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Cândido DS. Análise da biogênese de microRNAs na cardiomiopatia chagásica
crônica [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2017.
A cardiomiopatia Chagásica Crônica (CCC) é a principal complicação
decorrente da infecção pelo protozoário hemoflagelado Trypanosoma cruzi (T.
cruzi). Trata-se de uma cardiomiopatia dilatada, caracterizada por um intenso
infiltrado inflamatório, fibrose, dilatação das câmaras cardíacas, hipertrofia de
cardiomiócitos e anormalidades de condução. Sua fisiopatologia é complexa e
ainda não se consegue explicar porque apenas 30% dos pacientes infectados
desenvolvem essa complicação. Nesse contexto, nosso laboratório descreveu
pela primeira vez uma redução na expressão de microRNAs (miRNAs)
enriquecidos em músculo (myomiRs) no miocárdio de pacientes com CCC.
Sabendo-se que disfunções na biogênese de miRNAs em modelos animais
levam ao desenvolvimento de cardiomiopatia do tipo dilatada com redução da
expressão de myomiRs, hipotetizou-se que a CCC em humanos estaria
associada a um prejuízo na biogênese de miRNAs no miocárdio. Dessa forma,
amostras de ventrículo esquerdo de miocárdio de pacientes com CCC (n=16) e
controles não-cardiomiopatas (n=6) foram utilizadas para avaliar: 1) a
expressão gênica e proteica da maquinaria da biogênese de miRNAs (Drosha,
Exportina-5, RAN, Dicer1, TRBP, PACT e Argonauta2), por qPCR e western
blotting, respectivamente; 2) a expressão do transcrito primário (pri-miRNA),
precursor (pré-miRNA) e miRNA maduro de myomiRs (miR-1, -133a, -133b, 208a, -208b, e -499); 3) o perfil de miRNAs diferencialmente expressos em
CCC utilizando qPCR array; e 4) a interação dos miRNAs diferencialmente
expressos com disfunções características da CCC (fibrose, miocardite, arritmia
e hipertrofia) por meio de análises de bioinformática. Nossos resultados
apontam para uma não-alteração nas etapas nucleares da biogênese de
miRNAs (transcrição, edição e transporte), já que não foram encontradas
alterações na expressão de pri- e pré-miRNAs de myomiRs, bem como dos
componentes protéicos da biogênese, Drosha, Exportina-5 e RAN. Entretanto,
observou-se uma disfunção na segunda etapa de edição da biogênese,
citoplasmática, caracterizada por uma redução de 2/3 nos níveis protéicos de
Dicer1, a qual não foi acompanhada por uma redução na expressão de seu
RNA mensageiro. Evidenciou-se ainda, uma redução na expressão de 97,5%
dos miRNAs maduros diferencialmente expressos no miocárdio de pacientes
com CCC, incluindo myomiRs. As análises in silico revelaram haver
participação dos miRNAs diferencialmente expressos em disfunções
associadas a CCC, com destaque para a fibrose miocárdica, nodo central da
rede. Experimentos adicionais preliminares sugeriram o acúmulo de adutos de
4-hidroxi-2-nonenal, decorrente do estresse oxidativo e de uma menor
atividade da enzima aldeído desidrogenase 2, como uma possível causa para
as alterações encontradas. Este é o primeiro estudo a caracterizar a biogênese
de microRNAs em uma cardiomiopatia. Além disso, demonstrou-se que uma
redução global do perfil dos miRNAs maduros diferencialmente expressos,
decorrente uma disfunção na enzima Dicer1, está associada a eventos
patológicos característicos da CCC. Estes mecanismos apresentam relevância
biológica e terapêutica, podendo ser possivelmente compartilhados com
cardiomiopatias de outras etiologias.

Descritores: cardiomiopatia chagásica; doença de Chagas; microRNAs,
biogênese de microRNAs; dicer1 proteína, humana; fibrose; estresse oxidativo;
aldeído desidrogenase

Cândido DS. Analysis of microRNA biogenesis in chronic chagas disease
cardiomyopathy [Dissertation]. São Paulo: "Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo"; 2017.

Chronic Chagas disease cardiomyopathy (CCC) is the most severe
complication of the infection by the haemoflagellate protozoan Trypanosoma
cruzi. This dilated cardiomyopathy is characterized by an intense inflammatory
infiltrate, fibrosis, dilation of cardiac chambers, cardiomyocyte hypertrophy and
conduction abnormalities. Its pathophysiology is complex and why only 30% of
patients experience this complication remains an open question. In this regard,
our laboratory described for the first time a reduction in the expression of
muscle-enriched microRNAs (myomiRs) in human CCC myocardium. Knowing
that biogenesis dysfunction and myomiR reduced expression have been
associated to the development of dilated cardiomyopathy in animal models, we
hypothesized that an impairment of myocardial microRNA biogenesis would be
associated to CCC. Hence, left ventricle tissue samples from CCC patients (16)
and non-cardiomyopathy donors (6) were used to analyze: 1) mRNA and
protein expression, by qPCR and western blotting, of canonical microRNA
biogenesis machinery (Drosha, Exportin-5, RAN, Dicer1, TRBP, PACT, AGO2);
2) primary transcript (pri-miR), precursor (pre-miR) and mature microRNA
expression of myomiRs (miR-1, -133a, -133b, -208a, -208b, e -499); 3) mature
microRNA profile using qPCR array; and 4) the interaction between differentially
expressed mature microRNAs and hallmark CCC dysfunctions (fibrosis,
myocarditis, hypertrophy and arrhythmia) using bioinformatics tools. Our results
point to a non-dysfunction of biogenesis nuclear steps (transcription, editing and
transport), since expression of pri-, pre-microRNAs, Drosha, Exportin-5 and
Ran are similar between CCC patients and controls. However, we observed an
alteration in the cytoplasmic editing step, characterized by a 2/3 reduction in
Dicer1 protein levels. In addition, a major downregulation of differentially
expressed mature microRNAs (97,5%) was noticed. In silico analysis revealed
an association between differentially expressed microRNAs and CCC
hallmarks, particularly fibrosis, a central node in the network. Additional
preliminary data suggest 4-hydroxi-2-nonenal myocardial accumulation,
resulting from oxidative stress and aldehyde dehydrogenase 2 lower activity, as
a possible cause for the alterations here described. This is the first study to
conduct a comprehensive analysis of microRNA biogenesis machinery in a
cardiomyopathy. Moreover, we have shown a major reduction in the expression
of mature microRNAs, due to lower Dicer1 protein levels, to be associated to
CCC hallmark dysfunctions. These mechanisms are biologically and
therapeutically relevant, and may be shared with cardiomyopathies from
different etiologies.

Descriptors: Chagas cardiomyopathy; Chagas disease; microRNAs; microRNA
biogenesis; Dicer1 protein, human; fibrosis; oxidative stress; aldehyde
dehydrogenase
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1.1 Doença de Chagas

A doença de Chagas é causada por um protozoário hemoflagelado, o
Trypanosoma cruzi (T. cruzi), que é transmitido ao hospedeiro vertebrado
(homem e mamíferos pertencentes a sete ordens diferentes) por um inseto
vetor (hospedeiro invertebrado), hematófago da família Reduviidae (Ribeiro et
al., 2015). Desde sua descoberta, por Carlos Chagas em 1909 até nos dias
atuais, a doença de Chagas continua sendo um sério problema econômico e de
saúde, com 8-10 milhões de infectados em 21 países da América latina, os
quais são considerados endêmicos devido a incidência de transmissão pelos
insetos vetores (Clayton, 2010; Petherick, 2010). No Brasil, estima-se que 1,94,6 millhões de indivíduos estejam infectados com T. cruzi, o que representa
aproximadamente 1,0-2,4% da população do país (Dias et al., 2015). Esta
doença pode também ser transmitida por transfusão de sangue, transplante de
órgãos, via placentária e via oral e por isso atualmente, há incidência de casos
de doença de Chagas em países não endêmicos como Estados Unidos,
Canadá, países do oeste Europeu (ex. Espanha, França e Suíça) e mais
recentemente na Oceania (Austrália e Nova Zelândia), devido ao crescente
número de imigrantes latino-americanos e à ausência de diagnóstico para a
doença nos bancos de sangue destes países (Coura; Vinas, 2010).
A infecção, uma vez adquirida, é de longa duração, com três estágios
distintos: fases aguda, indeterminada e crônica. A fase aguda normalmente é
acompanhada de sintomas semelhantes à de uma gripe: estado febril que dura
cerca de quatro a oito semanas e manifestações locais como o sinal de
Romãna, que se trata de um edema bi palpebral unilateral ou o chagoma de
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inoculação, dependendo do local de penetração do T. cruzi, conjuntivas ou pele
respectivamente (Prata, 2001; Nunes et al., 2013). Apesar da inflamação aguda
focal, o T. cruzi não se detém aí, cai na circulação, indo parasitar
aleatoriamente em qualquer órgão, pois as formas tripomastigotas do T. cruzi
são capazes de se ligar, e penetrar ativamente, in vivo e in vitro, numa grande
variedade de células hospedeiras (Nagaiyothi et al., 2012). Na fase crônica,
quando ocorre um declínio no parasitismo, os sobreviventes podem passar por
um longo período assintomático (10 a 30 anos), denominado forma
indeterminada, mas cerca de 30 a 40% dos pacientes assintomáticos evoluem
para as formas sintomáticas crônicas da doença com aproximadamente 10%
dos indivíduos apresentando a forma digestiva da doença (caracterizada por
acometimento do trato gastrointestinal, como megacólon e megaesôfago) e os
restantes desenvolvem a Cardiopatia Chagásica Crônica (CCC) (Cunha-neto;
Chevillard, 2014).
Em 9 de Junho de 2006, o Brasil se tornou o primeiro país a receber o
certificado de eliminação da transmissão da doença de Chagas pelo Triatoma
infestans, entregue ao Ministério de Saúde Brasileiro pela Organização Pan
Americana de Saúde. Este certificado é resultado dos esforços para o controle
da transmissão pelo barbeiro no Brasil, o qual resultou na queda da incidência
da infecção por T. cruzi entre crianças, apontando para uma transmissão
acidental (Massad, 2008).
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1.2 Fisiopatologia, tratamento e biomarcadores para a CCC

A CCC é a manifestação clínica mais importante da fase crônica da
doença de Chagas. Se trata de uma cardiomiopatia inflamatória dilatada,
manifestando-se por meio de anormalidades na condução do coração,
podendo ser acompanhada por bloqueios parciais ou totais, arritmia,
tromboembolismo e insuficiência cardíaca (Rodrigues-Zanella et al., 2015). A
evolução da CCC é acompanhada de hipertrofia dos cardiomiócitos, com
dilatação das câmaras cardíacas, miocardite difusa e fibrose. Alguns trabalhos
demonstraram que a CCC possui um prognóstico pior do que outras etiologias
não inflamatórias, como a cardiomiopatia dilatada idiopática (CDI) e
cardiomiopatia isquêmica (CI) (Morilla; Romero, 2015). A patogênese da CCC
não está completamente elucidada e ainda é alvo de controvérsia possuindo
um curso clínico diverso sendo um desafio a identificação dos pacientes que
estão sob o risco de morrer. Não existem tratamentos eficazes para a fase
crônica da doença de Chagas. Duas drogas que foram introduzidas no final de
1960 têm sido indicadas no tratamento da doença, são elas: benzonidazol
(Rochagan®

e

Radanil®,

Roche;

