao perfil de expressão de cada miRNA (sendo categorizadas em 
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menor expressão e maior expressão). No entanto não houve diferenças 

significativas para nenhum dos miRNAs avaliados (Anexo B, Tabela 30). 

Nas análises de correlação, entre a expressão dos miRNAs e a sobrevida 

global (SG) das pacientes com LMS, notou-se que as pacientes com menor 

expressão de let-7f (50%) apresentaram média de sobrevida de 5,42 ± 2,26 

meses (Figura 23A). As pacientes com maior expressão (50%) tiveram uma 

média de SG de 32,00 ± 12,06 (P = 0,007). Assim como para o let-7f, uma menor 

expressão (50%) de miR-10b e miR-34a foi observada em pacientes com médias 

de sobrevida menores (6,54 ± 2,46 e 4,85 ± 1,45 meses, respectivamente) 

(Figura 23B e C). Enquanto aquelas com expressão aumentada para ambos 

miRNAs exibiram maior média de sobrevida com 30,85 ± 12,42 meses (P = 

0,050) e 32,57 ± 11,98 meses (P = 0,007), respectivamente.  

A sobrevida das pacientes com menor expressão de miR-181b e miR-

181d (43%) foi de 6,83 ± 2,53 e 6,00 ± 2,59 meses, respectivamente. Para 

aquelas com maior expressão (57%), observou-se sobrevida de 27,62 ± 11,28 

(P = 0,077) e 28,25 ± 11,10 (P = 0,031) meses, respectivamente, (Figura 23D e 

E).  

A sobrevida livre de doença (SLD) foi avaliada para 10 pacientes com 

LMS. As curvas de Kaplan-Meier descrevem os perfis de expressão dos miRNAs 

em relação ao tempo de recidiva. Para os miRNAs let-7f e miR-34a, 70% das 

pacientes apresentaram menor expressão e menor tempo de recidiva, sendo 

4,57 ± 2,31 e 4,57 ± 2,80 meses para let-7f (P = 0,050) e miR-34a (P = 0,360) 

respectivamente (Figura 24A e C). Já as pacientes com maior expressão (30%) 

exibiram SLD de 14,66 ± 5,36 e 14,66 ± 3,38 meses, respectivamente. 
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O tempo de SLD nas pacientes com maior expressão de miR-10b (P = 

0,141) e miR-181d (P = 0,015) (40%) foi de 12,50 ± 3,92 e 15, 25 ± 3,83 meses 

respectivamente (Figura 24B e E), entretanto, esse tempo diminuiu para 4,33 ± 

2,98 e 2,50 ± 1,23 meses (respectivamente) nas pacientes com menor expressão 

(60%). Apenas para o mir-181d foi observada diferença significativa. O miR-181b 

também foi associado a menor tempo da SLD quando menos expresso (50%), 

com 2,80 ± 1,46 meses (Figura 24D), enquanto as pacientes com maior 

expressão (50%) exibiram um aumento no tempo de sobrevida para 12,40 ± 4,11 

meses (P = 0,053).  

De modo geral, nossos resultados indicam que uma menor expressão de 

let-7f, miR-10b, miR-34a, miR-181b e miR-181d acarretaram em menor tempo 

de SLD. Na presente casuística, 100% dessas pacientes tiveram recidiva em 

menos de 25 meses. 
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Figura 23 – Curvas de sobrevida global (SG) das pacientes com LMS em função do 

perfil de expressão dos miRNAs avaliados. Em A) let-7f (P = 0,007), B) miR-10b (P = 
0,050), C) miR-34a (P = 0,007) o número de óbitos para a hipoexpressão totalizou 7 
pacientes e nenhum vivo-censurado. Na hiperexpressão desses miRNAs também foi 
observado 7 óbitos e nenhum vivo-censurado. O D) miR-181b (P = 0,077) e E) miR-
181d (P = 0,031) hipoexpressos totalizaram 6 óbitos e nenhum vivo-censurado, 
enquanto na hiperexpressão observou-se 8 óbitos e nenhum vivo-censurado. O valor 
de p foi determinado pelo teste log-rank que se refere ao perfil da expressão 
correspondente (n = 14, 14 óbitos e nenhum vivo-censurado). 
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Figura 24 – Curvas de sobrevida livre de doença (SLD) das pacientes com LMS em 
função do perfil de expressão dos miRNAs avaliados. Em A) let-7f (P = 0,050), B) miR-
10b (P = 0,141), C) miR-34a (P = 0,360), D) miR-181b (P = 0,053) e E) miR-181d (P = 
0,015). O valor de p foi determinado pelo teste log-rank que se refere ao status de 
expressão correspondente (n = 10, 10 recidivas e nenhum censurado – sem recidiva). 
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Na sequência, uma análise univariada foi realizada tanto para SG (Tabela 

23) como para a SLD (Tabela 24). Não obstante, apenas os dados de metástase 

apresentaram diferenças significativas quanto à SG.  

 

         Tabela 23 - Análise univariada para SG em relação à expressão dos miRNAs e as 
características das pacientes com LMS 

Variável Média ± Erro Padrão IC 95% P 

Idade 50   

0,755 
≤ 50 25,00 ± 21,67 0,00 - 67,47 

> 50 16,20 ± 5,72 4,98 - 27,41 

Estadiamento FIGO   

I e II 20,75 ± 7,97 5,11 - 36,38 
0,272 

III e IV 6,50 ± ,50 0,00 - 17,28 

Grau histológico    

Baixo grau 24,00 ± 22,00 0,00 - 67,12 
0,903 

Alto grau 16,60 ± 5,61 5,59 - 27,60 

Terapia adjuvante    

Sim 19,08 ± 8,01 0,00 - 41,00 
0,858 

Não 16,50 ± 12,50 3,37 - 34,79 

Metástase    

Sim 9,25 ± 2,55 4,24 - 14,25 
0,017 

Não 75,50 ± 14,50 47,08 - 103,92 

IC 95%: Intervalo de confiança 95%. 
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Tabela 24 - Análise univariada para SLD em relação à expressão dos miRNAs e 

as características das pacientes com LMS 

Variável Média ± Erro Padrão IC 95% P 

Idade 50   

0,925 
<50 8,33 ± 4,33 0,00 – 16,82 

≥ 50 7,28 ± 3,44 0,54 – 14,03 

Estadiamento FIGO   

I e II 6,87 ± 2,57 1,83 – 11,91 
0,398 

III e IV 10,50 ± 10,50 0,00 – 31,08 

Grau histológico    

Baixo grau 6,00 ± 5,50 0,00 - 16,79 
0,314 

Alto grau 8,28 ± 3,16 5,59 – 14,48 

Terapia adjuvante    

Sim 8,00 ± 2,88 02,35 – 13,64 
0,750 

Não 4,00 ± 0,00 4,00 – 4,00 

Metástase    

Sim 7,60 ± 2,60 2,48 – 12,71 
- 

Não - - 

IC 95%: Intervalo de confiança 95%. 

 

Uma pior taxa de sobrevida foi observada para 86% das pacientes que 

tiveram metástase antes do período de 3 anos – 9,25 ± 2,55 meses. Para 14% 

das pacientes que não apresentaram metástase em até 3 anos pós-cirugia 

(Figura 25), a média foi de 75,50 ± 14,50 meses (P = 0,017). Além disso, 100% 

das pacientes apresentaram ocorrência de metástase em algum período do 

tratamento. 
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Figura 25 - Curva de Kaplan-Meier das pacientes com LMS em função da presença ou 

ausência de metástase na SG. Total de 12 casos com metástase e 2 casos sem 
metástase (n = 14; 14 óbitos e nenhum vivo-censurado), determinado com teste log-
rank (P = 0,017). 
 

Adicionalmente, a análise multivariada foi realizada objetivando uma 

melhor compreensão quanto a potencial influência do perfil de expressão de let-

7f, miR-10b, miR-34a e miR-181d na ocorrência de metástases dos LMSs. O 

modelo de regressão de Cox mostrou que a expressão desses miRNAs não 

representa um fator prognóstico independente (Tabela 25). Observou-se que as 

pacientes com menor expressão de let-7f podem ter um risco três vezes maior 

de desenvolver a doença ou tumor (Harzard ratio [HR] = 3,52), em relação as 

pacientes com maior expressão. Para miR-10b e miR-181d, uma menor 

expressão, pode representar um risco quase duas vezes maior de 

desenvolvimento da doença (HR = 1,92; HR = 2,44, respectivamente). Para miR-

34a, observou-se um risco de ocorrência do tumor quatro vezes maior nas 

pacientes com menor expressão (HR = 4,43). Contudo, no modelo de Cox não 

houve diferença significativa entre os grupos de pacientes com maior ou menor 

expressão dessa molécula (Tabela 25). 
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Tabela 25 - Análise multivariada de risco proporcional (modelo Cox) da recidiva, 

metástase e expressão dos miRNAs avaliados 

 SG  

miRNA Variável HR (IC 95%) P 

let-7f Metástase1 0,0 (0,00 – 9,13) 0,941 

 Condição de expressão2 3,52 (0,88 – 14,00) 0,073 

    

miR-10b Metástase1 0,0 (0,00 – 4,33) 0,939 

 Condição de expressão2 1,92 (0,548 – 6,74) 0,307 

    

miR-34a Metástase1 0,0 (0,0 – 1,91) 0,939 

 Condição de expressão2 4,43 (0,88 – 22,17) 0,069 

    

miR-181d Metástase1 0,0 (0,00 – 2,07) 0,940 

 Condição de expressão2 2,44 (0,67 – 8,79) 0,171 

1Comparado com pacientes que apresentaram metástase. 2Comparado com a maior 
expressão. SG: Sobrevida global, HR: Hazard ratio, IC 95%: Intervalo de confiança de 
95%. 

 

As pacientes com LMS foram categorizadas quanto a presença (80%) e 

ausência de metástase (20%) para a avaliação qualitativa das características 

clínicas e patológicas. A idade e grau histológico não mostraram diferenças 

significativas, mesmo com 60% das pacientes com metástase apresentando 

idade acima de 50 anos, assim como tumores com alto grau histológico. Porém, 

não foram observadas diferenças significativas (Anexo C, Tabela 31). Para as 

demais variáveis as análises foram comprometidas devido ao número de 

amostras.  

A Tabela 26 mostra o perfil de expressão geral dos miRNAs baseado no 

fold regulation (FR) e quantificação relativa (RQ) nas amostras de pacientes e 

linhagens celulares para os ensaios de qRT-PCR em array e TaqMan. 
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Tabela 26 - Perfil de expressão dos miRNAs em fold regulation e quantificação 

relativa nas amostras de pacientes com LM e LMS uterinos e linhagens celulares 

miRNA 

Amostras de pacientes  Linhagens celulares 

LM 

FR (RQ) 

LMS 

FR (RQ) 

 LM 

FR (RQ) 

LMS 

FR (RQ) 

qRT-PCR 

em array 

let-7f -5,58 (0,18) -8,67 (0,12)  2,09 (2,09) -1,52 (0,66) 

miR-10b -4,48 (0,22) -8,94 (0,11)  1,69 (1,69) -3,07 (0,33) 

miR-34a 3,57 (3,57) 1,11 (1,11)  - - 

miR-181b -1,10 (0,91) 2,15 (2,15)  2,13 (2,13) -2,62 (0,38) 

miR-181d -1,50 (0,67) 3,15 (3,15)  1, 97 (1,97) -1,41 (0,71) 

       

qRT-PCR 

em TaqMan 

let-7f -0,35  (0,92) -1,44 (0,54)  1,16 (2,27) 0,06 (1,06) 

miR-10b -0,31 (1,04) -1,38 (0,61)  0,51 (1,43) -2,87 (0,13) 

miR-34a 2,60 (8,62) -0,52 (1,96)  2,16 (4,47) -4,56 (0,04) 

miR-181b 0,71 (2,18) 0,94 (3,18)  1,78 (3,46) -0,92 (0,52) 

miR-181d 2,16 (5,55) 1,24 (4,00)  2,39 (5,32) 0,83 (1,79) 

*Valor de corte estabelecido em +1 e -1. FR: fold regulation; RQ: quantificação relativa 
ou relative quantification. 
 