N-benzil-2-nitroimidazol

acetamida)

e

nifurtimox (Lampit®, Bayer; 5-nitrofuran 3-metil-4-5’-nitrofurfurylideneamine,
tetrahidro-4H-1,4-tiazine-1,1-dioxide). Embora sua eficácia na fase aguda da
doença seja aceitável, a taxa de cura durante a fase crônica varia de acordo a
distribuição geográfica, idade do paciente e dose prescrita (Morilla& Romero,
2015). Atualmente, os estudos sobre o benefício do tratamento com
benzonidazol na CCC têm sido realizados e foi mostrado que a droga possui
alta frequência de efeitos colaterais tais como: dermatite por hipersensibilidade,
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intolerância digestiva, polineurite, hepatite tóxica e depressão da medula
óssea. Enquanto que para o Nifurtimox foi visto alta incidência de distúrbios do
sistema nervoso central, como principal efeito collateral (Mattaet al., 2012).
Recentemente, o Benznidazole Evaluation for Interrupting Trypanosomiasis
(BENEFIT), estudo randomizado multicêntrico para avaliar a efetividade do
tratamento com benzonidazol na redução de desfechos clínicos negativos,
concluiu após 5 anos de seguimento que apesar de reduzir significativamente a
parasitemia avaliada através da técnica de reação em cadeia de polimerase
(PCR), o mesmo não se traduziu em redução de desfechos clínicos de
deterioração cardíaca.
O transplante cardíaco ainda é a única forma de tratamento capaz de
alterar o curso clínico da doença (Fiorelli et al., 2011). Por muito tempo
acreditou-se que o transplante cardíaco em pacientes com CCC deveria ser
evitado, já que o uso de imunossupressores gerava uma grande apreensão
sobre uma possível reativação da infecção. Na verdade, o transplante cardíaco
na CCC apresenta baixo índice de reativação e sobrevida maior do que
cardiomiopatias de outras etiologias (Bocci & Fiorelli, 2001). Com as mudanças
realizadas na prescrição de imunossupressores, os casos de reativação caíram
de 2,3 episódios por paciente para 0,28. Atualmente, o transplante cardíaco é
bastante frequente em pacientes com CCC, representando 26,2% (107/409) de
todos os transplantes cardíacos realizados pelo Instituto do Coração da
Universidade de São Paulo entre 1985 e 2010, tornando o Brasil o país com
maior experiência nessa modalidade (Fiorelli et al., 2011). A mortalidade para
pacientes com CCC após o transplante é menor do que para pacientes
cardiomiopatas de outras etiologias, estando a sobrevida estimada em 83%,
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76%, 62% e 43% em 1, 2, 6 e 10 anos, respectivamente (Baccal & Bocci,
2008). Apesar dos diversos avanços, algumas complicações pós-transplante
ainda devem ser cuidadosamente observadas como rejeição do enxerto,
neoplasia e vasculopatias.
Além da busca por tratamentos eficazes, a busca por candidatos a
biomarcadores de diagnóstico, progressão, eficácia do tratamento e cura para
a CCC tem sido constante. Recentemente, estes biomarcadores foram
agrupados nas seguintes categorias: biomarcadores plasmáticos, fenotípicos,
antigênicos, genéticos e de manejos. Marcadores plasmáticos são os mais
estudados devido a maior facilidade de obtenção de amostras e a baixa
invasividade. Alguns exemplos são: o fator transformador do crescimento
(TGF-B), peptídios natriuréticos dos tipos A e B (ANP e BNP), pro BNP Nterminal, troponina I, metaloproteínase- 2 (MMP-2) e seus inibidores teciduais 1
e 2 (TIMP 1 e 2), dentre outros. Entretanto, apesar destes marcadores estarem
algumas vezes mais elevados em pacientes com CCC do que em pacientes
com outras cardiomiopatias, a inespecificidade ainda é um problema recorrente
(Pinho et al., 2016). Um exemplo de marcador fenotípico seria um
comprometimento da função de células T reguladoras, as quais perderiam a
capacidade de balancear as respostas efetoras, portanto, facilitando o
desenvolvimento da CCC decorrente de um dano exacerbado ao miocárdio
(Cardillo et al., 2015). Quanto a marcadores antigênicos, Nagarkatti et al
descreveram um aptâmero o qual consegue distinguir camundongos infectados
de não infectados, não possui reatividade cruzada com antígenos de
Leishmania donovanii e antígenos próprios, além de ser detectável nas fases
aguda e crônica da doença (De Araujo et al., 2015). Entretanto, estes estudos
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ainda precisam ser realizados em humanos. Marcadores genéticos ainda são
escassos, um exemplo seria as associações feitas por no grupo entre os
genótipos

CCL2rs2530797A/A

e

TIRAPrs8177376A/A

e

uma

maior

susceptibilidade a CCC, bem como CCR5rs3176763C/C e uma possível
proteção para o desenvolvimento da cardiomiopatia (Frade et al., 2013). Em
adição, nosso grupo identificou um grupo de 27 transcritos gênicos em sangue
total, em sua maioria associados a resposta citotóxica NK/CD8+, os quais
conseguem diferenciar pacientes cardiomiopatas com fração de ejeção
preservada, de pacientes com fração reduzida (Ferreira et al, 2017).Também
identificamos um RNA longo não codificante (do inglês, long non-coding RNA)
o qual possui expressão aumentada no miocárdio de pacientes e camundongos
infectados com T. cruzi quando comparado a pacientes com cardiomiopatia
dilatada (Frade et al., 2016).
Apesar do grande número de estudos abordando o tema e de diversos
candidatos a biomarcadores terem sido investigados, nenhum deles foi
adequadamente validado. Dessa forma ainda não existe um consenso quanto a
utilização destes biomarcadores no seguimento de pacientes com CCC (Pinho
et al., 2016).
Dessa forma, a ausência de um tratamento alternativo para a CCC
demonstra que nosso conhecimento sobre sua patogênese ainda é muito
limitado e que novas estratégias de estudo são necessárias para descoberta de
biomarcadores de progressão da doença assim como novos tratamentos para
a CCC.
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1.3 MicroRNAs na CCC

Nos últimos anos tem-se visto que não apenas os genes codificadores
de proteína desempenham um papel importante em diferentes processos13,

14

(Eulalio; Hutzinger; Izaurralde, 2008). Um novo mecanismo envolvendo
regulação pós transcricional desempenhada por pequenos RNAs não
codificadores, denominados microRNAs (miRNAs ou miRs) tem atraído a
atenção da comunidade científica pelas evidências de que estas moléculas
apresentam papel fundamental. MiRNAs são uma classe abundante de
moléculas de RNA de fita simples que contêm em média 22 nucleotídeos que
possuem uma função regulatória de aproximadamente 50% de todos os genes
em humanos. Sua descoberta aconteceu em 1993 por Lee e colaboradores
durante a análise da expressão dos genes responsáveis pelo desenvolvimento
de Caenorhabditis elegans (C. elegans) (Lee; Fainbaum; Ambros, 1993). Eles
demonstraram que o gene lin-4 não era traduzido em proteína, mas originava
dois pequenos RNAs que se ligavam em sequências localizadas na região 3'
não traduzida (3' UTR) do RNAm lin-14, inibindo sua tradução. A hipótese
inicial foi de que esse mecanismo de regulação gênica era restrito ao C.
elegans. Naquele momento era impossível prever a importância e o impacto
que essa descoberta teria em todos os aspectos da biologia celular. Em 2000,
foi identificado o miRNA let-7, também importante no desenvolvimento do C.
elegans, mas foi visto que sua expressão estava presente e conservada em
uma variedade de organismos, incluindo humanos, fortalecendo a hipótese de
que os miRNAs desempenham um papel na regulação gênica em todas as
espécies (Pasquinelli et al., 2000).
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Com o passar do tempo, um número crescente de trabalhos tem
demonstrado que os miRNAs são peças chave em diversos processos
biológicos assim como em patologias (Van Rooij, 2011). Recentemente calculase que o genoma humano codifique mais de 3000 miRNAs dos quais mais de
1000 já foram identificados. Os genes codificadores de miRNA representam
aproximadamente 2-3% do genoma humano e cada um dos miRNAs possui
centenas de alvos conservados (Bartel, 2004). A identificação de miRNAs
expressos em tipos específicos de células cardíacas levou ao descobrimento
de importantes funções regulatórias dos miRNAs durante a diferenciação e
ciclo celular de cardiomiócitos e durante diferentes estágios da hipertrofia
cardíaca no adulto (Van Rooij et al., 2006; Chen et al., 2006; Lagos-Quintana et
al., 2002). O desenvolvimento embrionário do coração envolve interações
complexas entre vários tipos celulares de diferentes linhagens: cardiomiócitos,
células endocárdicas e vasculares, fibroblastos e células do tecido de
condução do coração.
Até agora um papel funcional no desenvolvimento do coração tem sido
atribuído aos miRNAs que são expressos especificamente e abundantemente
pelos músculos esqueléticos e cardíaco, denominados myomiRs, que incluem
os miRNAs: miR-1, miR-133, miR-206 e miR-208 (Callis & Wang, 2008). A
importância de miRNAs específicos durante doenças cardiovasculares também
foi demonstrada através de estudos de deleções genéticas em camundongos
submetidos a insultos cardiovasculares. Diferentes miRNAs estão envolvidos
em várias patologias do sistema cardiovascular tais como: arritmias (miR-1,
miR-133 e miR-208a), fibrose (miR-21, miR-29), remodelamento cardíaco
induzido por aumento da pressão arterial (miR-208 e miR-133) e doenças
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metabólicas (miR-33) (Kim, 2013; Van Rooij et al., 2008; Albinsson et al., 2011;
Van Rooij; Olson, 2007; Care et al., 2007). Tendo como perspectiva a busca
por uma melhor compressão da fisiopatologia envolvida no desenvolvimento da
CCC e por novos alvos terapêuticos para o seu tratamento, a minha linha de
pesquisa principal é a de estudar o envolvimento dos miRNAs em doenças
crônicas com ênfase na doença de Chagas. Em estudo publicado em 2014,
demonstramos, pela primeira vez, a expressão de miRNAs no tecido cardíaco
de pacientes com CCC (Ferreira et al., 2014). Especificamente, foi
demonstrado que cinco myomiRs: -1, -133a-2, 133b, 208a, e 208b estão
diminuídos significativamente em amostras de pacientes com CCC quando
comparados às amostras controle e três: -133b, -208a, -208b estão diminuídos
em amostras CDI comparadas às amostras controle. E mais importante, destes
miRNAs, os miRNAs: -1, 133a-2 e 208b estão com expressão ainda mais
diminuída em amostras CCC quando comparadas às CDI. Um dado importante
é que os alvos desses miRNAs são genes cuja expressão alterada se relaciona
com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Exemplos disso são a
Ciclina D1 (CCND1), Calcineurina (Pp3cb) e a proteína kinase B (AKT), alvos
do miR-1 e RhoA, Thrap1 e CTGF que estão envolvidos com a hipertrofia
cardíaca, fibrose e remodelamento cardíaco e são alvos do miR-133. A família
dos miR-133 compreende os miRs -133a-1, -133a-2 e miR-133b. MiR-133a-1 e
miR-133a-2 possuem sequências idênticas, mas são codificados por genes
distintos (encontrados no cromossomo 18 humano) ambos diferem do miR133b apenas por dois nucleotídeos.
Em 2015 nosso grupo publicou um artigo com o perfil de 754 miRNAs
no coração de camundongos na fase aguda da infecção com o T. cruzi.
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Observamos que os mesmos myomiRs: miR-1, miR-133 e miR-208 que
previamente demonstramos estarem com expressão diminuída no coração de
pacientes na fase crônica da Doença de Chagas, já se demonstraram com a
expressão diminuída no coração de camundongos com 15 dias de infecção, e
essa diminuição se mantinha por 30 e 45 dias após a infecção com T. cruzi
(Navarro et al., 2015). Esse myomiRs possuem importantes papeis na função
do coração, como o miR-133a que é regulado durante o desenvolvimento da
fibra cardíaca pelo fator de transcrição Srf (Serum response factor) e foi visto
que este regula o processo hipertrófico (Careet al., 2007). Deleção (knockout)
de um dos genes que codifica miR-133a é bem tolerado em camundongos,
enquanto que a deleção de ambos (duplo knockout) resulta em letalidade
neonatal: o coração do camundongo duplo knockout apresenta defeitos nos
septos ventriculares, aumento da proliferação dos cardiomiócitos e apoptose,
além de uma expressão ectópica dos genes que são alvos do fator de
transcrição Srf (Care et al., 2007). Assim como o miR-1 a diminuição de miR133 através da utilização de antagomiRs (inibidores dos miRNAs) foi
suficiente para induzir hipertrofia cardíaca e aumento da expressão de genes
fetais em camundongos. Enquanto os miR-133 e miR-1 são expressos tanto
no músculo cardíaco quanto esquelético, o miR-208 possui sua expressão
restrita ao músculo cardíaco. Um alvo importante do miR-208a é o fator de
transcrição GATA4, que regula a função do coração pós-natal e da resposta
hipertrófica do coração ao estresse patológico. GATA4 é alvo do miR-208a
pois possui na sua região 3’UTR (3’ Untranslated Region /Região 3’não
traduzida) uma sequência de ligação para este miRNA. Foi demonstrado que
GATA-4 está aumentado em camundongos knockout para miR-208a, e que
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esses camundongos tinham problemas de condução cardíaca, com bloqueios
atrioventriculares (Callis et al., 2009). Além disso, esses camundongos não
possuem a onda P nos eletrocardiogramas, sugerindo que estes possuem
fibrilação atrial (Van Rooij, 2012). Esses trabalhos demonstram o quão
importante são os miRNAs na regulação de seus alvos e como a sua
expressão alterada é responsável por diferentes patologias (Callis & Wang,
2008). A regulação da biogênese de miRNAs é um tema importante que ainda
não foi estudado extensivamente. Porém trabalhos recentes têm desvendado
a importância e função das várias proteínas que fazem parte da maquinaria da
biogênese e as etapas da biogênese que estão disfuncionais durante as
diversas patologias (Kim, 2005).

1.4 Biogênese de miRNAs

A biogênese dos miRNAs é um processo governado por muitos pontos
regulatórios, compostos por diferentes enzimas e proteínas nucleares e
citoplasmáticas (Kim, 2005). A biogênese se inicia no núcleo da célula através
da transcrição, e continua no citoplasma onde finalmente o miRNA maduro
exerce sua função (Figura 2). A transcrição do gene do miRNA é feita pela
RNA polimerase II ou III dando origem a um longo transcrito primário
denominado pri-miRNA (de primary miRNA). O gene contendo o miRNA a ser
transcrito pode estar localizado em exons ou introns de genes codificadores ou
não de proteína (Kim, 2005).
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Cerca de 30% dos miRNAs estão localizados em introns e exons de
genes hospedeiros (host-genes) codificadores, localizados na fita senso, e
assim podem compartilhar os mesmos promotores destes últimos (Kim, 2005).
O pri-miRNA contém aproximadamente duas quilobases, cap na região 5’ e
poliadenilação. O pri-miRNA formado é então processado pelo complexo
constituído por uma RNAse do tipo III, denominada Drosha que age juntamente
com seu cofator, DGCR8 (do inglês DiGeorge Syndrome critical regiongene 8),
que cliva o pri-miRNA e produz o pré-miRNA (de precursor miRNA). A clivagem
do pri-miRNA pela Drosha/DGCR8 ocorre exatamente 11 pares de base (pb)
de distância da junção basal entre o RNA de fita simples e o de fita dupla, e a
22 pb da junção apical ligada ao loop terminal. O pré-miRNA formado é de fita
dupla, em forma de grampo (hairpin), com aproximadamente 70 pb e contêm
na sua extremidade 3' dois nucleotídeos protuberantes/salientes (overhang). A
enzima Exportina-5 (EXP5) reconhece esse e outros motivos do pré-miRNA e o
exporta para o citoplasma através do poro nuclear. Esse mecanismo é
dependente da hidrólise de GTP em GDP que é feita pela Ran-GTPase e o seu
substrato GTP. No citoplasma, o pré-miRNA é clivado por um outra RNAse tipo
III, a Dicer. Este é clivado próximo ao alça (loop) terminal dando origem a um
duplex miRNA:miRNA*. Em seguida, o duplex se associa ao complexo
multiproteico RISC (de “RNA-induced silence complex”), que inclui a proteína
Argonauta 2 (AGO2), a Dicer, o seu co-fator TRBP (TAr RNA binding Protein) e
a proteína ativadora de PKR (PACT). Tanto a TRBP quanto a PACT não são
necessárias para a atividade de clivagem realizada pela Dicer, mas são
importantes para estabilização desta. A fita de miRNA com relativa baixa
estabilidade no pareamento de bases em sua extremidade 5’ é incorporada ao
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RISC, sendo que a outra fita é degradada. Após a seleção da fita simples do
miRNA maduro, esta guia o RISC até o RNAm alvo para que haja a regulação
pós-transcricional (Kim, 2005).

Introdução

Figura 1 - Biogênese dos miRNAs. O RNA primário, chamado pri-miRNA, é transcrito
pela RNA polimerase II. Ainda no núcleo, a RNAse Drosha em conjunto com seu cofator DGCR8 cliva o pri-miRNA formando o pré-miRNA, que é exportado do núcleo para
o citoplasma pela Exportina 5 através de um gradiente GTP-GDP. No citoplasma, o prémiRNA é clivado pela Dicer em conjunto com seu cofator TRBP formando um duplex
miRNA:miRNA*. Este se liga ao RISC e uma das fitas do duplex é degradada. O RISC é
formado pelo complexo DICR/TRBP e a proteína Argonauta 2.
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1.5 Pontos regulatórios da biogênese de miRNAs

A regulação da biogênese de miRNAs tem que ser feita de forma rígida
pela célula, para a manutenção das suas funções normais. Podemos dividir a
biogênese de miRNAs em três pontos regulatórios: 1. Transcrição; 2.
Processamento no núcleo e 3. Processamento no citoplasma. Que são
descritos a seguir em detalhe:

1. Transcrição: A transcrição é um ponto regulatório importante na biogênese
de miRNAs. Muitas das características dos promotores dos genes de miRNAs
são similares aos dos genes codificadores de proteínas, tais como a presença
de ilhas de CpG, sequência TATA box, elementos iniciadores e de
reconhecimento por fatores de transcrição. Como já foi explicitado, os genes de
miRNAs podem ser transcritos tanto pela RNA polimerase II quanto pela III. O
início da trasncrição pode ser ativado através da ligação dos fatores de
transcrição como: MYOD1, NF-κB p65,p53, c-myc e MEF2. Além disso, a
ativação da transcrição também pode ocorrer em resposta a fatores de
crescimento, tais como PDGF e TGF-β (Krol, 2010). O controle epigenético
também contribui para a regulação dos genes de miRNAs através da metilação
das ilhas CpG nos seus promotores. Uma forma simples de avaliarmos se a
etapa de transcrição dos genes dos miRNAs está funcional é analisar a
produção do produto da transcrição, que são os transcritos primários, ou seja,
os pri-miRNAs.
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2. Processamento no núcleo: O processamento do pri-miRNA em prémiRNA, realizado pela enzima Drosha, representa outro ponto de regulação
realizado ainda no núcleo da célula. Os níveis totais de Drosha e de DGCR8 na
célula são rigorosamente controlados e exercem um papel regulatório
fundamental. A proteína DGCR8 tem um papel na estabilidade da Drosha
através da interação com seu domínio central, enquanto Drosha controla os
níveis de DGCR8 através da clivagem dos hairpins presentes em seu RNAm,
desta forma induzindo sua degradação. A interação entre as duas proteínas se
dá por um mecanismo de autorregulação e é necessário um equilíbrio rígido
entre os níveis de ambas para que o processamento dos pri-miRNAs continue
acontecendo. Já foi descrito que as proteínas SMAD, induzidas por TGF-β
interagem com Drosha a ativando. Por fim, a estabilidade, atividade e
localização de Drosha e DGCR8 são ainda influenciadas por modificações póstraducionais, como fosforilação e acetilação. Para se manter localizada no
núcleo, Drosha necessita ser fosforilada pela GSK3B (glycogen synthase
kinase 3B). Da mesma forma, a desacetilação e fosforilação da DGCR8 pela
histona deacetilase 1 (HDAC1) e pela ERK, respectivamente, aumentam sua
estabilidade e afinidade por pri-miRNAs (Davis& Hata, 2009).

3. Processamento no citoplasma: Após o processamento no núcleo, o prémiRNA é exportado para o citoplasma pela EXP-5 complexada com Ran-GTP.
Já foi demonstrado que o knockdown da Exportina-5 causa uma redução nos
níveis de miRNA maduro no citoplasma, porém não se observa acúmulo de
pré-miRNAs no núcleo, indicando que EXP-5 também atua na estabilização do
pré-miRNA o protegendo de degradação. EXP-5 reconhece o pré-miRNA
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independentemente da sua sequência ou da estrutura do loop. O importante é
que a distância entre os dois nucleotídeos protuberantes da extremidade 3' do
pré-miRNA até o seu loop esteja correta para que a EXP-5 se ligue
eficazmente e realize o transporte apenas dos pré-miRNAs que foram
processados corretamente (Van Rooij, 2012). O complexo RISC é multiproteico
formado pela Dicer, as proteínas TRBP, PACT e Ago2. Foi visto que apesar
das proteínas TRBP e PACT não serem essenciais para a atividade da Dicer, a
ausência ou redução dessas proteínas diminui consideravelmente os níveis de
miRNAs maduros produzidos, pois ambas as proteínas participam no
recrutamento de Ago2. A proteína Ago2 é peça chave no processo de
biogênese ajudando também na estabilização da Dicer (Van Rooij, 2012). O
knockout de Ago2 em células faz como que haja uma redução da produção de
miRNAs maduros além de um acúmulo de pré-miRNAs no citoplasma.