4.4. Análise funcional dos miRNAs selecionados - miR-34a e miR-

181b in vitro  

Com base nos resultados descritos, dentre os cinco miRNAs avaliados, 

dois (miR-34a e miR-181b) foram selecionados para a validação funcional, 

utilizando cultura de células de LM e LMS. Os experimentos consistiram na 

manipulação da expressão dessas moléculas in vitro, por transfecção com 

constuctos de Mimics e siRNA inventoriados pela Sigma-Aldrich (Taufkirchen, 

Alemanha).  

Inicialmente, foi verificada a pureza e a condição das células para as três 

linhagens (MM, LM e LMS) pelo ensaio de autenticação. Os resultados obtidos 

mostraram 100% de compatibilidade em todos os locus STR amplificados 

(Tabela 27), com a ausência de contaminação cruzada e estabilidade genética 

das linhagens celulares utilizadas no presente estudo. Em paralelo, também foi 
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realizado o teste para detecção de contaminação por micoplasmas que resultou 

negativo para todas as células. 

 

Tabela 27 – Detecção dos alelos nos locus STR e ameloginina nas três linhagens 

celulares utilizadas 

Locus STR MM LM LMS 

Marcador Alelo 1 Alelo 2 Alelo 1 Alelo 2 Alelo 1 Alelo 2 

AMEL X 
 

X  X  

CSF1PO 10 12 10 12 10 11 

D13S317 11 13 12 13 13  

D16S539 9 11 12 14 13 14 

D21S11 31.2 32.2 30 31.2 29 32.2 

D5S818 11 12 8  10 11 

D7S820 8 9 10  9 10 

TH01 8 9 7 8 7  

TPOX 8 9 9 11 8  

vWA 17 19 16 18 15 16 

 

Após as transfecções, as células foram cultivadas e avaliadas quanto a 

eficiência do Mimic e siRNA na expressão dos miRNAs. Em seguida, foram 

analisados os efeitos dessa manipulação molecular na capacidade de 

proliferação, ou seja, crescimento, e migração celular (motilidade), bem como 

sobre a expressão dos potenciais genes alvos desses dois miRNAs.  

A eficiência da transfecção com o Mimic e siRNA, bem como seus efeitos, 

foi avaliado com base nos seus transcritos para miR-34a e miR-181b em quatro 

tempos distintos (24, 48, 72 e 96h) por meio de qRT-PCR. 

A transfecção com o 34a Mimic nas células de LM foi altamente eficaz, 

mostrando um aumento significativo nos níveis de expressão em mais de 2 vezes 
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em todos os tempos avaliados (24, 48, 72 e 96h), com média de FR de 3, 2,56, 

2,39 e 2,35 respectivamente, comparados aos CN (EGFP) (P < 0,002).  

Para o tratamento com 34a siRNA, maior eficiência foi observada após 

72h (P = 0,002), com a menor média de expressão (FR: -2,86). Em 24, 48 e 96h 

também foi notada a diminuição significativa na expressão do miR-34a para -

2,10 (para 24 e 48h) e -2,24 (para 96h), em relação ao CN (P = 0,002) (Figura 

26A).  

A manipulação com 34a Mimic no LMS, exibiu um aumento significativo 

na expressão do miR-34a em mais de 6 vezes nos quatro tempos observados, 

após 24 (FR: 11,29; P = 0,002), 48 (FR: 10,43; P = 0,002), 72 (FR: 7,88; P = 

0,002) e 96h (FR: 6,49; P = 0,002) em comparação ao CN (Figura 26B).  

O 34a siRNA apresentou padrões similares nas células de LM e LMS, 

mostrando maior eficiência na inibição do miRNA no LMS após 48h com FR de 

-3,98 (P = 0,179), porém estatisticamente não significativo. Entretanto, observou-

se após 24h de tratamento que a expressão foi significativamente reduzida (FR: 

-3,02; P = 0.026). Nos demais tempos estabelecidos 72 e 96h, as células tratadas 

com o siRNA quase não exibiram variações nos seus níveis de expressão (FR: 

-3,75 e -3,39, respetivamente).  

No que diz respeito ao miR-181b, a transfecção com o Mimic nas células 

de LM levou ao aumento dos níveis de expressão gradativo ao longo dos tempos 

de 24, 48 e 72h. Após às 24h de manipulação molecular, observou-se aumento 

na expressão para FR: 1,04 (P = 0,002), em 48h para FR: 1,44 (P = 0,004) e 72h 

com FR: 4,82 (P = 0,002), atingindo sua maior expressão em relação ao CN 

(Figura 26C). Em 96h foi possível observar a diminuição no efeito do Mimic na 

expressão do miRNA, FR: 3,38 (P = 0,002). O 181b siRNA exibiu uma maior 
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capacidade de inibição após 24h com FR: -3,02 (P = 0,002). Nos tempos 

consecutivos o efeito do siRNA diminuiu, elevando siginificativamente os níveis 

de expressão do miR-181b para FR: -2,24 às 48h (P =0,004), e FR: -2,44 após 

72h (P = 0,002). Não houve diferenças siginificativas em 96h (FR: -1,49; P = 

0,064). 

A transfecção com o 181b Mimic nas células de LMS atingiu os mais altos 

níveis de expressão do miRNA após 24, 48 e 72h com a média de FR de 8, 8,36 

e 8,32, respectivamente (P = 0,002), em relação ao CN. Embora seja possível 

observar uma diminuição na expressão em 96h (FR: 6,49; P = 0,002), ainda 

assim, os níveis de expressão se mantêm em mais de 6 vezes quando 

comparado ao CN, salientando a eficácia da indução da expressão do miR-181b. 

O tratamento com o 181b siRNA levou as células de LMS ao menor nível 

de expressão em 48h com FR de -1,98 (P = 0,002). Nos demais tempos do 

ensaio 24, 72 e 96h, foi observada uma pequena variação na expressão, embora 

significativa (Figura 26D).  
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Figura 26 – Fold de expressão do miR-34 e miR-181b em células de LM e LMS. A) 
Expressão relativa do miR-34a após a transfecção com 34a Mimic e siRNA em células 
de LM (*P < 0,005). B) Expressão relativa do miR-34a após a transfecção com 34a Mimic 
e siRNA em células de LMS (*P < 0,05 e ***P < 0,005). C) Expressão relativa do miR-
181b após a transfecção com 181b Mimic e siRNA em células de LM (*P < 0,005). D) 
Expressão relativa do miR-181b após a transfecção com 181b Mimic e siRNA em células 
de LMS (*P < 0,05 e ***P < 0,005). Os valores estão expressos em FR (fold regulation). 
As amostras foram normalizadas com o gene endógeno (miR-320a) e amostras 
referência controle celular (CC) – células cultivadas em meio sem tratamento. Teste 
utilizado Mann-Whitney. 

 

 Com base nos resultados de expressão, que confirmaram as eficiências 

da transfecção com Mimic e siRNA, tanto na indução como na inibição molecular 

dos miRNAs, iniciou-se o ensaio de avaliação dos seus efeitos na proliferação 

celular. As duas linhagens foram transfectadas com os Mimics e siRNAs de 

expressão de cada miRNA (miR-34a e miR-181b), e em seguida avaliadas nos 

tempos de 0, 24, 48, 72, 96 e 120h.  
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 Na análise de proliferação celular, após o tratamento do LM com o 34a 

Mimic, foi constatado a redução no crescimento das culturas em 24 (P = 0,036), 

48 (P = 0,066), 72 (P = 0,019), e 96h (P = 0,043) pós-tratamento, quando 

comparado ao CC (Figura 27A). O 34a siRNA reduziu a proliferação 

significativamente após 48 (P = 0,048) e 72h (P = 0,034).  

 Nas células de LMS, o tratamento com 34a Mimic induziu redução 

significativa da proliferação após 48 (P = 0,050), 72 (P = 0,027), 96 (P = 0,042) 

e 120h (P = 0,040), em relação ao CC (Figura 27B). O siRNA mostrou maior 

efeito na proliferação após 72h (P = 0,050) e 96h (P = 0,048) de transfecção. 

 Os resultados encontrados após o tratamento com 181b Mimic em LM 

mostrou menor taxa de proliferação celular após 72h (P = 0,034), comparados 

ao CC (Figura 27C). Para o 181b siRNA, notou-se que o menor ponto de 

proliferação foi após 48h (P = 0,022) de tratamento. 

 As células de LMS apresentaram menor taxa de proliferação às 72h (P = 

0,050) pós-transfecção com o 181b siRNA (Figura 27D), seguido de um aumento 

significativo após 96h, em comparação ao CC (P = 0,034). Nas demais 

condições e tempos de tratamento para o LM e LMS não foram observadas 

diferenças significativas. Além disso, para ambas as linhagens o CN apresentou 

um crescimento progressivo sem qualquer alteração ao longo do período 

avaliado. 
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Figura 27 - Proliferação celular das linhagens de LM e LMS. A) Taxa de proliferação 
celular após a transfecção com 34a Mimic e siRNA em células de LM. B) Taxa de 
proliferação celular após a transfecção com 34a Mimic e siRNA em células de LMS. C) 
Taxa de proliferação celular após a transfecção com 181b Mimic e siRNA em células de 
LM. D) Taxa de proliferação celular após a transfecção com 181b Mimic e siRNA em 
células de LMS. CC: Controle celular, CN: Controle negativo, 34a M: Mimic miR-34a, 
34a si: siRNA miR-34a, 181b M: Mimic miR-181b, 181b si: siRNA miR-181b. Análise de 
variância com Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn (*P < 0,05). 

 

Na sequência, objetivou-se verificar os efeitos no comportamento 

migratório das células (comportamento ou característica associada a capacidade 

metastática), para isso foram realizados os ensaios de migração celular (scratch 

ou wound healing). Após as transfecções com os Mimics e siRNAs do miR-34a 

e miR-181b, foram avaliadas as áreas migradas pelas células nos tempos 0, 24, 

48, 72 e 96h.  

As células de LM transfectadas com 34a Mimic mostraram redução na 

área migrada em 24 (P = 0,006), 48 (P = 0,018), 72 (P = 0,019) e 96h (P = 0,031) 
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de 18, 30, 38 e 59% respectivamente, quando comparadas ao CN (Figura 28A e 

C), em 48h também foi possível observar a redução significativa em relação CC. 

As células tratadas com 34a siRNA apresentaram uma área migrada 

significativamente menor após 24h (23%) e 72h (58%), em comparação ao CN 

(P = 0,010 e P = 0,013, respectivamente). Foi possível constatar também uma 

diferença na migração após 72h em relação ao CC.  

A área migrada pelas células de LMS transfectadas com 34a Mimic e 34a 

siRNA, apresentaram aumento gradativo ao longo do período de avaliação (0, 

24, 48, 72 e 96h). Porém, uma diminuição significativa da área migrada foi 

observada em 48, 72 e 96h, para ambos os tratamentos em comparação ao CC. 

O tratamento com 34a Mimic diminuiu a migração celular em 20 (P = 0,026), 29 

(0,027) e 53% (P = 0,032) da área delimitada, respectivamente. Para o siRNA o 

percentual da área migrada foi reduzido em 33 (P = 0,049), 36 (P = 0,043) e 60% 

(P = 0,032), respectivamente (Figura 28B e C).  

Quanto ao tratamento com 181b Mimic e siRNA observou-se que as 

células de LM apresentaram menor capacidade de migração quando 

transfectadas com 181b siRNA após 48 e 72h (Figura 29A e C). A área migrada 

após 48h foi de 29%, em relação CC (P = 0,018). Após 72h, essa mesma área 

apresentou 49% de migração, quando comparada ao CC e CN (P = 0,013). Nas 

células de LMS, observou-se menor capacidade de migração após 48, 72 e 96h 

dos tratamentos (Figura 29B e C). As células transfectadas com 181b Mimic 

mostraram apenas 23 (P = 0,027), 37 (P = 0,027) e 73% (P = 0,031) da área 

delimitada migrada, quando comparadas ao CC. Para 181b siRNA, observou-se 

a redução da área migrada em 29 (P = 0,043) e 46% (P = 0,037), após 48 e 72h 

respectivamente.  
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Figura 28 - Ensaio de migração com as células transfectadas para miR-34a. A) Células 

de LM transfectadas com 34a Mimic e siRNA. B) Células de LMS transfectadas com 34a 
Mimic e siRNA. C) Fotomicrografias representativas das células de LM e LMS após 0 e 
72h de transfecção. A linha tracejada representa a delimitação do risco feito com a 
ponteira (aumento de 10X). Análise de variância com Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn 
(*P < 0,05). 
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Figura 29 - Ensaio de migração com células transfectadas para miR-181b. A) Células 
de LM transfectadas com 181b Mimic e siRNA. B) Células de LMS transfectadas com 
181b Mimic e siRNA. C) Fotomicrografias representativa das células de LM e LMS 
transfectadas em 0 e 72h. A linha tracejada representa a delimitação do risco feito com 
a ponteira (aumento de 10X). Análise de variância com Kruskal-Wallis e pós-teste de 
Dunn (*P < 0,05). 
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4.5. Análises in silico dos miRNAs selecionados e seleção de 

potenciais alvos 

Após as análises in vitro, e com base nos dados disponíveis, foram 

analisadas as estruturas moleculares (Figura 30) e as redes de interações 

genéticas e epigenéticas de miR-34a e miR-181b (Figuras 31 e 32). Essa etapa 

do estudo indicou a modulação de potenciais genes alvos importantes, bem 

como suas interações com outros miRNAs. 

 

FONTE: http://mirtarbase.mbc.nctu.edu.tw/ (modificado). 
Figura 30 - Estrutura molecular do miR-34a e miR-181b. A) Pre-miRNA hairpin do miR-

34a e sua sequência madura (vermelho) região ligante dos genes alvo: 22| 
UGGCAGUGUCUUAGCUGGUUGU |43. B) Pre-miRNA hairpin do miR-181b em 
destaque a sua sequência madura (vermelho), região ligante de genes alvo: 36| 
AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU |58. 

 

A rede de interações do miR-34a mostrou sua potencial ação na regulação 

de genes envolvidos no controle do ciclo celular (CCND1 ou BCL1), apoptose 

(BCL2) e ainda de genes supressores de tumor (TP53) (de acordo com o 

Mirtarbase e miRTargetLink Human) (Figura 31A e B). Entretanto, a análise 

realizada pelo miRTargetLink Human revelou forte evidência de que miR-34a 

pode exercer influência sobre o gene MDM4 (que regula a expressão de TP53) 

e sua possível interação direta com o TP53 (Figura 31B). Além dessas 

http://mirtarbase.mbc.nctu.edu.tw/
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interações, foram encontradas relações fortes entre o miR-34a e os genes 

VEGFA, HMGA2 e CDKN2A (p16). 

 

 

FONTE: Hamberg et al., 2016; http://mirtarbase.mbc.nctu.edu.tw/ (modificado). 
Figura 31 - Rede de interações do miR-34a. A) As linhas em azul escuro mostram fortes 

evidências de interações comprovadas por ensaios de reporter assay, Western blot e 
qRT-PCR. As linhas em azul claro indicam outras evidências mais fracas. B) As linhas 
verde escuro indicam fortes evidências de interação com os genes BCL2, MDM4 e 

http://mirtarbase.mbc.nctu.edu.tw/
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CCND1. A linha azul claro indica uma possível interação com fracas evidências com o 
gene TP53. 

 

O miR-181b mostrou interação forte com o BCL2 (intimamente 

relacionado ao processo apoptose), TIMP3 (responsável pela degradação da 

matriz extracelular) e IGF1R (gene receptor de insulina que quando aumentado 

pode ter ação anti-apoptótica) (Figura 32A e B). Embora as evidências 

disponíveis sejam fracas, esse miRNA parece modular PTEN, ESR1 e FGFR1 

(genes relacionados com supressão tumoral, receptor hormonal, mitogênese e 

receptor de fator de crescimento, respectivamente).  

O próximo passo foi selecionar, com base nesses achados, os potenciais 

genes alvo para uma análise preliminar dos efeitos da manipulação molecular de 

seus reguladores nos seus perfis de expressão gênica. Para o miR-34a, foram 

selecionados: CCND1, MDM4, TP53 e BCL2. Para o miR-181b, foram 

selecionados: TIMP3, FGFR1, ESR1 e BCL2. Esses experimentos foram 

realizados visando elucidar possíveis interações dos miRNAs na expressão 

genética de seus genes alvos em LMS.  

Os miRNAs são reguladores pós-transcricionais negativos. Assim, o perfil 

de expressão genética dos potenciais genes alvos do miR-34a e miR-181b foram 

avaliados em quatro tempos diferentes, 24, 48, 72 e 96h nas células de LM e 

LMS. Os diferentes tempos foram testados por se tratar de manipulação 

molecular onde os efeitos das transfecções com os Mimics e siRNAs podem 

apresentar atividade pontual na regulação da expressão gênica.  
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FONTE: Hamberg et al., 2016; http://mirtarbase.mbc.nctu.edu.tw/ (modificado). 
Figura 32 - Rede de interações do miR-181b. A) As linhas em azul escuro mostram 

fortes evidencias de interações comprovadas por ensaios de reporter assay, Western 
blot e qRT-PCR. As linhas em azul claro indicam outras evidências mais fracas. B) As 
linhas verde escuro indicam fortes evidências de interação com os genes BCL2 e 
TIMP3. A linha azul claro indica uma possível interação com fracas evidências com o 
gene FGFR1 e em laranja um forte preditor (ESR1). 

 

http://mirtarbase.mbc.nctu.edu.tw/
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A expressão dos genes preditos como regulados pelo miR-34a estão 

descritos na Figura 33. Na análise observacional, o CCND1 apresentou maior 

expressão nas células de LM após 24h da transfecção com 34a Mimic (FR:1,42) 

e siRNA (FR:0,96). A expressão do gene quase não sofreu altreções nos demais 

tempos avaliados. A menor expressão do CCND1 foi observada no CN em 72 e 

96h. 

O 34a Mimic parece diminuir a expressão do CCND1 de forma gradativa 

no LMS, sendo sua maior expressão em 24h (FR: 1,06) após a transfecção. Um 

perfil semelhante foi observado no CN. Por outro lado, nas células transfectadas 

com o 34a siRNA o CCND1 apresentou maior expressão em 24 e 48h (FR: 1,99 

e 4,55 respectivamente), sendo em 48h a maior expressão, momento esse em 

que o 34a siRNA parece exercer maior efeito no miRNA (Figura 33A e B). Uma 

diminuição na expressão foi observada nos demais tempos do tratamento. 

Nas células de LM, o MDM4 mostrou aumento na expressão em 48, 72 e 

96h de tratamento com o 34a Mimic, indicando que o Mimic aparentemente não 

exerce ação sobre a sua regulação. Em contraposição, o 34a siRNA 

supostamente induziu a expressão de MDM4 em 72 e 96h de tratamento (FR: 

0,65 e 0,71 respectivamente), a maior inibição do miRNA também foi observada 

nesses pontos (Figura 33C). A menor expressão foi notada no CN nas células 

de LM.  

A redução gradativa na expressão do MDM4 foi observada nas células de 

LMS transfectadas com 34a Mimic, o nível mais alto de expressão foi em 24h 

(Figura 33D). Uma semelhança no perfil de expressão do CN foi observada. A 

regulação positiva também foi identificada nas células transfectadas com o 34a 
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siRNA, que aparentemente, induziu o aumento na expressão do MDM4 após 48h 

(FR: 3,38).  

Na avaliação do TP53 nas células de LM transfectadas com o 34a Mimic, 

observou-se a maior expressão em 24h (FR: 0,49) em relação aos demais 

tempos. A menor expressão do TP53 foi identificada para o tratamento com o 

34a siRNA. Os efeitos de inibição do miRNA parecem não atuar diretamente na 

expressão desse gene no LM (Figura 33E). A menor expressão do TP53 foi 

também observada no CN ao longo dos tempos avaliados. 

Ao que tudo indica, a manipulação molecular do miR-34a nas células LMS 

parece exercer efeitos diretos na expressão do TP53. Observou-se, que o 34a 

Mimic aparentemente diminuiu a expressão do TP53 após 72h (FR: -0,44) de 

tratamento. O efeito do 34a siRNA foi observado em 48h, com o aumento da 

expressão do TP53 em quase 4 vezes (Figura 33F). O TP53 apresentou um 

menor perfil de expressão no CN. 

O gene BCL2 foi selecionado para a análise de expressão genética 

apenas nas células de LMS. Ao avaliarmos a expressão desse gene, após a 

transfecção com 34a Mimic, foi possível notar uma pequena variação nos seus 

níveis de expressão ao longo do tratamento. Na transfecção com o 34a siRNA, 

o BCL2 mostrou aumento na expressão de quase 2 vezes (FR:1,80) após 24h e 

de aproximadamente 5 vezes (FR: 3,61) após 48h de tratamento. A diminuição 

da sua expressão foi observada em 72 e 96h (FR: 1,46 e -0,24 respectivamente), 

sugerindo a possível ação da manipulação molecular (Figura 33G).  
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Figura 33 - Perfil de expressão dos genes alvos do miR-34a após a manipulação 

molecular. A-B) Expressão de CCND1 em células de LM e LMS. C-D) Expressão de 
MDM4 em células de LM e LMS. E-F) Expressão de TP53 em células de LM e LMS. G) 
Expressão de BCL2 em células de LMS. As amostras foram normalizadas com o gene 



 
R e s u l t a d o s  | 111 

 

endógeno (B2M) e amostras referência controle celular (CC) – células cultivadas em 
meio sem tratamento. Teste utilizado Mann-Whitney. 

  

Posteriormente, foi realizada a análise observacional dos efeitos dos 

tratamentos com o 181b Mimic e siRNA nas expressões de seus potenciais 

genes alvos. Nas células de LM transfectadas com o Mimic, o TIMP3 apresentou 

menor expressão em todos os tempos avaliados, seu menor nível de expressão 

foi em 48h (FR: -1,02). No tratamento com 181b siRNA, a menor expressão 

desse gene foi identificada também em 48h (FR: -0,77) (Figura 34A). Embora as 

células tratadas com o Mimic e siRNA tenham apresentado pequenas variações 

na expressão TIMP3, o CN mostrou uma menor expressão durante o tempo 

avaliado.  

Assim como para o LM, as células de LMS também exibiram menor 

expressão de TIMP3 48h (FR: -0,67) com o 181b Mimic (Figura 34B) e siRNA 

(FR: -0,60). Algumas pequenas variações nos níveis de expressão do TIMP3 

foram observadas para ambos os tratamentos no tempo avaliado. O CN também 

apresentou variações na regulação da expressão genética.   

O gene FGFR1 não apresentou grandes variações na expressão nas 

células de LM tratadas com o 181b Mimic. Um perfil de expressão muito 

semelhante foi observado para o tratamento com o 181b siRNA (Figura 34C). O 

FGFR1 apresentou uma menor expressão de quase 6 vezes no CN, em relação 

ao Mimic e siRNA. 

 No LMS, o FGFR1 exibiu seu maior nível de expressão após 24h para 

ambos os tratamentos (Mimic FR: 0,46 e siRNA FR: 0,62). Porém, uma menor 

expressão foi notada nas células tratadas com o Mimic e no CN em 96h (FR: -

0,51 e FR: -0,48) (Figura 34D). 
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Frente a expressão ESR1, um aumento gradual nos níveis de expressão 

foi observado até 72h, tanto para as células de LM tratadas com 181b Mimic 

como para o 181b siRNA (Figura 34E). A inibição da expressão do miR-181b 

parece aumentar a expressão de ESR1 ao longo do tratamento, diminuindo após 

96h (FR: 0,20) quando se observa aumento na expressão do miRNA. 