1.6 Por que estudar a biogênese de miRNAs no miocárdio de pacientes
com CCC?

As primeiras observações experimentais que confirmaram a importância
dos miRNAs e da regulação da sua biogênese para o sistema cardiovascular
foram através da deleção da enzima Dicer em camundongos (Da Costa Martins
et al., 2008). Camundongos knockout para Dicer apresentaram defeitos e
malformação dos vasos sanguíneos durante a embriogênese com letalidade
para o embrião. Estudos analisaram o papel da Dicer no coração adulto através
da deleção cardio-específica de Dicer em camundongos com três e oito
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semanas de idade utilizando um mecanismo de Cre recombinase induzida por
tamoxifeno. A deleção de Dicer causou morte prematura em uma semana
acompanhada por remodelamento ventricular e um dramático alargamento do
átrio no camundongo jovem. Em animais mais velhos (no miocárdio adulto), a
deleção de Dicer induziu um alargamento dos dois ventrículos, acompanhada
de hipertrofia de cardiomiócitos, desarranjo das miofibrilas, fibrose ventricular e
uma forte reativação da expressão dos genes fetais.
Em humanos foi visto que no coração de pacientes com CDI e com
falência cardíaca há uma expressão diminuída da Dicer (amostras de biopsias)
e interessantemente quando os pacientes receberam dispositivo de assistência
do ventrículo esquerdo havia um aumento da expressão de Dicer, sugerindo
uma correlação entre a expressão desta e a gravidade da doença cardíaca
(Chen et al., 2008). A deficiência de Ago2 também resulta em letalidade do
embrião de camundongos e sua superexpressão aumenta a proliferação celular
tanto in vivo como in vitro. Drosha forma um complexo com DGCR8 e essa
interação é necessária para o processamento dos pri-miRNAs. DGCR8 foi
originalmente identificado como o gene que está deletado em cerca de 90%
dos pacientes com a síndrome DiGeorge, uma síndrome que afeta 1 em cada 3
mil nascimentos (Dpila et al., 1998). As manifestações da doença são variáveis,
com 75% dos pacientes apresentando defeitos congénitos no coração. Além
disso, a deleção carido-específica de TRBP no coração de camundongos
também levou ao desenvolvimento de uma cardiomiopatia do tipo dilatada,
levando a um desbalanço entre MYH6 e MYH7 (Ding et al., 2015).
Considerando-se que entre 30-80% de todos os genes humanos podem
ser regulados por miRNAs (Lu & Clark, 2012), uma disfunção na biogênese e,
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consequentemente, no perfil de miRNAs expressos em determinado tecido,
pode ter consequências de grande impacto para a perda de homeostase e,
portanto, desenvolvimento/progressão de doenças.
Com base na observação de que há uma diminuição na expressão de
myomiRs no coração de pacientes com CCC e em evidências de que
alterações na biogênese de miRNAs (modelos knockdown e knockout) estão
associadas a cardiomiopatias, decidimos avaliar a biogênese de miRNAs no
miocárdio de pacientes com CCC.

0
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Há uma desregulação da biogênese de miRNAs no músculo cardíaco de
pacientes com Cardiopatia Chagásica Crônica, a qual está associada a
redução na expressão de myomiRs.
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Objetivo Geral

Estudar a relevância biológica da biogênese de miRNAs para a
patogênese da cardiomiopatia chagásica crônica.

Objetivos Específicos

1) Avaliar a existência de uma disfunção na biogênese de miRNAs no
miocárdio de pacientes com CCC, através das seguintes análises:
1.a) Expressão relativa dos pri-miRNAs, pré-miRNAs e miRNAs maduros
dos seguintes myomiRs: miR-1, miR-208, miR-133 e miR-499;
1.b) Expressão gênica e proteica das proteínas relacionadas a biogênese
de miRNAs: Drosha, DGCR8, Exportina 5, RAN, Dicer1, PACT, TRBP e
Argonauta 2;

2) Estudar o impacto de uma possível disfunção da biogênese no perfil de
miRNAs maduros no miocárdio de pacientes com CCC;

3) Predizer a relação das alterações biológicas encontradas para o
desenvolvimento de disfunções características da CCC: hipertrofia, arritmia,
miocardite e fibrose;
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4.1 Delineamento experimental

Figura 2 - Fluxograma representativo do delineamento experimental do estudo de avaliação da
biogênese de miRNAs. RNA e proteínas foram extraídos de 22 amostras da parede lateral do
ventrículo esquerdo do miocárdio de pacientes controles (6) e com CCC (16). O RNA foi
utilizado para análise da expressão relativa de pri-miRNA, pré-miRNAs e miRNAs maduros de
miRNAs específicos do coração, além de RNAm das proteínas envolvidas na biogênese de
miRNAs. Além disso, 12 amostras (4 controles e 8 CCC) tiveram o seu perfil de miRNAs
determinado através da tecnologia Taqman Low Density Array. Os extratos proteicos foram
utilizados para a determinação da expressão relativa de proteínas associadas a biogênese de
miRNAs em 15 amostras (5 controles e 10 CCC), bem como para a determinação da atividade
enzimática de Dicer1 em 13 amostras (4 controles e 9 CCC). Os dados de perfil de miRNAs
maduros foram utilizados para a construção de redes de interação miRNA-RNAm.
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Trata-se de um estudo transversal retrospectivo, o qual utiliza amostras
de explante miocárdico de 22 pacientes (6 controles, 16 CCC), previamente
coletadas durante a realização de transplantes cardíacos, processadas e
armazenadas a -80°C, até posterior realização dos experimentos. Fragmentos
de aproximadamente 100mg foram utilizados para extração de proteína e RNA.
Ambos os materiais foram quantificados e tiveram sua qualidade avaliada antes
da realização dos experimentos de expressão. Para a quantificação relativa da
expressão de RNAm, primiRNAs, premiRNAs e miRNAs maduros utilizamos a
técnica de qRT-PCR. Para a análise da expressão proteica de moléculas
envolvidas na biogênese de miRNAs realizamos a técnica de Western blot.O
perfil de miRNAs maduros foi determinado utilizando-se placas TLDA (Taqman
Low

Density Array) e

subsequentemente

integrado

a

resultados de

transcriptômica previamente publicados para a construção de redes de
interação miRNA-RNAm.Os dados foram analisados utilizando-se o software
Graphpad Prism e a significância estatística foi considerada quando p<0.05. A
figura

2

apresenta

um

fluxograma

representativo

do

delineamento

experimental.

4.2 Amostras de miocárdio humano

As amostras de miocárdio utilizadas na realização deste estudo são
provenientes da parede lateral do ventrículo esquerdo de dois tipos de
pacientes: a) pacientes com CCC que foram submetidos a transplante
cardíaco; b) doadores de órgãos cujos corações não foram utilizados para a
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realização de transplante cardíaco, posteriormente tendo sido doados ao nosso
grupo. Dessa forma, um total de 22 amostras (6 controles e 16 CCC) foram
previamente

coletadas,

transportadas

em

salina

(NaCl

0,9%

estéril),

processadas em gelo, imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e
armazenadas a -80°C. É importante ressaltar que, por estarmos localizados no
próprio Instituto do Coração (InCor), o tempo de processamento dessas
amostras antes do congelamento é mínimo, o que, em geral, nos assegura
uma ótima qualidade do material. As amostras tem sido obtidas através de
uma colaboração entre o Laboratório de Imunologia e a equipe de
transplantes do Centro Cirúrgico do INCOR-HC, coordenada pelo Prof. Dr.
Noedir Stolf, com a aprovação da Comissão Cientifica do INCORHC
(SDC2667/05/087), pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa–CONEP e
da Comissão de Ética para Análise de Projeto de Pesquisa – CAPPesq da
Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo

(n852/05) e foram coletadas durante o pós-

doutorado das pesquisadoras Dra. Ludmila Rodrigues Pinto Ferreira (MEMO
217/14, online 12299, SDC 4114/14/094) e Priscila Camillo Teixeira (n
322/03). O presente estudo foi aprovado pela Comissão Científica do Instituto
do Coração (SDC 4344/16/010) (Anexo A).
As amostras de CCC foram selecionadas tendo-se como base a
uniformidade entre com relação à idade, sexo, fração de ejeção e dilatação
do ventrículo esquerdo (DDVE). Essa medida foi tomada como forma de
reduzir o viés e aumentar a comparabilidade. As informações sobre as
amostras utilizadas encontram-se no anexo B, C e D.
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4.3 Análise da expressão gênica por PCR em tempo real (qPCR)
4.3.1 Extração de RNA

Aproximadamente 100mg de tecido foram cortados de cada uma das 22
amostras de miocárdio. Este corte foi feito em um procedimento otimizado para
evitar o descongelamento do tecido. Dessa forma, os tecidos foram mantidos
em tubos criogênicos dentro de nitrogênio líquido até o momento do corte,
quando foram retirados do tubo e envolvidos em papel alumínio. Com a ajuda
de um martelo, cada peça foi então quebrada em pedaços menores, os quais
foram novamente imersos em nitrogênio e posteriormente pesados.
Os cortes foram colocados em tubos contendo esferas de cerâmica e o
equipamento Precellys (Bertin Technologies) foi utilizado para lise e
homogeneização. A lise foi realizada em tampão de lise do kit mirVana miRNA
Isolation Kit (Ambion, Estados Unidos) a 6500rpm, 3 ciclos de 15 segundos
com pausa de 10 segundos entre cada ciclo. Caso o tecido não estivesse
completamente homogeneizado, mais uma etapa de 3 ciclos foi realizada.
A extração foi realizada utilizando-se o kit mirVana (Ambion, Estados Unidos)
e foi dividida em duas etapas, cada uma contendo até doze amostras. Assim,
cada extração contou com número semelhante de amostras de cada um dos
grupos clínicos (ex. 8 CCC e 3 controles) visando minimizar variações na
qualidade do material obtido entre os grupos.
O lisado foi submetido a uma extração orgânica por meio da adição de 1/10
de homogeneato aditivo, seguido de agitação em vórtex e posterior adição de
fenol: clorofórmio (volume semelhante ao do lisado), agitação em vórtex por 3060 segundos e centrifugação em velocidade máxima (10.000g) por 5 minutos
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para separação de fases. A fase aquosa foi então cuidadosamente removida e
o protocolo de enriquecimento para miRNAs foi seguido. É importante ressaltar
que este protocolo nos permite obter duas frações de RNA: 1) RNAs longos
depletados de small RNAs; e 2) fração enriquecida para small RNAs. Assim, a
fração 1 foi utilizada para as análises de primiRNA, premiRNA e RNAm (RNAs
longos), enquanto que a fração 2 foi utilizada para a análise da expressão de
miRNAs maduros.
Resumidamente, as fases aquosas foram então adicionadas de 1/3 de etanol
100%, agitadas em vórtex, transferidas para colunas contendo filtros de fibra de
vidro para isolamento de RNA e cenrifugadas por 15 segundos a 10.000xg.
Neste ponto, a fração número 1 (RNAs longos) ficou retida no filtro e o filtrado
foi coletado para se obter a fração número 2. Mais 2/3 de etanol foram
adicionados ao filtrado, o qual foi novamente centrifugado por 15 segundos a
10.000xg e o filtrado foi descartado, mantendo-se o filtro contendo small RNAs.
Após esta etapa ambosos filtros contendo as duas frações, 1 e 2, passaram
pelo mesmo procedimento de lavagem: 700uL de solução de lavagem 1,
seguido de centrifugação por 10 segundos; e 2 ciclos de lavagem com 500uL
da solução de lavagem 2/3. Água DEPC (Dietilpirocarbonato), (Invitrogen,
Estados Unidos), pré-aquecida a 95°C foi utilizada para eluir ambas as frações
de suas respectivas colunas. O material foi armazenado a -80°C.