Foram observadas variações na expressão do ESR1 nas células de LMS 

tratadas com o 181b Mimic, onde sua menor expressão ocorreu em 24h (FR: -

1,35) e 96h (FR: -0,98) após o tratamento. As células transfectadas com o 181b 

siRNA apresentaram menores níveis de expressão do ESR1 em 72h (FR: -0,66) 

e 96h (FR: -1,30), indicando uma possível regulação negativa mediada por miR-

181b nos LMS (Figura 34F). Além disso, o CN também mostrou uma menor 

expressão em 72h (FR: -1,91) e maior expressão em 96h (FR:1,37). 

Como mostrado anteriormente, o gene BCL2 também pode ser regulado 

pelo miR-181b, além do miR-34a. Semelhantemente ao descrito para miR-34a, 

BCL2 foi analisado apenas nas células de LMS. Seu perfil expressão mostrou 

aumento gradativo nas células transfectadas com o 181b Mimic e a maior 

expressão foi observada 72h (FR:1,85) após o tratamento. O efeito da 

manipulação molecular com 181b Mimic parece não afetar diretamente os níveis 

do BCL2. No tratamento com 181b siRNA, o perfil de expressão maior se 

mantém ao longo dos tempos avaliados e a sua maior expressão foi identificada 

após 72h (FR:1,09) (Figura 34G).  
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Figura 34 - Perfil de expressão dos genes alvos do miR-181b após a manipulação 

molecular. A-B) Expressão de TIMP3 em células de LM e LMS. C-D) Expressão de 
FGFR1 em células de LM e LMS. E-F) Expressão de ESR1 em células de LM. G) 
Expressão de BCL2 em células de LMS. As amostras foram normalizadas com o gene 
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endógeno (B2M) e amostras referência controle celular (CC) – células cultivadas em 
meio sem tratamento. Teste utilizado Mann-Whitney. 

 

Notou-se, que o tratamento com siRNA aparentemente exerce um efeito 

regulatório inverso na expressão do BCL2, conforme os níveis de expressão do 

miRNA. No entanto, o CN mostrou um perfil de expressão do BCL2 muito 

semelhante ao observado nas células tratadas com o Mimic.  

Embora todos os experimentos tenham sido realizados, ao menos, em 

duplicata, não houve tempo hábil para realização da réplica experimental. Desse 

modo, esses resultados são preliminares e necessitam ser confirmados. Houve 

uma série de contra-tempos que inviabilizaram a realização dessas replicatas, 

fato que pode justificar a ausência de significância estatística.  
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5. DISCUSSÃO 

 

 

As análises das características clínicas e anatomopatológicas das 

pacientes incluídas nesse estudo, demostraram a ocorrência do LMS primários 

em mulheres de idade mais avançada, em comparação às pacientes com LM. 

Nossos dados corroboram a literatura em que os LMS geralmente se 

desenvolvem em mulheres na perimenopausa, com idade acima de 40 anos, e 

sua incidência aumenta significativamente na menopausa (Miyata et al., 

2015;Haak et al., 2019; Meng et al., 2020). Beyan et al. (2019), encontraram uma 

média de idade de 46,5 anos nas pacientes com LMS. A idade é comumente 

considerada como um fator independente para o LMS (Meng et al., 2020). 

Contudo, o processo de envelhecimento está relacionado a características como 

instabilidade genômica, atrito telomérico, alterações epigenéticas, perda de 

proteostase (homeostase proteica), desequilíbrio nutricional, disfunção 

mitocondrial, senescência celular, exaustão de células-tronco e comunicação 

intercelular alterada (López-Otín et al., 2013; De Almeida et al., 2019). 

Oitenta porcento das pacientes com LMS, em nossa cauística, não utilizou 

nenhum tipo contraceptivos e 87% não realizou terapia de reposição hormonal. 

As condições hormonais, como o uso do contraceptivo, parecem não exercer 

efeitos no desenvolvimento do LMS (Kobayashi, 2013).  

Setenta e três porcento das pacientes apresentaram metástase à 

distância, principalmente para os pulmões, ossos e fígado e 87% delas foram a 

óbito. Vários estudos estabelecem que os principais sítios de metástase 

encontrados nas pacientes com LMS, são os pulmões, seguido pelo peritônio, 
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fígado, ossos longos e vertebrais (Loizzi et al., 2011; Tirumani et al., 2014; Rizzo 

et al., 2020). Segundo Paik et al. (2015, 2019), pacientes com LMS metastáticos 

são elegíveis para ressecção cirúrgica da metástase, principalmente no que diz 

respeito a metástase pulmonar. Pacientes submetidas a metastasectomia 

pulmonar apresentaram melhores resultados de sobrevida após o tratamento 

(Paik et al., 2015, 2019).   

A identificação e caracterização de miRNAs diferencialmente expressos 

nos tumores mesenquimais uterinos, tem sido importante foco de estudo do 

nosso grupo. Esses estudos visam fornecer o embasamento necessário para o 

entendimento das vias de transformações divergentes do tecido normal que 

podem levar ao surgimento dos LM e LMS. Em estudos prévios, foi avaliado o 

perfil de expressão de centenas de miRNAs potencialmente relacionados ao 

surgimento de cânceres nos diferentes tumores mesenquimais uterinos (De 

Almeida et al., 2017; Dos Anjos et al., 2018; Schiavon et al., 2019). Como 

descrito em capítulos anteriores, vários miRNAs foram identificados com 

expressão diferencial entre os LM e LMS, utilizando como referencia o MM 

normal. Dentre eles, 5 miRNAs (let-7f, miR-10b, miR34a, miR-181b e miR-181d) 

foram selecionados para a validação do seu perfil de expressão basal nesses 

tumores (em pacientes e linhagens celulares), para manipulação molecular, e 

também quanto a sua associação com aspectos clínicos e anatomopatológico 

das pacientes. 

Incialmente, menor expressão de let-7f, miR-10b e miR-34a foi 

encontrada nas amostras de pacientes com LMS (comparado aos LM), enquanto 

miR-181b e miR-181d apresentaram maior expressão nessas. No entanto, a 

validação da expressão dessas moléculas mostrou let-7f, miR-10b, miR-34a e 
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miR-181b com menor expressão nos LMS, utilizando o MM como referência. 

Esses dados indicaram um possível papel desses miRNAs como supressores 

nos tumores mesenquimais (Zhang et al., 2007; Svoronos et al., 2016; Ji et al., 

2017; Ankasha et al., 2018). Por outro lado, a maior expressão de miR-181b e 

miR-181d nos LMS, sugeriram seu potencial oncogênico nesses tumores. 

Nas linhagens celulares, uma maior expressão foi observada para todos 

os miRNAs avaliados, tanto no screening gênico quanto na validação, nas 

células de LM. miR-34a e miR-181d apresentaram os níveis mais altos de 

expressão quando comparados com os demais miRNAs. Os resultados para 

miR-10b, miR-34a e miR-181d, nas amostras de pacientes com LMS, foram os 

mais semelhantes aos encontrados in vitro. As diferenças de expressão entre o 

tumor benigno (LM) e maligno (LMS) podem auxiliar na elucidação dos 

mecanismos de malignização das células tumorais, uma vez que as diferenças 

foram evidentes. Na literatura, esses miRNAs têm ganhado notoriedade por 

exercerem funções importantes nos processos celulares, pela regulação pós-

transcricional de genes envolvidos em vias de sinalizações que podem levar à 

patogenesia tumoral em diferentes tipos de cânceres (Adams et al., 2014; 

Berindan-Neagoe et al., 2014; Condrat et al., 2020).   

A perda de expressão de let-7f, miR-10b, miR-34a e miR-181b  já foi 

avaliada em diferentes tipos de tumores, incluindo os ginecológicos (Berindan-

Neagoe et al., 2014; Dos Anjos et al., 2018; Yu et al., 2018; Condrat et al., 2020). 

Não obstante, a expressão aumentada de miR-181d também tem sido muito 

estudada, principalmente em cânceres de mama.  

miR-181b e miR-181d estão bem caracterizados na literatura como  

oncomirs devido a sua expressão aumentada em cânceres de mama (Zheng et 
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al., 2016; Strotbek et al., 2017; Andalib et al., 2020; Fahim et al., 2020). Esse 

aumento de expressão está associado a proliferação celular, metástase e 

progressão de neoplasias mamárias (Zheng et al., 2016; Andalib et al., 2020). 

Embora a regulação positiva do miR-181d possa estar relacionada com a 

progressão da doença e metástase em câncer mama, em nosso estudo 

observamos sua maior expressão associada a uma significativa melhora na taxa 

de sobrevida das pacientes, com um aumento de aproximadamente 70% na SG.  

No estudo de Rossi et al. (2010), em leucemia linfocítica crônica, 

pacientes com menor expressão de miR-181b apresentaram pior prognóstico. 

Os baixos níveis de expressão podem estar relacionados com a resposta à 

terapia, tornando esse miRNA um potencial preditor para a taxa de  

sobrevivência livre de tratamento (Rossi et al., 2010; Berindan-Neagoe et al., 

2014). Em osteosarcoma, a perda da expressão de miR-181d foi um fator 

prognóstico significativo, acarretando em pior SG das pacientes (Chen et al., 

2018). Nossos resultados mostram sinergia com os achados de Rossi et al. 

(2010) e Chen et al. (2018), em que a perda de expressão do miR-181b foi 

associada à menor SG, mesmo mostrando apenas tendência à significância, 

possivelmente devido ao número de amostras.  

Embora pertençam à mesma família, miR-181b e 181d apresentaram 

perfis diferentes de expressão em estudo retrospectivo realizado por Dos Anjos 

et al. (2018), utilizando 82 amostras de sarcomas uterino (e sendo os LMS 

tumores primários). A expressão reduzida de miR-181b foi observada no 

sarcoma de estroma endometrial, carcinosarcoma e LMS, enquanto seu 

aumento foi encontrado no adenosarcoma. Não foram observadas associações 

entre sua expressão e fatores prognósticos (Dos Anjos et al., 2018). Conquanto 



 
D i s c u s s ã o  | 120 

 

 

nossa coorte seja menor que a utilizada pelos autores, os níveis de expressão 

encontrados no LMS corroboram esses achados.  

Quanto a expressão reduzida de miR-10b encontrada em nosso estudo, 

a literatura mostra que essa menor expressão já foi observada em outros 

tumores ginecológicos, como nos cânceres do colo do útero e de mama. Zou et 

al. (2016) e Yu et al. (2018) observaram uma expressão significativamente menor 

do miR-10b em câncer do colo do útero.  A regulação negativa desse miRNA foi 

associada a um fenótipo tumoral mais agressivo, além de estar associada com 

tumores maiores e com invasão vascular (Zou et al., 2016; Yu et al., 2018). A 

perda de expressão também foi associada ao tumor maligno em nosso estudo, 

uma vez que sua expressão nos LM foi maior, em relação ao LMS. Iorio et al. 

(2005) avaliaram 76 amostras de pacientes e 14 tipos diferentes de células de 

câncer de mama. Os autores avaliaram 245 miRNAs de humanos e 

camundongo, dos quais 15 miRNAs foram capazes de prever corretamente a 

natureza da amostra analisada (tumor ou tecido mamário normal), com 100% de 

precisão. Dentre os miRNAs diferencialmente expressos, miR-10b emergiu 

como um dos mais sistematicamente desregulados em câncer de mama, com 

regulação negativa (Iorio et al., 2005). A avaliação do seu perfil de expressão e 

de seu valor prognóstico nesse tumor, mostrou correlação entre uma menor 

expressão do miR-10b e um pior desfecho para as pacientes (Wang et al., 2019). 

Seu papel é ambiguo, em que se observa sua regulação negativa em células 

tumorais primárias e, em seguida, sua expressão aumentada no tumor 

metastático, correspondendo à progressão clínica da doença (Bertoli et al., 2015; 

Zhang et al., 2018; Meerson et al., 2019). Outros estudos também têm 
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evidenciado que o miR-10b pode apresentar maior expressão em câncer de 

mama (Bertoli et al., 2015; Khalighfard et al., 2018; Zhang et al., 2018).  