4.3.2 Quantificação e integridade do RNA
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As amostras de RNA e miRNA foram quantificadas utilizando-se o aparelho
de espectrofotometria NanoDropTM 2000 (NanoDrop Technologies, Delaware,
EUA). A razão de absorbância A260/280 foi utilizada como forma de determinar
a qualidade e a pureza das extrações. A razão 260/280 indica principalmente a
possível contaminação por material proteico, fenol ou outro contaminante e
indica extrações de qualidade quando possui resultado em torno de 2,0
(Thermo Scientific – Technical Bulletin). Tanto as amostras de RNA como
miRNA obtiveram pureza excelente para a razão 260/280 (Anexo E).
O aparelho 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, Inc, EUA) foi
utilizado na avaliação da integridade dos RNAs utilizados. Esta tecnologia
baseia-se na realização de uma eletroforese capilar e na utilização de
fluoróforos que se ligam ao RNA aplicado na matriz do gel. Após realizada a
leitura, o aparelho gera eletroferogramas e calcula a integridade das amostras
baseando-se na razão entre a intensidade das bandas rRNA 18S e 28S. O
resultado é dado na forma de um score que vai de 0 a 10, chamado RNA
Integrity Number, RIN. Um RIN acima de 5 indica RNA com qualidade boa,
suficiente para ser utilizado em reações de PCR, enquanto que um RIN igual
ou superior a 8 indica RNA com qualidade excelente e que pode ser utilizado
para aplicações mais exigentes, como um array (Fleige; Pfaffl, 2006). Como
este teste baseia-se na presença de RNAs longos, ele não deve ser realizado
nas amostras enriquecidas para RNAs pequenos. Assim, nossas amostras
obtiveram RINs excelentes, com média de 7,8, variando entre 6,2 e 9,1 (Anexo
E e F).
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4.3.2 Transcrição Reversa

Para a análise de RNAm, primiRNAs e premiRNAs, a transcrição reversa
foi realizada utilizando-se OligodT e random primers. Para esta reação, 0,5uL
de oligodT (500ug/mL), 0.5uL de random primers e 1uL de dNTPs (10mM de
dATP, dCTP, dGTP e dTTP) foram adicionados a 2,5ug de RNA, sendo
aquecidos por 5 minutos a 65C e 2 minutos a 42C em termociclador (Verit,
Applied Biosystems). Em seguida, foram adicionados 4uL de tampão 5x
(250mM de tris-HCL, 375mM de KCL e 15mM de MgCL2, pH 8,3), 2uL de DTT,
1uL de RNAse OUTTM e 1uL de Super Script II (200U/uL) e reação prosseguiu
a 42°C por 50 minutos, 70°C por 15 minutos, e 4ºC até sua retirada do
aparelho e armazenamento a -20°C.
Já para as amostras de miRNA, as reações de transcrição reversa foram
realizadas utilizando-se um pool de primers específicos para cada miRNA,
incluindo os controles endógenos RNU44, RNU48 e miR-331. Um pool de 25
primers foi feito utilizando-se 2,5uL cada primer 20X para uma concentração
final de 0,05X em 1mL (seguindo protocolo disponibilizado pela Applied
Biosystems). A transcrição reversa foi então realizada utilizando-se 6uL do pool
de primers, 3uL de amostra (90ng), 0,3uL dNTPs 100mM com DTT, Multscribe
Reverse Transcriptase (50U/uL), 1,5uL de Tampão de transcrição reversa 10X,
inibidor de RNAse (20U/uL) e água livre de 1,01L nuclease. As amostras foram
então colocadas no termociclador (Veriti 96-Well Thermal Cycler, Applied
Biosystems, Foster City, CA, EUA), com velocidade máxima de rampa, e com o
seguinte ciclo: 30 minutos a 16C, 30 minutos a 42C, 5 minutos a 85C e 4C
até retirado do equipamento e armazenamento a -20C.
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4.3.4 Eficiência de amplificação

Todos os primers utilizados neste estudo são ensaios Taqman (Thermo
Fisher Scientific, EUA), tanto para RNAs longos quanto para miRNAs, com
excessão dos pré-miRNAs que utiliza a tecnologia LNATM. Dessa forma, não
haveria necessidade de se mensurar a eficiência dos primers, já que a Life
Technologies e a Exiqon garantem que todos os primers amplificam com
aproximadamente 100% de eficiência. Entretanto, nós decidimos testar a
eficiência da amplificação em nossas amostras. Dessa forma, escolhemos o
HPRT1 (gene endógeno bastante estável e abundante no coração) para testar
a eficiência da amplificação nas amostras de RNA e o miR-1 (miRNA mais
abundante no miocárdio) para as amostras enriquecidas para miRNAs. Para a
eficiência de amostras de RNA uma diluição seriada de 7 pontos partindo de
uma quantidade inicial de 2,5ug de RNA e fator de diluição 2 entre os pontos
(2500ng, 1250ng, 750ng, 375ng, 187,5ng, 93,75ng, 31,25ng). O mesmo
racional foi utilizado para as amostras de miRNA, porém em uma concentração
inicial de12,5 ng em um fator de 10 (12,5ng, 1,25ng, 0,125ng, 0,0125nh,
0,00125ng, 0,000125ng). Para ambas as análises, 4 amostras foram utilizadas.
Para o cálculo da eficiência contruiu-se uma curva utilizando o log da
concentração de cada ponto da diluição seriada e a média dos CTs das
triplicatas de cada ponto da curva. A inclinação da curva (slope) foi utilizada
para calcular a eficiência, E=10

(-1/slope)

x 100. Para ambas as análises, miRNA

(miR-1) e RNA (HPRT1) obtivemos valores de eficiência muito próximos de
100%, 100,88% e 98,11%, respectivamente. Baseando-se nestes resultados,
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nossas amostras estão adequadas para o uso nas reações de qPCR (Anexo
G).

4.3.5 Quantificação relativa por PCR em tempo real (qPCR)

A determinação da expressão relativa de primiRNAs, RNAms e miRNAs
foram realizadas utilizando-se a Reação em Cadeia de Polimerase em Tempo
Real (qPCR). As reaçõesde qPCR, realizadas em triplicatas, foram montadas
em placas de 384 poços (MicroAmp Optical 384-Well Reaction Plate With
Barcodes – Thermo Fisher Scientific, EUA)e corridas no termociclador
QuantStudioTM

12K Flex (Thermo Fisher Scientfic, EUA). Seguindo as

recomendações do fabricante, cada reação continha: 10uL de TaqMan
Universal Master Mix II no UNG (contend a enzima AmpliTaq Gold DNA
polymerase, dNTPs, tampão de enzima, MgCL2, e a referência passiva de
fluorescência ROX) (Thermo Fisher Scientific, EUA), 1uL do primer específico
para o alvo de interesse (20X), 1,33uL da amostra de cDNA e 7,67uL de água
livre de nucleases, em um total de 20uL de reação. O termociclador foi
programado para a ciclagem padrão do fabricante de 95C por 10 minutos, 40
ciclos de 95C por 15 segundos e 60C por 1minuto.Como normalizadores das
reações, foram utilizados como genes endógenos para RNAs longos
(primiRNA, premiRNA e RNAm) a média dos genes HPRT1, ACTB e PPIA e
para miRNAs o miR-331. Os dados para a escolha dos endógenos encontramse no anexo H. Levamos em consideração o endógeno ou a combinação de
endógenos que apresentasse menor desvio padrão entre todas as amostras e
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a menor diferença entre as médias para os dois grupos. Nas tabelas 1, 2 e 3
encontram-se os primers utilizados no presente estudo.

Tabela 1 - Relação de primers utilizados nos ensaios individuais de qPCR para RNAm de
proteínas da biogênese de miRNAs.
Primers RNAm

Código

Dicer1

Hs00229023_m1

Drosha

Hs00203008_m1

TARBP2

Hs00998379_m1

PACT

Hs00269379_m1

DGCR8

Hs00256062_m1

AGO2

Hs01085579_m1

XPO5

Hs00382453_m1

Ran

Hs03044733_g1

Endógenos
HPRT1

Hs02800695_m1

ACTB

Hs01060665_g1

PPIA

Tabela 2 - Relação de primers utilizados nos ensaios individuais de qPCR para análise de primiRNAs de myomiRs
Primers pri-microRNAs

Código

hsa-pri-miR-1-1

Hs03303345_pri

hsa-pri-miR-133a-2

Hs03303121_pri

hsa-pri-miR-133a-1

Hs03303117_pri

hsa-pri-miR-133b

Hs03303651_pri

hsa-pri-miR-208b

Hs03305207_pri

hsa-pri-miR-208a

Hs03302817_pri
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Tabela 3 - Relação de primers utilizados nos ensaios individuais de qPCR para análise de
myomiRs maduros
Primers microRNAs maduros

Código

hsa-miR-133a-3p

002246

rno-miR-133a5p

464986_mat

hsa-miR-133b- 3p

002247

mmu-miR-208a-5p

462036_mat

hsa-miR-208a-3p

000511

hsa-miR-208b-3p

002290

hsa-miR-208b-5p

466480_mat

hsa-miR-1-3p

002222

hsa-miR-499-5p

001352

hsa-miR-499-3p

002427

Endógenos
hsa-miR-331

000545

4.3.6 Análise da expressão de pré-miRNAs

Devido a não disponibilidade de primers Taqman para ensaios de qPCR
para pré-miRNAs, recorremos a empresa Exiqon para o desenho de primers
específicos para os pré-miRNAs de myomiRs. O desenho de primers para prémiRNAs é complexo, uma vez que a sequência dos mesmos está contida no
pri-miRNA, além de conterem a sequência do miRNA maduro. Assim,
amplificações inespecíficas são um ponto crucial a ser considerado.
O RNA utilizado para a síntese do cDNA foi o mesmo descrito nas
seções 4.3.1 e 4.3.2. A síntese de cDNA foi realizada utilizando-se o Universal
cDNA synthesis Kit II (catálogo 203301, Exiqon, EUA) seguindo-se as
recomendações do fabricante. Para a reação de qPCR foi utilizado o ExiLENT
SYBR Green master mix (Exiqon, EUA) nas mesmas condições e com os
mesmos aparelhos já descritos na seção 4.3.5.
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4.4 qPCR array para perfil de miRNAs

Para a avaliação do perfil de miRNAs expressos no miocárdio dos
pacientes foram utilizadas placas de PCR array, Taqman Low Density Array
(TLDA). Para cada paciente são utilizadas duas placas de 384 poços, ambas
contendo controles endógenos e diferentes miRNAs de interesse (um por
poço). Dessa forma, é possível analisar 754 miRNAs com apenas duas placas.
Assim como os outros primers utilizados nas reações individuais, estes também
pertencem

à

tecnologia

Taqman,

conferindo

alta

especificidade

e

sensibilidade.
Devido à disponibilidade de amostras e placas, o perfil foi realizado em
12 amostras: 4 controles e 8 CCC.
Os mesmos protocolos de corte das amostras (100mg) e de extração
utilizando o Kit mirVana miRNA Isolation Kit (Ambion, Estados Unidos) foram
utilizados. Porém, neste caso, extraímos o RNA total (RNAs longos + RNAs
pequenos), já que este é o protocolo preconizado pelo Life Technologies.
As

amostras

foram

subsequentemente

dosadas

utilizando-se

o

NanoDropTM2000 (NanoDrop Technologies, Delaware, EUA) e sua qualidade
avaliada através do Bioanalyzer (Agilent Technologies, Inc, EUA) (Anexo F).
O TaqMan® MiRNA Reverse Transcription Kit e os primers RT
Megaplex™ foram utilizados para a síntese do cDNA. Os primers Megaplex TM
RT contam com dois pools de primers para miRNAs humanos, o pool A e o
pool B, cada um destinado para a transcrição reversa dos miRNAs contidos
nas placas TLDA A e B. A reação foi montada de acordo com a recomendação
do fabricante: 0,8 µL Megaplex™ RT Primers (10✕), 0,2 dNTPs com dTTP
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(100 mM), 1,5 µL MultiScribe™ Reverse Transcriptase (50 U/µL), 0,8 µL 10✕
RT Buffer, 0,9 µL MgCl2 (25 mM), 0,1 µL RNase Inhibitor (20 U/µL), 0,2 µL
água livre de Nuclease. À reação de 4,5 µL foram acrescentados 3 µL de RNA
total contendo 500ng, totalizando 7,5 µL de reação. Os tubos foram colocados
no termociclador (Veriti 96-Well Thermal Cycler, Applied Biosystems, Foster
City, CA, EUA), com velocidade máxima de rampa, e com o seguinte ciclo: 40
ciclos de 16C por 2 minutos, 1 minuto a 42C, 1 segundo a 50C e 1 ciclo de
85C por 5 minutos. As amostras ficaram a 4°C até serem retiradas do
equipamento e armazenadas a -20C.
As reações de qPCR foram montadas utilizando-se o seguinte protocolo:
444 µL de água livre de nucleases, 450µL de TaqMan Universal Master Mix II
no UNG (contend a enzima AmpliTaq Gold DNA polymerase, dNTPs, tampão
de enzima, MgCL2, e a referência passiva de fluorescência ROX) (Thermo
Fisher Scientific, EUA) e 6 µL do cDNA feito com o pool de primers A ou B.
Cada placa TLDA recebeu 100µL desta reação em cada uma de suas oito
canaletas. As placas foram centrifugadas duas vezes a 321xg por 1 minuto,
seladas e as canaletas de aplicação da amostra foram removidas. As placas
foram colocadas no termociclador 7900 HT Fast-Real Time PCR System
(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) sob a seguinte ciclagem: 1 ciclo de
2 minutos a 50°C e 10 minutos a 95°C, e 40 ciclos de 15 segundos a 95°C e 1
minuto a 60°C.
Os dados com as curvas de expressão de cada placa foram extraídos do
equipamento

SDS

7900HT

e

analisados

inicialmente

no

programa

ExpressionSuite versão 1.0.1 (Applied Biosystems – Life Technologies, EUA).
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Após a análise da qualidade das curvas de amplificação de cada amostra, foi
determinado o limiar de detecção para cada miRNA, gerando o valor de CT. Os
dados de CT das placas foram então analisados utilizando os programas
RealTime Statminer (Integromics, Espanha) e Excel (Microsoft, EUA).

4.5 Análise da expressão proteica

4.5.1 Extração Proteica

Devido à disponibilidade de amostras e a limitações dos aparatos utilizados
na técnica de Western Blot, 15 amostras (5 controles e 10 CCC) das 22 iniciais
foram utilizadas para avaliação da expressão proteica.
Fragmentos de aproximadamente 100 mg foram obtidos das amostras
de tecido cardíaco, como descrito para RNA, e foram transferidas para tubos
contendo esferas de cerâmica e solução de lise RIPA (100mM Tris-HCl pH 7.5,
1% desoxicolato de sódio, 150mM de NaCl, 0.1% de dodecil sulfato de sódio
(SDS)) acrescida dos inibidores de protease aprontina 1% e PMSF 1mM (do
inglês, phenylmethy sufonyl fluoride). As amostras foram então lisadas e
homegeneizadas no aparelho Precellys (Bertin Technologies) a 6500rpm, 3
ciclos de 15 segundos com pausa de 10 segundos entre cada ciclo. Caso o
tecido não estivesse completamente homogeneizado, mais uma etapa de 3
ciclos foi realizada. Após, os extratos foram sonicados por 3 ciclos de 10
segundos cada a 10 Watts e centrifugados a 12.000xg por 30 minutos a 4C
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para remoção de particulado insolúvel. Os extratos

proteicos foram

armazenados a -80C.

4.5.2 Quantificação Proteica

A quantificação proteica dos extratos foi realizada pelo método de BCA
(ácido bicincônico, BCA Protein Assay Reagent Kit, Pierce Biotechnology,
EUA). Este teste baseia-se na redução de Cu2+ a Cu+ quando em contato com
proteínas em meio alcalino, combinada a uma detecção colorimétrica altamente
sensível. Em suma, o cobre é quelado pelas proteínas em ambiente alcalino
gerando um complexo de tonalidade azul clara, em seguida, o ácido
bicincônico é acrescentado, reagindo com o cátion cuproso e gerando uma
coloração roxa. Este complexo roxo tem forte absorbância a 562nm.
Como curva padrão foi utilizada a albumina bovina sérica (BSA) em
diluição seriada, iniciando-se na concentração de 2mg/poço até 15,62ug/poço
(8 pontos em duplicata, fator de diluição 2). As amsotras foram então
plaqueadas em três diluições em duplicatas, a saber: 1:10, 1:100, 1:1000. Às
amostras e à curva, foram adicionados 200uL do reagente revelador, o qual é
constituído pelas soluções A e B do kit misturadas em uma proporção de 50:1.
Em seguida, as placas foram encubadas a 37C por 30 minutos, ao abrigo da
luz, e a leitura foi realizada em espectrofotômetro a 562nm. A curva foi
considerada adequada quando R2 em torno de 0,99 e amostras com
coeficiente de variação entre duplicatas maior que 10% tiveram sua dosagem
repetida.
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4.5.3 Análise da expressão de proteínaproteínas da maquinaria da
biogênese de miRNAs por Western Blot

Aos extratos proteicos foi acrescentado o tampão de amostra, contendo
dodecil sulfato de sódio (SDS) e 2-mercaptoetanol, foram aquecidos a 95 ºC
por 5 minutos a fim de desnaturar as proteínas, quebrar pontes dissulfeto e
igualar as cargas elétricas. As amostras foram então aplicadas em géis de
poliacrilamida tanto 12% e quanto 8% (dependendo do tamanho da proteína a
ser analisada), e então submetidas à eletroforese unidimensional (SDS-PAGE).
Utilizou-se o sistema SE600 Ruby (Amersham Biosciences/GE Healthcare)
com uma voltagem de 70 volts até a entrada das amostras no gel de corrida e
de 140 volts até o fim da corrida. Em seguida, foi realizada transferência úmida
por 16 horas para membrana de nitrocelulose. Como controle da eficiência das
transferências, as membranas foram coradas com corante Ponceau, lavadas
com água miliQ e bloqueadas por 2 horas com solução de bloqueio (TBS 1%,
Tween 0,1% e 5% leite em pó). As membranas foram então incubadas com os
anticorpos primários, específicos para as proteínas de interesse (Tabela), por
16 horas a 4°C. Após a incubação estas, passaram por um ciclo de três
lavagens com TBST por 10 min, a fim de retirar anticorpos que se ligaram
inespecificamente à membrana, e incubadas com o anticorpo secundário
fluorescente por uma hora, protegidas da luz à temperatura ambiente. O
aparelho Odissey (LiCor) foi utilizado para leitura das membranas e a análise
de densitometria foi realizada utilizando-se o software ImageQuant TL
(Amersham Biosciences/GE healthcare). Na Tabela 4 encontra-se a relação de
anticorpos utilizados no presente estudo. GAPDH (Drosha e Ago2) e alpha-
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tubulina (Dicer, TRBP, PACT, Exportina-5 e RAN) foram utilizados como
normalizadores endógenos.

Tabela 4 - Relação de anticorpos utilizados no método de western blot para análise da
expressão relativa de proteínas da biogênese de miRNAs.

Anticorpo
Anti-Drosha
Anti-TRBP
Anti-PACT (PKR activating protein) /
PRKRA
Anti-DGCR8
Anti-Ago2 / eIF2C2
Anti-Exportin-5
Anti-Dicer
Anti-Ran
Endógenos
Anti-GAPDH
Anti-alfa-tubulina

Código
ab58589
ab180947
ab75749
ab82876
ab156870

ab131281
ab111971
ab155103
Código
ab8245
Ab52866

4.6 Análises de Bioinformática

Após obtermos o padrão de expressão de miRNAs, fizemos uma análise
dos RNAm alvo de cada miRNA estudado. Utilizamos o software Ingenuity
Pathways Analysis v8.0-2602 IPA (Ingenuity® Systems) que nos permitiu
examinar

interações

miRNA-RNAm

preditos

e/ou

demonstrados

experimentalmente, priorizando alvos baseados no contexto biológico relevante
(como por exemplo, no nosso caso, doenças cardiovasculares, miocardite,
hipertrofia e doenças infecciosas) e visualizar as interações moleculares entre
estes miRNAs e seus RNAm alvo e o impacto biológico relacionado. Isso foi
feito através de um processo de filtragem que utiliza os bancos de dados de
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alvos de miRNAs: TarBase (alvos que foram determinados experimentalmente)
e o TargetScan (alvos preditos), onde podemos selecionar o nível de confiança
(se foi testado experimentalmente ou não e se a predição possui alta ou baixa
confiabilidade), o contexto biológico, tipo de célula ou tecido, e doença.
Também cruzamos os dados de expressão gênica de microarranjos
(microarrays) de cDNA que haviam sido geradas anteriormente em nosso
laboratório para o mesmo tipo de amostras, Controle e CCC (Laugier et al,
2017). Com esta análise pudemos gerar redes biológicas focadas nas relações
funcionais entre os genes do microarray que tiveram sua expressão alterada e
que possuem padrão de expressão opostos (expression pairing). Para a
construção de redes de interação foram adicionadas disfunções características
da CCC (fibrose, arritmia, miocardite e hipertrofia) utilizando a ferramenta
functions and diseases. Estas características foram então conectadas aos
miRNAs e aos respectivos RNAms. A fim de obter uma rede menor e mais
informativa, foram mantidas na rede apenas miRNAs e moléculas com ligações
diretas ou indiretas a alguma disfunção.