Na meta-análise de Zhang et al. (2017), foram avaliados nove estudos, 

que incluiram cânceres de mama, pulmão, gástrico, colorretal e carcinoma 

hepatocelular. Os resultados demonstraram que pacientes com alta expressão 

de miR-10b no tumor apresentavam maior propensão a desenvolver metástase 

linfonodal regional e maior risco de metástase à distância. O silenciamento do 

miR-10b, tanto in vitro como in vivo, induziu aumento da expressão do HOXD10 

que consequentemente inibiu a ocorrência de metástases. Assim, os autores 

concluíram que a expressão elevada de miR-10b está intimamente relacionada 

a um comportamento mais agressivo de células tumorais (Zhang et al., 2017). A 

menor expressão do miR-10a e miR-10b, também foi observada em sarcoma de 

estroma endometrial, adenosarcoma, carcinosarcoma e LMS. Porém, apenas a 

perda de expressão do miR-10a teve associação com menores taxas de SCE 

nas pacientes com LMS (Dos Anjos et al., 2018). Em nossos achados, uma maior 

expressão desse miRNA pode ser considerada um fator de prognóstico 

favorável, uma vez que as pacientes com maior expressão apresentaram melhor 

taxa de SG. 

A menor expressão do miR-34a foi identificada em diferentes tumores, 

incluindo mama, ovário, colo do útero e sarcomas uterino. Wang et al. (2017) 

observaram sua perda de expressão em 8 tipos de linhagens celulares de 

cânceres de mama. Os níveis de expressão foram inversamente correlacionados 

com malignidade nesses tumores (Wang et al., 2017). 

A avaliação do perfil de expressão do miR-34a em 228 mulheres com 

câncer de ovário, também encontrou sua expressão significativamente diminuída 
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em relação ao epitélio normal, e a expressão encontrada no carcinoma 

espinocelular de ovário tipo II foi menor que no I (Schmid et al., 2016; Welponer 

et al., 2020). A menor expressão do miR-34a pode estar envolvida nos processos 

de metástase e progressão tumoral do câncer de colo uterino, por meio da 

regulação do BCL2 e MET (Chen et al., 2017). Sua perda de expressão pode ser 

considerada um fator de pior prognóstico por estar associada a resistência à 

quimioterapia, à disseminação, aos estágios avançados da doença e menor 

sobrevida (Chen et al., 2017; Condrat et al., 2020).  

Nos tumores uterinos, Dos Anjos et al. (2018) também observaram uma 

menor expressão do miR-34a nos carcinosarcomas, enquanto nos 

adenosarcomas sua expressão foi maior. No sarcoma de estroma endometrial e 

LMS, os autores observaram um pequeno aumento na expressão (RQ: 1,11), 

corroborando nossos resultados para as pacientes com LMS (RQ: 1,96). Quanto 

aos fatores prognósticos, apenas o tabagismo mostrou associação com sua 

maior expressão (Dos Anjos et al., 2018). Schiavon et al. (2019), verificaram uma 

menor expressão desse miRNA não apenas nos LMS, mas também nos LM e 

LM não-convencionais, sugerindo que a supressão da sua expressão pode 

desempenhar um papel na tumorigênese envolvendo eventos de metástase. Sua 

menor expressão foi diretamente associada a pior SG em nossas análises, já 

que as pacientes com regulação negativa foram a óbito em pouco mais de 10 

meses após o diagnóstico.  

Os miRNAs mais estudados e bem descritos na literatura até o momento 

são os da família let-7, por apresentarem relevância em vários mecanismos 

fisiológicos (De Almeida et al., 2019). Nos LM, essa família apresenta uma 

assinatura homogênea e específica quando comparado ao MM adjacente, com 
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expressão significativamente aumentada (Wang et al., 2007; Yang et al., 2016). 

Os padrões distintos de expressão dessas moléculas em amostras de LM, fazem 

deles marcadores que podem distinguir sarcomas uterinos e tumores 

mesenquimais epiteliais mistos de um fibróide, no qual são comumente 

regulados positivamente (Kowalewska et al., 2013). 

Em 2019, a expressão dessa família de miRNAs foi avaliada por nosso 

grupo em 34 amostras de LMS (De Almeida et al., 2019). Foi encontrada 

associação entre a menor expressão de let-7f  e fatores clínicos e 

anatomopatológicos (De Almeida et al., 2017; Dos Anjos et al., 2018). Dos Anjos 

et al. (2018) observaram menores níveis de sua expressão não apenas no LMS, 

mas também em sarcoma do estroma endometrial, adenosarcoma e 

carcinosarcoma. A associação de sua expressão com grau histológico foi 

observada no LMS. Essa molécula ainda apresentou associação da expressão 

com a idade das pacientes com LMS (De Almeida et al., 2019). No presente 

estudo, também verificamos uma menor expressão desse miRNA em relação ao 

LM, essa comparação não foi realizada nos estudos anteriores. 

Kowalewska et al. (2013), avaliaram a expressão de alguns membros da 

família let-7 em 29 amostras sarcomas uterinos incluindo, 8 LMS, 11 tumores 

epiteliais e mesenquimais mistos (carcinosarcoma e adenosarcoma) e 10 

sarcomas endometriais, sendo os LMS amostras de tumores recorrentes e 

apenas uma de tumor primário. A menor expressão do let-7f foi identificada 

apenas no sarcoma endometrial comparado com o controle, o que diverge dos 

nossos resultados. No estudo publicado por Dong et al. (2016), let-7f foi 

encontrado negativamente regulado em células de câncer endometrial invasivo  

(Dong et al., 2016). Em células de câncer de ovário, sua menor expressão foi 
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identificada nas células com alta capacidade de invasão e metástase, 

endossando a suposição que o let-7f pode desempenhar a função de supressor 

de invasão e metástase nesse câncer (Chen et al., 2019; Condrat et al., 2020). 

Sua menor expressão foi inversamente associada a uma série de seus alvos. 

Seu papel na regulação da resposta imune por A20 (TNFAIP3) também foi 

apontado (Kumar et al., 2015; Gilles et al., 2018; Jiang, 2018) e está diretamente 

associado com o aumento da atividade de NF-κB (Kumar et al., 2015; Gilles et 

al., 2018). Outro fato interessante é a relação entre o os membros da família let-

7 com o gene MYC, que apesar de ser um alvo do let-7 também pode reprimir a 

transcrição dos let-7 durante a tumorigenese por se ligar diretamente aos 

promotores de let-7a / let-7f / let-7d (Lee et al., 2016). 

Por outro lado, uma maior expressão do let-7f foi observada em células 

com indução prematura da senescência. Outrossim, sua regulação positiva 

também foi encontrada durante a senescência replicativa de células-tronco 

mesenquimais (Boyerinas et al., 2010). 

A caracterização da diminuição frequente da expressão desse miRNA em 

amostras tumorais, apoia a idéia de que essa molécula é supressora de tumor 

que influencia na sobrevida (Kowalewska et al., 2013). Além disso, sua 

expressão diferencial em sarcoma de estroma endometrial de alto grau mostrou 

correlação com SCE e SG, sendo sua perda de expressão um fator de pior 

prognóstico (Dos Anjos et al., 2018). Nossos resultados mostraram que mulheres 

com menor expressão de let-7f tiveram sobrevida significativamente menor, 

sendo que todas vieram a óbito em menos de 20 meses, ou seja, as pacientes 

apresentaram uma redução na SG de aproximadamente 70%.  
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A avaliação da SLD indicou que as pacientes com menor expressão para 

três miRNAs (let-7f, miR-181b e miR-181d), dentre as cinco moléculas 

analisadas, apresentaram recidiva em um período de tempo significativamente 

menor quando comparadas as pacientes com maior expressão. Para miR-181b 

e miR-181d, em menos de 10 meses as mulheres desenvolveram a recidiva, 

mostrando uma redução de aproximadamente 50% no tempo de SLD, enquanto 

que para let-7f as pacientes recidivaram após 15 meses. let-7f, miR-181b e miR-

181d, quando apresentam maior expressão, parecem proporcionar um tempo de 

recidiva maior em 2 anos para o LMS. Segundo Loizzi et al. (2011), a recorrência 

é uma das questões mais controversas, sendo na literatura o tempo médio de 

recorrência de 24 meses. Sem considerar qualquer outro fator que possa 

influênciar a sobrevida das pacientes, esses autores encontraram que 14 

pacientes recidivaram após 21 meses, com uma mediana de SG de 34 meses 

(Loizzi et al., 2011). Em um estudo globalizado de sarcomas de tecidos moles 

do Cancer Genome Atlas, o miR-181b foi significativamente associado com SLD, 

sendo que altos níveis dessa molécula são mais comuns em LMS uterino que no 

LMS de partes moles. No modelo de análise multivariada, esse miRNA se 

mostrou um preditor independente da SLD (Abeshouse et al., 2017; Tsuyoshi et 

al., 2018). As taxas de recidivas em LMS são altas, e são estimadas em 53 a 

71% (Gockley et al., 2014; Mbatani et al., 2018; Singh et al., 2020).  

Nas nossas análises de sobrevida univariada, utilizando curvas de 

Kaplan-Meier, para os fatores clínicos e anatomopatológicos, apenas a 

metástase foi associada com SG em pacientes com LMS. Ainda, na análise 

multivariada no modelo de regressão de Cox, os fatores como a expressão dos 

miRNAs, let-7f, miR-10b, miR-34a, miR-181d e metástase foram identificados 
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como fatores de prognósticos não-independentes. A taxa de sobrevida pode ter 

sido afetada por muitas variáveis, e poucos estudos em LMS conseguem 

incorporar todos os fatores prognósticos para prever a probabilidade de 

sobrevida dessas pacientes (Meng et al., 2020).  

Dois estudos, utilizando a base de dados SEER para construção e 

validação de nomogramas para predizer o prognóstico do LMS, foram 

recentemente publicados (Lu et al., 2020b; Meng et al., 2020). Lu et al. (2020b) 

avaliaram uma coorte de 1898 pacientes de localizações geográficas diferentes. 

Foram observados nove fatores prognósticos associados com a sobrevida global 

das pacientes, em análise univariada. No entanto, na regressão de Cox, apenas 

a idade ao diagnóstico, tamanho tumoral, estadiamento conforme o SEER, a 

realização ou não da cirurgia e radiação se mostraram fatores prognósticos 

independentes. Em contrapartida, Meng et al. (2020), que avaliaram 1448 

mulheres também da base de dados SEER, relataram que dentre os fatores 

preditores associados a SG e SCE, estão a idade, estágio da doença, grau 

histológico, tamanho tumoral e tipo de cirurgia. A etnia e quimioterapia foram 

associadas apenas com SG. A base de dados não disponobiliza informações 

como índice mitótico, invasão vascular e marcadores biológicos como TP53, 

p16, Ki67 e BCL2 que podem ser potenciais indicadores de prognóstico (Lu et 

al., 2020b; Meng et al., 2020).  

Os padrões de expressão de miRNAs proporcionam informações úteis 

para a classificação e prognóstico de tumores. Entretanto, a expressão dessas 

moléculas pode ser, em muitos casos, altamente específica para o tipo de tecido 

ou célula. Os resultados de estudos de expressão devem ser interpretados com 

cautela, uma vez que a aparente desregulação de miRNAs em células tumorais 
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pode ser uma manifestação de populações de células distintas, representadas 

em tumores versus tecido normal. Deste modo, destaca-se a importância da 

caracterização in vitro e / ou in vivo avaliando ganho e perda de função do miRNA 

no comportamento das células tumorais, levando em consideração que os 

miRNAs parecem influenciar significativamente a carcinogênese (Mendell et al., 

2013).  

Até o presente momento, poucos relatos foram encontrados na literatura 

identificando mais especificamente a expressão dos miRNAs estudados em LM, 

ou ainda comparando a expressão e os efeitos dessas moléculas entre LM e 

LMS. Assim, com base nos resultados obtidos e discutidos até o momento, miR-

34a e miR-181b foram selecionados para continuidade desse trabalho, visando 

avaliarmos os efeitos de sua manipulação molecular (indução e inibição da 

expressão gênica) no LM e LMS in vitro. 

Em nossos ensaios, a indução da expressão do miR-34a, em ambas as 

células, foi altamente eficaz e, consequentemente, levou à significativa inibição 

da proliferação e migração das linhagens celulares. É importante destacar, que 

inicialmente as células de LM já apresentavam expressão positiva e a indução 

com o Mimic potencializou essa expressão. Li et al. (2013) avaliaram 5 linhagens 

celulares de tumores mamários e 14 amostras de pacientes. Após serem 

transfectadas com miR-34a Mimic, foi observada a diminuição do crescimento 

celular e migração, além da indução da apoptose nas células (Li et al., 2013). 

Esses mesmos efeitos foram observados em outros tipos de tumor, como 

leucemia linfocítica crônica, câncer de colon, pulmão, mesotelioma pleural 

maligno, neuroblastoma, próstata e pancreático. Sua restauração ectópica inibiu 
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o crescimento celular, a migração e invasão, e também induziu a apoptose, além 

de bloquear a progressão do ciclo celular (Li et al., 2013; Li et al., 2020). 

Ao avaliarmos os efeitos da inibição do miR-34a, notamos que sua menor 

expressão também levou a redução da proliferação e migração, mesmo o LMS 

exibindo inicialmente regulação negativa. Porém, os resultados foram menos 

evidentes em relação ao Mimic, que pareceu exercer maior efeito na diminuição 

da proliferação e migração das células LM e LMS. Esses resultados preliminares 

indicaram que a indução desse miRNA pode ter efeito anti-tumorigênico, 

desempenhando um papel crucial na proliferação e migração dessas células. A 

maior expressão de miR-34a parece estar associado ao menor potencial de 

malignidade em tumores uterinos.  

Em um estudo publicado por Bao et al. (2019), em câncer coloretal, a 

expressão do miR-34a apresentou uma variação gradativa em três tipos de 

linhagens celulares diferentes. No adenocarcinoma coloretal foram observados 

altos níveis de expressão do miR-34a, no carcinoma a expressão foi moderada 

e no adenocarcinoma de alto grau a expressão foi menor. A restauração da 

expressão foi obtida com o Mimic e o silenciamento com o siRNA e os resultados 

mostraram que sua inibição resultou em maior invasão e migração das células, 

enquanto sua indução teve efeito oposto. Esses resultados estão em sinergia 

com os efeitos encontrados aqui, nas células de LM e LMS. Também foi 

observado que a E-caderina sofreu um aumento e a vimentina diminuiu após a 

transfecção com o Mimic, em comparação com o controle. Por outro lado, a 

inibição de miR-34a levou à diminuição de E-caderina e promoveu a expressão 

de vimentina, elevando assim a transição epitelio-mesenquima em células de 

câncer de coloretal (Bao et al., 2019).  
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Os miRNAs fazem parte de uma cascata de redes de sinalizações que 

envolve diferentes tipos de genes e vias (Mishra et al., 2016; Hosseinahli et al., 

2018). Além disso, um único miRNA pode regular vários genes simultaneamente 

(Shu et al., 2017; Lu et al., 2020a). Estudos sobre potenciais alvos vêm 

mostrando a interação do miR-34a com ampla rede de vias oncogenicas 

(Slabáková et al., 2017) que por vezes podem revelar o ciclo de regulação 

miRNA-gene/gene-miRNA. Para alguns genes alvo selecionados em nosso 

estudo, observamos os efeitos da manipulação de forma pontual. Para outros 

genes foi constatada uma possível regulação constante ao longo do tratamento. 

De qualquer modo, a manipulação molecular com o siRNA e Mimic excercem um 

efeito transiente nas células que pode durar até 96h (Han, 2018). 

Em nossas análises preliminares, CCND1 e TP53 apresentaram uma 

notória regulação da expressão após o tratamento com miR-34a Mimic, 

mostrando redução de expressão nas duas linhagens. Os efeitos da indução 

desse miRNA também foram observados na regulação de MDM4 e BCL2, nas 

células de LMS. Por outro lado, a inibição desse miRNA parece regular 

positivamente MDM4 e TP53, em ambas as células. Apenas as células de LMS 

mostraram efeitos da diminuição de miR-34a nos níveis de expressão do CCND1 

e BCL2. Nos resultados de Córdova-Rivas et al. (2019) que avaliaram os 

membros da família miR-34 e seus efeitos na proliferação, migração e invasão 

de células de câncer do colo do útero, esse miRNA induziu diretamente a 

apoptose, por meio inibição de BCL2. Em outro estudo, Adlakha e Seth (2017), 

asseveraram que o nocaute de miR-34 parece mais interessante para a 

reprogramação que TP53, pois a subtração genética de miR-34a aumenta a 

geração de células-tronco pluripotentes induzidas sem comprometer seu 
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potencial de pluripotência. Assim, o miR-34 interromperia a pluripotência na fase 

final da reprogramação celular (Adlakha et al., 2017). 

Altos níveis de expressão de miR-34a provocam vários efeitos 

downstream ao p53, incluindo parada do ciclo celular, apoptose, senescência e 

supressão da transição epitélio-mesenquima. Esses efeitos do miR-34a são 

mediados, em parte, pela repressão pós-transcricional de alvos como CCND1, 

CCNE2, CDK4, MET, MYC, BCL2, SNAIL1 e SIRT1, que promovem 

coletivamente múltiplos processos oncogênicos (Okada et al., 2014; Slabáková 

et al., 2017). A restauração ectópica do miR-34a diminui significativamente os 

níveis de expressão do BCL2 e SIRT1, sugerindo que o efeito inibitório do miR-

34a seria parcialmente implementado por meio da baixa expressão desses dois 

genes (Li et al., 2013; Rupaimoole et al., 2017). De outro modo, TP53 induz a 

transcrição da família miR-34 e esses miRNAs por sua vez, reprimem MDM4 e / 

ou SIRT1 para aumentar a atividade de transcrição de TP53 e diminuir o turnover 

da proteína p53. Esse ciclo de regulação positivo entre TP53 e miR-34 fortalece 

ainda mais a atividade do TP53 após a sua ativação, conferindo uma resposta 

de supressão tumoral mais robusta (Okada et al., 2014; Slabáková et al., 2017). 

A deficiência de miR-34a, por sua vez, promove de forma eminente a 

tumorigênese quando o TP53 é haploinsuficiente (Slabáková et al., 2017). 

Porém, outros genes importantes que implicam na tumorigênese e 

progressão do câncer, podem estar envolvidos na rede de regulações do miR-

34a, como TGF-β, CTNNB1 (β-catenina), LEF1, ZEB, CD44, MYC, MET, 

NOTCH1, PD-L1, MMP9 e MAP2 (Adlakha et al., 2017; Slabáková et al., 2017; 

Córdova-Rivas et al., 2019; Lin, 2019; Lu et al., 2020a). Zhang et al. (2020) 

utilizaram a mesma linhagem celular de LMS que nosso estudo (SK-UT-1), em 
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um estudo funcional com miR-34a Mimic, para avaliar a relação da expressão do 

gene MELK com a quimioresistência à doxorrubicina e a polarização de 

macrófagos M2, por meio da via miR-34a / JAK2 / STAT3. Os dados revelaram 

que não apenas MELK poderia diminuir significativamente a expressão do miR-

34a em LMS, mas também que a supressão do MELK poderia aparentemente 

regular de forma positiva a expressão do miRNA. Outro dado interessante, foi a 

constatação da regulação negativa do miR-34a por STAT3 (Zhang et al., 2020).  

Com isso, nota-se a importância da atuação do miR-34a em vários 

processos moleculares. A compreensão aprofundada das vias de sinalização 

upstream e downstream ao miR-34a seria um pré-requisito para uma aplicação 

terapêutica bem-sucedida. Devido a implicação desse miRNA em vários ciclos 

de regulação que podem ser afetados consideravelmente pela dose terapêutica 

de seu Mimic, é importante considerar os potenciais efeitos da terapia anticâncer 

baseada nessas moléculas, no contexto em que o TP53 possa apresentar a 

função interrompida ou insuficiente (Slabáková et al., 2017).  

Outro miRNA que ganhou destaque em nosso estudo foi o miR-181b, que 

está sendo amplamente estudado por seu envolvimento em processos 

inflamatórios e na transformação maligna em tumores (Andalib et al., 2020). Esse 

miRNA exibiu efeitos anti-proliferativos pontuais. Em nossos resultados 

preliminares, após a indução da sua expressão com o miR-181b Mimic, mostrou 

menor proliferação das células de LM. No entanto, os efeitos dessa 

potencialização da expressão, não afetou a capacidade de migração dessas 

células, ou contrário do observado no LMS. A indução da expressão do miR-

181b parece alterar de forma parcial as características tumorigênicas da 

migração e crescimento celular no LM e LMS. A expressão dessa molécula vem 
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sendo descrita como promotora da proliferação e migração em músculo liso 

vascular pela via PI3K (Abeshouse et al., 2017; Tsuyoshi et al., 2018). Liu et al. 

(2014) também ressaltaram que o miR-181b promoveu o crescimento, 

sobrevivência clonogênica, migração e invasão de células de carcinoma 

hepatocelular, por meio da regulação da atividade de MMP2 e MMP9 (Liu et al., 

2014). A transfecção com o miR-181b Mimic pareceu aumentar a proliferação de 

fibroblastos de cicatriz hipertrófica e reduziu a apoptose, levando ao aumento da 

expressão de MEK, p-ERK e CDKN1A (Liu et al., 2019). 

Em nossos ensaios, o silenciamento de miR-181b também induziu 

redução da proliferação de forma pontual em ambas as células. Todavia, após 

96h de tratamento, as células de LMS mostraram aumento significativo no 

crescimento celular, possivelmente pela perda do efeito do silenciamento 

transiente. A ação do miR-181b siRNA na migração foi mais acentuado, tanto no 

LM como no LMS. Esses resultados sugerem que a função ou ação de miR-181b 

pode, aparentemente, depender do tipo e malignidade do tumor. 

 No estudo de Zheng et al. (2016), a expressão diferencial do miR-181b 

foi observada em câncer de mama. Ao restaurarem a expressão e/ou silenciarem 

esse miRNA in vitro, os autores encontraram que os níveis de expressão do miR-

181b foi diretamente relacionada a proliferação e migração celular, sugerindo 

que esse miRNA atuaria como promotor do câncer de mama (Zheng et al., 2016). 

Outra pesquisa mostrou, que a regulação negativa do miR-181b foi inversamente 

relacionada com o estágio clínico da doença, em astrocitoma. Nesse mesmo 

estudo, a expressão dessa molécula foi restaurada e inibida em linhagens 

celulares, e os resultados provaram que a expressão ectópica inibiu a 
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proliferação, migração e invasão, além de induzir a apoptose em células 

cancerígenas (Zhi et al., 2014).  

Esse mesmo efeito anti-tumorigênico também foi investigado em células 

de glioma pela regulação do IGF-1, que pareceu reduzir a quimioresistência à 

temozolomida (Wang et al., 2013). Por apresentar um papel dúbio, a ação do 

miR-181b, como supressor tumoral ou oncogênico, ainda é controverso e os 

mecanismos reguladores de suas funções precisam ser esclarecidos nos 

diferentes tipos de cânceres (Kronski et al., 2014; Zhi et al., 2014). Para uma 

melhor elucidação do seu papel nas células de LM e LMS serão necessários 

estudos mais aprofundados e uso de diferentes metodologias com maior número 

de réplicas experimentais. 

Sua capacidade de modular a expressão de uma série de genes, faz 

desse miRNA um importante regulador de genes ativos na sinalização celular, 

controle do ciclo e quimio-sensibilidade na maioria das células que abrigam 

mutações ou deleções de TP53 (Liu et al., 2014). A indução de sua expressão 

ectópica parece influenciar a expressão dos genes alvo TIMP3, FGFR1 e ESR1 

em células de LMS. Porém, esse possível efeito não foi visualizado no LM em 

nosso estudo. Em contrapartida, o silenciamento do miR-181b evidenciou a 

provável regulação de TIMP3 e ESR1 nas células de LM, enquanto que o FGFR1 

parece ter sofrido os efeitos da inibição do miR-181b em ambas as células.  