4.7Análises estatísticas

A quantificação da expressão relativa dos genes e miRNAs avaliados foi
feita utilizando o método Ct (Treshold Cycle) comparativo ou 2ˉΔΔCt
(Schmittgen; Livak, 2008). Onde Ct é o número do ciclo da reação de PCR no
qual a fluorescência gerada cruza a linha de base (threshold). Os valores de Ct
são logarítmicos e são inversamente relacionados à quantidade de produto
amplificado (amplicon) gerado na reação (quanto menor o Ct, maior a
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quantidade de amplicon na reação). O valores de Ct são usados diretamente
na equação 2ˉ(ΔCt

do gene alvo – ΔCt do gene endógeno)

, onde o gene alvo é o gene

analisado e o gene endógeno foram o RNU48 ou HPRT1. Após o cálculo do
CT de cada amostra, foram calculados os valores de 2 -CT. A análise de
outliers foi realizada através do software online QuickCalcs Outlier Calculator
(GraphPad Software, https://graphpad.com/quickcalcs/Grubbs1.cfm).
Para a quantificação da expressão proteica, os valores densitométricos
para cada proteína analisada foi dividido pelo valor do gene endógeno GAPDH
(amostra/endógeno da própria amostra). Em seguida, a média dos controles de
cada gel foi utilizada para normalizar todas as amostras deste mesmo gel,
fazendo com que todos os valores tivessem a mesma escala quando plotados
em gráfico. Como os controles foram analisados em cada um dos três géis,
seus resultados estão expressos na forma de média das triplicatas técnicas.
Para ambos tipos de análise de expressão gênica e proteica, os
resultados foram plotados em gráficos através da utilização do software
GraphPad Prism e a análise estatística realizada pelo método de MannWhitney. As diferenças foram consideradas estatisticamente significantes
quando p<0,05.
Para a análise dos dados de qPCR array utilizou-se o pacote HTqPCR
para a linguagem R (Dvinge & Bertone, 2009). A distribuição dos valores de Ct
foi submetida a normalização do tipo quantilee os miRBAs diferencialmente
expressos foram determinados utilizando-se o Bioconductor package LIMMA
(Ritchie et al, 2009). Filtros de variância foram aplicados e a ausência de até
dois valores por grupo foram aceitos para cálculo de coeficientes parciais. Os
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valores de p resultantes foram ajustados utilizando-se o método de BenjamimHochberg e a significância estatística foi determinada como p< 0.05.
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5 RESULTADOS

64

Resultados

Partindo da hipótese de que o mecanismo de biogênese de miRNAs
está desregulado em CCC, realizamos experimentos para analisar o nível de
expressão gênica dos pri, pré-miRNAs e miRNAs maduros e expressão
proteica de moléculas responsáveis pela biogênese de miRNAs. Para uma das
enzimas da biogênese, a Dicer, além de quantificarmos a sua expressão,
também realizamos ensaios para medir a sua atividade enzimática.

5.1 Caracterização das amostras

Na tabela 5, encontram-se os dados relativos à idade, sexo e fração de
ejeção para os pacientes CCC e controle incluídos no estudo. Percebe-se uma
diferença estatisticamente significativa de idade entre os dois grupos, sendo os
pacientes com CCC mais velhos. A composição dos grupos quanto ao sexo
dos pacientes não é estatisticamente diferente.
Nos anexos B, C e D estão disponíveis mais informações individuais
para ambos os grupos.

Tabela 5 - Médias de idade, fração de ejeção e composição quanto ao sexo para os grupos em estudo.

Idade (anos)
Sexo (n,%)
FE (%)

Controle
(N=6)
30.5 ± 12.2

CCC
(N=12)
47.4 ± 13.2

M 6 (100)

M 10 (62.5%)

-

24.2

p-valor
0.0148
0.1328

Fonte: própria. CCC = Cardiomiopatia chagásica crônica. FE = Fração de ejeção. A análise
estatística da variável idade foi realizada utilizando-se o teste de Mann-Whitney, e para a
variável sexo aplicamos o teste exato de Fisher. A diferença foi considerada significativa
quando p<0.05.
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5.2. Quantificação relativa da expressão de myomiRs maduros

Com a intenção de confirmar a menor expressão de myomiRs maduros
no miocárdio de pacientes com CCC, avaliamos a expressão dos seguintes
myomiRs: miR-1, miR-133a, miR-133b, miR-133a-5p, miR-208a, miR-208a-5p,
miR-208b, miR-208-5p, miR-499, miR-499-5p.
Como é possível visualizar na figura 3, com exceção dos miRNAs 208b3p e 208b-5p, todos os myomiRs maduros apresentaram menor expressão no
grupo CCC quando comparados ao grupo controle.
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Figura 3 - Representação gráfica da expressão relativa dos miR-1, 133b, 133a, 133a-5p, 208a, 208a-5p, 208b, 208b-5p, 499, 499-5p. Os valores estão
expressos na forma de 2ˉΔΔCt (fold change) e foram normalizados pelo miR-331. O cálculo estatístico foi feito através do método de MannWhitney e os resultados foram considerados dignificantes se p<0,05.

67

Resultados

5.2 Quantificação relativa da expressão dos miRNAs primários (primiRNAs) de myomiRs

A fim de determinar se alterações na expressão dos pri-miRNAs de
myomiRs no coração de pacientes com CCC poderiam explicar a diminuição
observada para os miRNAs maduros, analisamos por qRTPCR a expressão
dos pri-miRNAs de myomiRs.
Nenhum

dos

pri-miRNAs

apresentou

expressão

diferencial

estatisticamente significante entre os grupos controle e CCC (Figura 4).
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Figura 4: Representação gráfica da expressão relativa dos pri-miR-1, 133b, 133a1, 133a2, 208a, 208b e499a. Os valores estão expressos na forma
de 2ˉΔΔCt (fold change) e foram normalizados pela média dos genes HPRT1, ACTB e PPIA. O cálculo estatístico foi feito através do
método de Mann-Whitney e os resultados foram considerados significantes se p<0,05.
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5.3 Expressão dos precursores de miRNAs (pré-miRNAs) de myomiRs

Para avaliar possíveis alterações na primeira etapa da biogênese de
miRNAs, avaliamos a expressão de pré-miRNAs de myomiRs. Por motivos
técnicos, foi possível apenas a avaliação do pré-miR-1, o qual não se
apresentou diferencialmente expresso nos pacientes com CCC quando
comparado a pacientes controle (Figura5).

Figura 5 - Representação gráfica da expressão de pré-miRNA-1 em pacientes com CCC e
ΔΔCt
controles. Os valores estão expressos na forma de 2ˉ
e foram normalizados pela média dos
genes HPRT1, ACTB e PPIA. O cálculo estatístico foi feito através do método de MannWhitney eos resultados foram considerados significantes se p<0,05.
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5.4 Expressão relativa RNAm das miosinas cardíacas

Dos miRNAs analisados, dois miR-208a, miR-208b, são codificados nas
regiões intrônicas dos genes da Myh6 e Myh7, respectivamente e normalmente
acompanham a expressão dos seus genes hospedeiros. Avaliamos a
expressão gênica de ambas as miosinas. A figura 6 mostra que não houve
diferença na expressão da MYH7, porém há uma clara redução na expressão
da MYH6, entre os grupos controle e CCC, p=0.0268. Da mesma forma,
quando calculada a razão MYH6/MYH7, percebe-se uma redução da razão
para o grupo CCC (Figura 6).
b

a

c

Figura 6 – Representação gráfica da expressão de RNAm das miosinas cardíacas em
pacientes com CCC e Controles. Há uma menor expressão de MYH6 e também da razão
MYH6/MYH7 em pacientes com CCC. a) MYH6, b) MYH7, c) razão MYH6/MYH7. Os valores
ΔΔCt
estão expressos na forma de 2ˉ
e foram normalizados pela média dos genes HPRT1, ACTB
e PPIA. O cálculo estatístico foi feito através do método de Mann-Whitney e os resultados
foram considerados significantes se p<0,05.
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5.5 Expressão relativa de proteínas relacionadas à biogênese de miRNAs

Com o intuito de determinar possíveis alterações na maquinaria de
biossíntese de miRNAs, a expressão relativa dos RNAms e das proteínas
foram determinadas por qPCR e Western blot, respectivamente. A fim de
facilitar o entendimento e análise dos resultados, os mesmos foram separados
por etapa de edição (núcleo, citoplasma) e os resultados de qPCR e Western
blot para cada proteína serão apresentados juntos. As imagens dos Western
blots podem ser vistas no anexo I.

Núcleo

Após ser transcrito no núcleo, o pri-miRNA passa por sua primeira etapa
de edição pela enzima Drosha, em conjunto com a proteína DGCR8, que juntas
formam o complexo microprocessador. Após o seu processamento em prémiRNA (perdendo a cauda poli-A e o 5´-cap), este é então transportado para o
citoplasma pela exportina 5, em um processo ativo, utilizando energia
produzida pela RAN-GTP.
Nenhuma das proteínas envolvidas no processamento nuclear da
biogênese de miRNAs apresentou expressão diferencial entre os grupos CCC
e controle, tanto a nível de RNAm como a nível proteico, como pode ser
observado na figura 7. Para a proteína DGCR8, não foi possível avaliar a
expressão proteica.
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Figura 7 - Representação gráfica da expressão relativa (fold change), de proteínas na etapa
nuclear da biogênese canônica de miRNAs. À esquerda, níveis de RNAm, e à direita,
expressão proteica Nenhum dos componentes encontra-se diferencialmente expresso. a)
ΔΔCt
Drosha, b) Exportina-5, c) RAN. Os valores estão expressos na forma de 2ˉ
(fold change). A
expressão gênica foi normalizada pela média dos genes HPRT1, ACTB e PPIA. Para
normalização da expressão proteica utilizamos o GAPDH (Drosha) e a alfa-tubulina (XPO5 e
RAN). O cálculo estatístico foi feito através do método de Mann-Whitney e os resultados foram
considerados significantes se p<0,05.
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Citoplasma