O miR-181b pode ser um componente crítico na inflamação e 

tumorigênese (pela supressão da expressão do CYLD) na quimio-sensibilidade 

e apoptose (pela supressão do TIMP, TP53, BCL2 e outros alvos relevantes) 

(Andalib et al., 2020). Johnson (2019) mostrou que miR-181b regula 

negativamente a expressão de TIMP3 em macrófagos, e os níveis do gene ELN, 
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em células do músculo liso vascular (Johnson, 2019). Além disso, Di Gregoli et 

al. (2017), ressaltaram que esse miRNA é um regulador chave de numerosas 

funções dos macrófagos envolvidos na progressão do aneurisma, incluindo o 

aumento da atividade das metaloproteinases, invasão e acúmulo de macrófagos, 

proliferação e apoptose por regulação negativa de TIMP3 (Di Gregoli et al., 

2017). A regulação desse gene pelo miR-181b já foi verificada em vários tipos 

de cânceres, como gástrico, fígado, carcinoma hepatocelular e mama (Wang et 

al., 2010; Mulrane et al., 2013; Liu et al., 2014; Zhi et al., 2014). 

Apesar de nossas análises in silico indicaram FGFR1 e ESR1 como 

possíveis alvos do miR-181b, poucos estudos foram publicados sobre essas 

interações, limitando o entendimento da relação entre essas moléculas. Um 

estudo relatando a possível interação entre o miR-181 e a expressão de ERα e 

ERβ, encontrou que a expressão alterada desses receptores estava associada 

com distúrbios uterinos, abrangendo câncer de endométrio e endometriose. 

Dese modo, o miR-181 pode atuar como potencial regulador desses receptores, 

nesses tecidos e também em outros influenciados por esteróides (Chegini, 

2010). 

Em uma publicação mais recente, foram realizadas análises genômicas e 

transcriptômicas em amostras de LM e LMS. Foram identificadas algumas 

translocações frequentes no LM, em regiões codificantes dos genes CCND1 e 

FGFR3. No LMS, observou-se duplicações e deleções em regiões que codificam 

os genes FGF14, FGF7 e MDM4. Não obstante, o LM e o LMS também exibiram 

modificações genéticas compartilhadas em cinco genes, CCND1, ERCC1, 

FGFR1, FGFR3 e PTEN. Embora o ERCC1 e FGFR1 tenham sido afetados por 

deleções no LM, esses genes estavam duplicados no LMS (Mas et al., 2019). 
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As diferenças de expressão desses genes alvo preditos (CCND1, BCL2, 

ESR1, FGFR1, e TP53), com exceção do MDM4 e TIMP3,  já foram avaliadas 

em LM e/ou LMS (Anania et al., 1997; Dixon et al., 2000; Wu et al., 2001; Leitao 

et al., 2004; Mittal et al., 2009; Mortezaee et al., 2014; Graaff et al., 2016; 

Tsuyoshi et al., 2018; Välimäki et al., 2018; Chuang et al., 2019; Rubisz et al., 

2019). Entretanto, a grande maioria dos estudos não avaliou de forma 

simultânea, ou mais especificamente, as diferenças de expressão entre ambos 

os tumores e MM (Adams et al., 2019), restringindo a melhor compreensão dos 

mecanismos de ação na progressão e patogenesia desses tumores.  

As principais limitações do presente estudo são o número reduzido de 

amostras avaliadas por ser um estudo retrospectivo de um tumor extremamente 

raro. A falta de alguns dados clínicos também limitou a avaliação dos potenciais 

fatores prognósticos, possivelmente reduzindo a precisão das análises 

realizadas. Outra limitação encontrada foi a não concretização de novas réplicas 

experimentais que validassem os resultados preliminares encontrados. 

A identificação de subtipos moleculares dos tumores com base no seu 

perfil de expressão pode orientar o diagnóstico subtipo-específico, prognóstico e 

auxiliar no desenvolvimento de terapias específicas direcionadas para os 

tumores em questão (An et al., 2017), uma vez que não existem métodos de 

diagnóstico precisos e específicos para a identificação pré-cirurgica dos LMS de 

alguns tipos de LM (Beyan et al., 2019). De modo geral, o diagnóstico de certeza 

é somente após a cirurgia (Tirumani et al., 2014). Destarte, a identificação de um 

biomarcador poderá auxiliar na distinção entre tumores benignos e malignos.  

Os miRNAs supressores tumorais ou oncogênicos estão sendo 

considerados alvos para novas estratégias terapêuticas. Essas novas terapias 
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buscam recuperar proteínas supressoras de tumor e inibir as oncogênicas, por 

meio da regulação dos miRNAs. As alterações ou anormalidades na expressão 

dos miRNAs são bem toleradas em tecidos normais, mas podem influenciar 

profundamente o comportamento das células e tecidos (De Almeida et al., 2017). 

A inibição ou indução da expressão de miRNAs pode ser uma ferramenta 

altamente potente para modular um processo patológico evitando efeitos tóxicos 

indesejáveis em tecidos normais (Mendell et al., 2013). O tratamento epigenético 

pode ser benéfico em pacientes com câncer por meio da monoterapia ou um 

tratamento combinatório com outras terapias padrão (Lu et al., 2020a). 

Finalmente, ainda se faz necessário um melhor entendimento das redes 

de interações, bem como genes alvo e os efeitos tumor específico dos miRNAs 

avaliados nos LM e LMS, para a proposição do desenvolvimento de terapias e / 

ou ferramentas de diagnóstico com esses potenciais biomarcadores. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

1. A análise da expressão basal dos cinco miRNAs selecionados (let-7f-5p, 

miR-10b-5p, miR-34a-5p, miR-181b-5p e miR181d-5p) revelou menor 

perfil de expressão nas amostras de pacientes e células de LMS, em 

comparação aos LM. Diferenças significativas foram encontradas 

somente para a expressão de let-7f, miR-10b e miR-34a nas amostras de 

pacientes. 

2. miR-34a e miR-181b apresentaram perfis de expressão similares entre as 

amostras de pacientes e as duas linhagens celulares. Dessa forma, 

ambos foram selecionados para a continuidade (validação) dos 

experimentos in vitro. 

3. A manipulação molecular de miR-34a e miR-181b, resultou em efeitos 

importantes no comportamento das células de LM e LMS. A indução e 

inibição de miR-34a resultou em menor proliferação e migração de ambas 

linhagens.  Para o miR-181b, sua indução levou a menor proliferação e 

migração das células de LM, enquanto sua inibição resultou na redução 

da proliferação de forma pontual (48h). No LMS, a inibição do miR-181b 

pareceu reduzir a proliferação celular, enquanto a migração foi menor 

tanto após sua indução quanto inibição. 

4. As análises preliminares dos efeitos da manipulação molecular de ambos 

miRNAs sobre seus potenciais genes alvos, mostrou que miR-34a 

interfere na expressão de CCND1, MDM4, TP53 e BCL2 nas células de 

LMS. Enquanto seu aumento de expressão coincidiu com menor 
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expressão de CCND1, sua inibição coincidiu com maior expressão de 

MDM4, TP53 e BCL2. Para o miR-181b, sua inibição coincidiu com maior 

expressão de ESR1, nos LM e LMS, e de BCL2, nos LMS. 

5. Para os dados clínicos e anatomopatológicos das pacientes avaliadas 

(LMS), a menor expressão dos miRNAs let-7f, miR-10b, miR-34a, miR-

181b e miR-181d foi associada ao pior prognóstico.  let-7f, miR-10b, miR-

34a e miR-181d foram associados ao menor tempo de sobrevida global. 

let-7f e miR-181d também foram associados ao menor tempo de 

recorrência tumoral. Adicionalmente, a menor expressão de let-7f, miR-

34a, miR-181b e miR-181d, aparentemente, aumentou o risco de 

desenvolvimento do LMS uterino em até 4 vezes. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo A. Tabelas contendo os 84 miRNAs avaliados por qRT-PCR em array 

Tabela 28 – Lista dos miRNAs avaliados e posição na placa de 96 poços MIHS-109ZA 

Posição 
na placa 

miRNA maduro 
Posição 
na placa 

miRNA Maduro 

A01 hsa-let-7a-5p D07 hsa-miR-19b-3p 
A02 hsa-let-7b-5p D08 hsa-miR-200a-3p 
A03 hsa-let-7c-5p D09 hsa-miR-200b-3p 
A04 hsa-let-7d-5p D10 hsa-miR-200c-3p 
A05 hsa-let-7e-5p D11 hsa-miR-202-3p 
A06 hsa-let-7f-5p D12 hsa-miR-203a-3p 
A07 hsa-let-7g-5p E01 hsa-miR-204-5p 
A08 hsa-let-7i-5p E02 hsa-miR-205-5p 
A09 hsa-miR-1-3p E03 hsa-miR-206 
A10 hsa-miR-100-5p E04 hsa-miR-20a-5p 
A11 hsa-miR-107 E05 hsa-miR-20b-5p 
A12 hsa-miR-10a-5p E06 hsa-miR-21-5p 
B01 hsa-miR-10b-5p E07 hsa-miR-210-3p 
B02 hsa-miR-125b-5p E08 hsa-miR-212-3p 
B03 hsa-miR-125b-1-3p E09 hsa-miR-214-3p 
B04 hsa-miR-128-3p E10 hsa-miR-22-3p 
B05 hsa-miR-129-5p E11 hsa-miR-222-3p 
B06 hsa-miR-130a-3p E12 hsa-miR-223-3p 
B07 hsa-miR-130b-3p F01 hsa-miR-25-3p 
B08 hsa-miR-132-3p F02 hsa-miR-26a-5p 
B09 hsa-miR-140-5p F03 hsa-miR-26b-5p 
B10 hsa-miR-141-3p F04 hsa-miR-27a-3p 
B11 hsa-miR-145-5p F05 hsa-miR-27b-3p 
B12 hsa-miR-148a-3p F06 hsa-miR-29a-3p 
C01 hsa-miR-152-3p F07 hsa-miR-29b-3p 
C02 hsa-miR-155-5p F08 hsa-miR-29c-3p 
C03 hsa-miR-15a-5p F09 hsa-miR-31-5p 
C04 hsa-miR-15b-5p F10 hsa-miR-328-3p 
C05 hsa-miR-16-5p F11 hsa-miR-340-5p 
C06 hsa-miR-17-5p F12 hsa-miR-424-5p 
C07 hsa-miR-181a-5p G01 hsa-miR-429 
C08 hsa-miR-181b-5p G02 hsa-miR-485-5p 
C09 hsa-miR-181c-5p G03 hsa-miR-489-3p 
C10 hsa-miR-181d-5p G04 hsa-miR-495-3p 
C11 hsa-miR-182-5p G05 hsa-miR-497-5p 
C12 hsa-miR-186-5p G06 hsa-miR-548c-3p 
D01 hsa-miR-18a-5p G07 hsa-miR-607 
D02 hsa-miR-193b-3p G08 hsa-miR-613 
D03 hsa-miR-195-5p G09 hsa-miR-7-5p 
D04 hsa-miR-199b-3p G10 hsa-miR-93-5p 
D05 hsa-miR-199a-5p G11 hsa-miR-96-5p 
D06 hsa-miR-19a-3p G12 hsa-miR-98-5p 
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Tabela 29 - Lista dos miRNAs avaliados e posição na placa de 96 poços MIHS-102ZA 

Posição 
na placa 

miRNA maduro 
Posição 
na placa 

miRNA Maduro 

A01 hsa-let-7a-5p D07 hsa-miR-181d-5p 
A02 hsa-miR-133b D08 hsa-miR-301a-3p 
A03 hsa-miR-122-5p D09 hsa-miR-200c-3p 
A04 hsa-miR-20b-5p D10 hsa-miR-100-5p 
A05 hsa-miR-335-5p D11 hsa-miR-10b-5p 
A06 hsa-miR-196a-5p D12 hsa-miR-155-5p 
A07 hsa-miR-125a-5p E01 hsa-miR-1-3p 
A08 hsa-miR-142-5p E02 hsa-miR-150-5p 
A09 hsa-miR-96-5p E03 hsa-let-7i-5p 
A10 hsa-miR-222-3p E04 hsa-miR-27b-3p 
A11 hsa-miR-148b-3p E05 hsa-miR-7-5p 
A12 hsa-miR-92a-3p E06 hsa-miR-127-5p 
B01 hsa-miR-184 E07 hsa-miR-29a-3p 
B02 hsa-miR-214-3p E08 hsa-miR-191-5p 
B03 hsa-miR-15a-5p E09 hsa-let-7d-5p 
B04 hsa-miR-378a-3p E10 hsa-miR-9-5p 
B05 hsa-let-7b-5p E11 hsa-let-7f-5p 
B06 hsa-miR-205-5p E12 hsa-miR-10a-5p 
B07 hsa-miR-181a-5p F01 hsa-miR-181b-5p 
B08 hsa-miR-130a-3p F02 hsa-miR-15b-5p 
B09 hsa-miR-140-5p F03 hsa-miR-16-5p 
B10 hsa-miR-20a-5p F04 hsa-miR-210-3p 
B11 hsa-miR-146b-5p F05 hsa-miR-17-5p 
B12 hsa-miR-132-3p F06 hsa-miR-98-5p 
C01 hsa-miR-193b-3p F07 hsa-miR-34a-5p 
C02 hsa-miR-183-5p F08 hsa-miR-25-3p 
C03 hsa-miR-34c-5p F09 hsa-miR-144-3p 
C04 hsa-miR-30c-5p F10 hsa-miR-128-3p 
C05 hsa-miR-148a-3p F11 hsa-miR-143-3p 
C06 hsa-miR-134-5p F12 hsa-miR-215-5p 
C07 hsa-let-7g-5p G01 hsa-miR-19a-3p 
C08 hsa-miR-138-5p G02 hsa-miR-193a-5p 
C09 hsa-miR-373-3p G03 hsa-miR-18a-5p 
C10 hsa-let-7c-5p G04 hsa-miR-125b-5p 
C11 hsa-let-7e-5p G05 hsa-miR-126-3p 
C12 hsa-miR-218-5p G06 hsa-miR-27a-3p 
D01 hsa-miR-29b-3p G07 hsa-miR-372-3p 
D02 hsa-miR-146a-5p G08 hsa-miR-149-5p 
D03 hsa-miR-135b-5p G09 hsa-miR-23b-3p 
D04 hsa-miR-206 G10 hsa-miR-203a-3p 
D05 hsa-miR-124-3p G11 hsa-miR-32-5p 
D06 hsa-miR-21-5p G12 hsa-miR-181c-5p 
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Anexo B. Distribuição da idade das pacientes. 

 

Figura 35 - Comparação da idade das pacientes nos grupos MM, LM e LMS (*P = 
0,0025 **P = 0,0003). 

 

 
 
Tabela 30 - Análise da idade das pacientes de acordo com o perfil de expressão dos 

miRNAs 

Idade (anos) 

(n = 15) 

Hipoexpresso 

Média ± Desvio padrão 

(Min – Máx) 

Hiperexpresso 

Média ± Desvio padrão 

(Min – Máx) 

P* 

miR-10b 64,00 ± 14,27 

(40 – 80) 

54,38 ± 17,48 

(32 – 91) 

0,268 

miR-34a 57,00 ± 12,95 

(40 – 80) 

60,50 ± 19,47 

(32 – 91) 

0,693 

let-7f 57,00±14,04 

(40 – 80) 

60,50 ± 18,81 

(32 – 91) 

0,693 

miR-181b 59,86 ± 14,10 

(40 – 80) 

58,00 ± 18,90 

(32 – 91) 

0,834 

miR-181d 58,29 ± 12,67 

(40 – 80) 

59,38 ± 6,99 

(32 – 91) 

0,902 

*Teste t student. 
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Anexo C. Característica das pacientes. 

 

 
Tabela 31 -  Análise das características clínicas e anatomopatológicas de pacientes 

com metástase e sem metástase (n = 15) 

  Variável Metástase 

n (%) 

Sem metástase 

n (%) 

P* 

Idade 50    

< 50 3 (20) 2 (13) 
0,241 

≥ 50 9 (60) 1 (7) 

Grau histológico    

Baixo grau 3 (20) 2 (13) 
0,241 

Alto grau 9 (60) 1 (7) 

*Teste Qui-quadrado. 
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Abstract: MicroRNAs (miRNAs) are small non-coding RNAs that act as regulators of gene 

expression at the post-transcriptional level. They play a key role in several biological processes. 

Their abnormal expression may lead to malignant cell transformation. This study aimed to 

evaluate the expression profile of 84 miRNAs involved in tumorigenesis in immortalized cells of 

myometrium (MM), uterine leiomyoma (ULM), and uterine leiomyosarcoma (ULMS). Specific 

cell lines were cultured and qRT-PCR was performed. Thirteen miRNAs presented different 

expression profiles in ULM and the same thirteen in ULMS compared to MM. Eight miRNAs 

were overexpressed, and five were underexpressed in ULM. In ULMS cells, five miRNAs 

exhibited an overexpression and eight were down-regulated. Six miRNAs (miR-1-3p, miR-130b-

3p, miR-140-5p, miR-202-3p, miR-205-5p, and miR-7-5p) presented a similar expression pattern in 

cell lines compared to patient samples. Of these, only three miRNAs showed significant 

expression in ULM (miR-1-3p, miR-140-5p, and miR-7-5p) and ULMS (miR-1-3p, miR-202-3p, and 

miR-7-5p). Our preliminary approach identified 24 oncomirs with an altered expression profile in 

ULM and ULMS cells. We identified four differentially expressed miRNAs with the same profile 

when compared with patients’ samples, which strongly interacted with relevant genes, including 

apoptosis regulator (BCL2), epidermal growth factor receptor (EGFR), vascular endothelial 

growth factor A (VEGFA), insulin like growth factor 1 receptor (IGF1R),serine/threonine kinase 

(RAF1), receptor tyrosine kinase (MET), and bHLH transcription factor (MYCN). This led to 

alterations in their mRNA-target. 

Keywords: uterine leiomyosarcoma; uterine leiomyoma; miRNA; oncomirs; cell culture 

 

 

Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 52; doi:10.3390/ijms19010052 www.mdpi.com/journal/ijms 

  

http://www.mdpi.com/journal/ijms
http://www.mdpi.com/journal/ijms
http://www.mdpi.com/journal/ijms
https://orcid.org/0000-0003-1641-5609
http://dx.doi.org/10.3390/ijms19010052
http://www.mdpi.com/journal/ijms
https://orcid.org/0000-0003-1641-5609
https://orcid.org/0000-0003-1641-5609


 
A n e x o s  | 147 

 

  

Article  

Let-7 miRNA’s Expression Profile and Its Potential 

Prognostic Role in Uterine Leiomyosarcoma  

Bruna Cristine de Almeida  1, Laura Gonzalez dos Anjos  1, Miyuki Uno 2, Isabela Werneck da 

Cunha 3,4,5, Fernando Augusto Soares 3,4,5, Glauco Baiocchi 6, Edmund Chada Baracat 1 and 

Katia Candido Carvalho 1,*  

1 Laboratório de Ginecologia Estrutural e  Molecular (LIM 58), Disciplina de Ginecologia, Departamento de  
Obstetricia e  Ginecologia, Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Sao 

Paulo, HCFMUSP, SP, BR Av. Dr Arnaldo 455, sala 4121, Cerqueira Cesar, São Paulo 05403-010, Brazil;  
bruc_10@hotmail.com (B.C.d.A.); lauragonzalezanjos@gmail.com (L.G.d.A.); 

edmund.baracat@hc.fm.usp.br (E.C.B.)  

2 Centro de Investigação Translacional em Oncologia (LIM 24), Instituto do Câncer do Estado de São Paulo  

(CTO/ICESP) Av Dr Arnaldo 251 sala 23 8 andar, São Paulo 01246000, Brazil; miyuki.uno@hc.fm.usp.br  
3 Department of Pathology, Rede D’OR-São Luiz, Rua das Perobas, 344-Jabaquara, São Paulo 04321-120,  

Brazil; iwerneck0210@gmail.com (I.W.d.C.); fasoares@me.com (F.A.S.)  
4 Hospital A C Camargo Cancer Center, SP, BR R. Tamandaré, 753 Liberdade, São Paulo 05403-010, Brazil  
5 National Institute for Science and Technology in Oncogenomics and Therapeutic Innovation, SP, BR R. 

Tamandaré, 753 Liberdade, São Paulo 05403-010, Brazil  
6 Department of Gynecology Oncology, A.C.Camargo Cancer Center, Rua Prof Antonio Prudente 211, São 

Paulo, Brazil; glauco.baiocchi@accamargo.org.br  

* Correspondence: carvalhokc@gmail.com; Tel.: +55-011-3061-7486  

Received: 11 October 2019; Accepted: 14 Nove mber 2019; Published: 17 November 2019  

Abstract: The lethal-7 (let-7) family is an important microRNA (miRNA) group that usually exerts 

functions as a tumor suppressor. We aimed to evaluate the expression profile of let-7a, let-7b, let-

7c, let-7d, let-7e, let-7f, let-7g, and let-7i and to assess their value as prognostic markers in uterine 

leiomyosarcoma (LMS) patients. The miRNAs expression profile was assessed in 34 LMS and 13 

normal myometrium (MM) paraffin-embedded samples. All let-7 family members showed 

downregulation in LMS. Our findings showed that patients with let-7e downregulation had 

worse overall survival (OS) and is an independent prognostic factor (hazard ratio [HR] = 2.24). In 

addition, almost half the patients had distant metastasis. LMS patients with downregulated let-

7b and let-7d had worse disease-free survival (DFS); they are not independent prognostic factors 

(HR = 2.65). Patients’ ages were associated with let-7d, let-7e and let-7f (p = 0.0160) downregulation. 

In conclusion, all the let-7 family members were downregulated in LMS patients, and the greater 

the loss of expression of these molecules, the greater their relationship with worse prognosis of 

patients. Let-7e expression might influence the OS, while let-7b and le-7d might influence the DFS. 

The lowest expression levels of let-7d, let-7e, and let-7f were associated with the oldest patients. 

Our findings indicate strong evidence of let-7′s role as a potential prognostic biomarker in LMS. 
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Abstract: Changes in microRNA (miRNA) expression may lead to cancer development and/or 

contribute to its progression; however, their role in uterine sarcomas is poorly understood. 

Uterine sarcomas (US) belong to a rare class of heterogeneous tumors, representing about 1% of 

all gynecologic neoplasms. This study aimed to assess the expression profile of 84 cancer -related 

miRNAs and to evaluate their correlation with clinical pathological features. Eighty -two 

formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) samples were selected. In leiomyosarcoma (LMS), 

there was an association of lower cancer-specific survival (CSS) with the downregulation of 

miR-125a-5p and miR-10a-5p, and the upregulation of miR-196a-5p and miR-34c-5p. In 

carcinosarcoma (CS), lower CSS was associated with the upregulation of miR-184, and the 

downregulation of let-7b-5p and miR-124. In endometrial stromal sarcomas (ESS), the 

upregulation of miR-373-3p, miR-372-3p, and let-7b-5p, and the down-expression of let-7f-5p, 

miR-23-3p, and let-7b-5p were associated with lower CSS. Only miR-138-5p upregulation was 

associated with higher survival rates. miR-335-5p, miR-301a-3p, and miR-210-3p were more 

highly expressed in patients with tumor metastasis and relapse. miR-138-5p, miR-146b-5p, and 
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miR-218-5p expression were associated with higher disease-free survival (DFS) in treated 

patients. These miRNAs represent potential prediction markers for prognosis and treatment 

response in these tumors.  

Keywords: uterine sarcomas; carcinosarcoma; miRNA; oncomirs; miRNA expression.
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