Uma vez no citoplasma, o pré-miRNA é processado pela Dicer em
associação a TRBP e a PACT. Neste processo, é gerada um duplex de miRNA,
sendo uma das fitas posteriormente associada ao complexo de silenciamento
induzido por RNA (RISC), cuja proteína efetora em mamíferos é a argonauta 2.
Para Dicer1 não foram encontradas alterações significativas na
expressão de seu RNAm, entretanto a mesma encontra-se com expressão
proteica significativamente reduzida, quando comparada ao grupo controle.
(Figura 8). Apesar de haver uma menor expressão gênica de PACT (p=0,0032)
nos pacientes com CCC quando comparados ao grupo controle, não houve
diferença nos níveis proteicos entre os dois grupos (Figura 8). Para TRBP e
AGO2 não encontramos diferenças no padrão de expressão do RNAm ou da
proteína entre os grupos analisados (Figura 8).
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Figura 8 - Representação gráfica da expressão relativa (fold change) de proteínas na etapa
citoplasmática da biogênese canônica de miRNAs. Observa-se redução na expressão gênica
de PACT (p=0,0046) e na expressão porteica de Dicer1 (p<0,001). À esquerda, níveis de
RNAm, e à direita, expressão proteica. a) Dicer, b) TRBP, c) PACT, d) AGO2. Os valores estão
ΔΔCt
expressos na forma de 2ˉ
(fold change). A expressão gênica foi normalizada pela média dos
genes HPRT1, ACTB e PPIA. Para normalização da expressão proteica, utilizamos o GAPDH
(Ago2) e a alfa-tubulina (Dicer, TRBP e PACT). O cálculo estatístico foi feito através do método
de Mann-Whitney e os resultados foram considerados significantes se p<0,05.
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5.6 Perfil da expressão de miRNAs maduros

A expressão de miRNAs maduros foi avaliada por meio da técnica PCR
array, visando-se determinar o impacto final de possíveis alterações na
maquinaria de biogênese em um número maior de miRNAs. Assim, 754
miRNAs tiveram sua expressão avaliada através de placas microfluídicas
(TLDA).
Após a normalização global dos dados e a análise estatística
considerando-se um p<0,05 como significante foram encontrados 80 miRNAs
diferencialmente expressos entre CCC/Controle (Tabela). O fold change dos
miRNAs diferencialmente expressos variou de -4,89 a 3,93, sendo 151-3p e
146a-5p os miRNAs menos e mais expressos, respectivamente. A grande
maioria dos miRNAs no grupo CCC quando comparado ao controle estavam
com a expressão reduzida, 97,5% (78/80). Ao considerar o p-valor corrigido
pela análise de Bonferroni, apenas dois miRNAs apresentaram-se como
diferencialmente expressos, estando estes com a expressão aumentada, miR146a e miR-155, expressão relativa de 3,93 e 3,78 respectivamente.
Existe uma distribuição igualitária entre o número de miRNAs 3p e 5p
que se apresentaram diferencialmente expressos, 40 miRNAs de ambos os
grupos (50%). Entretanto, se dividirmos a lista de miRNAs ao meio (40-40) em
miRNAs com maior e com menor redução de expressão, observa-se que há
uma maior representatividade de miRNAs 3p entre os miRNAs com maior
redução de expressão, 60% (24/40), enquanto que o oposto é observado para
miRNAs 5p, estando estes mais presentes entre os miRNAs com menor
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redução de expressão, 60% (24/40). Este fato se reflete na média de fold
change, sendo a média para fitas 3p de -2,68 e para fitas 5p de -2,12.
Na figura 9, temos uma representação visual através de um volcano plot
da expressão diferencial entre pacientes com CCC e controles. Em destaque
estão os miRNAs com expressão aumentada (miR-146a-5p e miR-155-5p) e o
grupo de miRNAs maduros enriquecidos no coração, myomiRs (miR-1-3p,
miR133a-3p, miR-133b-3p e miR-499a-5p).

Figura 9:Representação gráfica em volcano plot dos microRNAs diferencialmente expressos
para a comparação CCC/Controle, após normalização do tipo quantile. Percebe-se uma
redução quase total dos microRNAs diferencialmente expressos. No eixo x, log2 do fold change,
e no eixo y, -log10 (p-valor). Em destaque temos os myomiRs e os microRNAs com expressão
aumentada. A análise estatística foi realizada utilizando-se o método de LIMMA e as diferenças
foram consideradas significativas quando p<0,05.
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Tabela 6 – Lista de miRNAs maduros diferencialmente expressos no miocárdio de pacientes
com CCC quando comparados a amostras controle. A lista está alinhada em ordem
decrescente de expressão relativa.
miRNAs

miRBase
number

p-valor

p-valor ajustado

Expressão
Relativa

hsa-miR-146a-5p

MIMAT0000449

3,23E-05

0,0063

3,93

hsa-miR-155-5p

MIMAT0000646

6,33E-05

0,0063

3,78

hsa-miR-193a-5p

MIMAT0004614

4,97E-02

0,1237

-1,7

hsa-miR-409-3p

MIMAT0001639

4,39E-02

0,1135

-1,77

hsa-miR-24-3p

MIMAT0000080

3,99E-02

0,1117

-1,83

hsa-miR-93-5p

MIMAT0000093

4,35E-02

0,1135

-1,84

hsa-miR-92a-3p

MIMAT0000092

2,83E-02

0,0971

-1,89

hsa-miR-192-5p

MIMAT0000222

3,09E-02

0,0976

-1,9

hsa-miR-30c-5p

MIMAT0000244

4,34E-02

0,1135

-1,91

hsa-miR-26a-5p

MIMAT0000082

3,02E-02

0,0971

-1,91

hsa-miR-127-3p

MIMAT0000446

4,03E-02

0,1117

-1,91

hsa-miR-532-5p

MIMAT0002888

3,59E-02

0,1099

-1,94

hsa-miR-376c-3p

MIMAT0000720

2,01E-02

0,0911

-1,99

hsa-miR-486-5p

MIMAT0002177

4,48E-02

0,1143

-2

hsa-miR-25-3p

MIMAT0000081

4,39E-02

0,1135

-2,01

hsa-miR-95-3p

MIMAT0000094

3,87E-02

0,1117

-2,06

hsa-miR-24-2-5p

MIMAT0004497

2,26E-02

0,0929

-2,07

hsa-miR-152-3p

MIMAT0000438

3,87E-02

0,1117

-2,07

hsa-miR-15b-5p

MIMAT0000417

9,68E-03

0,0794

-2,08

hsa-miR-378a-3p

MIMAT0003151

2,99E-02

0,0971

-2,09

hsa-miR-20a-3p

MIMAT0004493

1,53E-02

0,0821

-2,09

hsa-miR-99a-3p

MIMAT0004511

2,37E-02

0,0943

-2,1

hsa-miR-744-5p

MIMAT0004945

2,98E-02

0,0971

-2,1

hsa-miR-345-5p

MIMAT0000772

1,42E-02

0,0821

-2,11

hsa-miR-328-3p

MIMAT0000752

2,94E-02

0,0971

-2,11

hsa-miR-103-3p

MIMAT0000101

2,56E-02

0,0945

-2,12

hsa-miR-423-5p

MIMAT0004748

2,11E-02

0,0923

-2,17

hsa-miR-15a-5p

MIMAT0000068

1,87E-02

0,0909

-2,17

hsa-miR-411-5p

MIMAT0003329

1,46E-02

0,0821

-2,18
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hsa-miR-335-5p

MIMAT0000765

2,00E-02

0,0911

-2,22

hsa-miR-296-5p

MIMAT0000690

3,91E-02

0,1117

-2,22

hsa-miR-28-5p

MIMAT0000085

2,76E-02

0,0971

-2,22

hsa-miR-29a-3p

MIMAT0000086

2,18E-02

0,0923

-2,24

hsa-miR-125b-5p

MIMAT0000423

4,33E-02

0,1135

-2,25

hsa-miR-340-5p

MIMAT0004692

2,29E-02

0,0929

-2,26

hsa-miR-20b-5p

MIMAT0001413

1,30E-02

0,0821

-2,29

hsa-miR-302b-3p

MIMAT0000715

3,19E-02

0,0991

-2,31

hsa-miR-151-5p

MIMAT0004697

7,97E-03

0,0782

-2,32

hsa-miR-133b-3p

MIMAT0000770

1,27E-02

0,0821

-2,34

hsa-miR-106b-5p

MIMAT0000680

2,86E-02

0,0971

-2,35

hsa-miR-379-5p

MIMAT0000733

1,23E-02

0,0821

-2,37

hsa-miR-133a-3p

MIMAT0000427

1,39E-02

0,0821

-2,37

hsa-miR-302d-3p

MIMAT0000718

2,49E-02

0,0945

-2,4

hsa-miR-19b-1-5p

MIMAT0004491

1,51E-02

0,0821

-2,46

hsa-miR-642-5p

MIMAT0003312

7,53E-03

0,0782

-2,48

hsa-miR-9-3p

MIMAT0000442

3,93E-03

0,0712

-2,49

hsa-miR-652-3p

MIMAT0003322

4,72E-02

0,1190

-2,49

hsa-miR-145-3p

MIMAT0004601

3,94E-03

0,0712

-2,51

hsa-miR-1233-3p

MIMAT0005588

7,30E-03

0,0782

-2,52

hsa-miR-487b-3p

MIMAT0003180

1,97E-02

0,0911

-2,54

hsa-miR-185-5p

MIMAT0000455

2,47E-02

0,0945

-2,57

hsa-miR-22-5p

MIMAT0004495

3,75E-03

0,0712

-2,59

hsa-miR-212-3p

MIMAT0000269

1,78E-02

0,0909

-2,59

hsa-miR-422a

MIMAT0001339

9,04E-03

0,0782

-2,62

hsa-miR-376a-3p

MIMAT0000729

2,56E-03

0,0712

-2,63

hsa-miR-148a-3p

MIMAT0000243

4,04E-02

0,1117

-2,65

hsa-miR-365a-3p

MIMAT0000710

2,13E-03

0,0712

-2,69

hsa-miR-1-3p

MIMAT0000416

4,70E-03

0,0728

-2,72

hsa-miR-324-5p

MIMAT0000761

1,84E-02

0,0909

-2,85

hsa-miR-99a-5p

MIMAT0000097

1,30E-02

0,0821

-2,88

hsa-miR-9-5p

MIMAT0000441

3,31E-03

0,0712

-2,88
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hsa-miR-101-3p

MIMAT0000099

3,77E-02

0,1117

-2,89

hsa-miR-361-5p

MIMAT0000703

2,82E-02

0,0971

-2,9

hsa-miR-27a-3p

MIMAT0000084

2,52E-02

0,0945

-2,91

hsa-miR-455-5p

MIMAT0003150

1,06E-02

0,0812

-2,97

hsa-miR-145-5p

MIMAT0000437

1,90E-03

0,0712

-3,04

hsa-miR-29c-3p

MIMAT0000681

9,97E-03

0,0794

-3,14

hsa-miR-378a-5p

MIMAT0000731

2,55E-03

0,0712

-3,15

hsa-miR-23b-3p

MIMAT0000418

8,97E-03

0,0782

-3,18

hsa-miR-224-5p

MIMAT0000281

1,61E-02

0,0842

-3,25

hsa-miR-455-3p

MIMAT0004784

1,32E-02

0,0821

-3,29

hsa-miR-203a-3p

MIMAT0000264

3,68E-03

0,0712

-3,38

hsa-miR-494-3p

MIMAT0002816

7,16E-03

0,0782

-3,47

hsa-miR-143-3p

MIMAT0000435

8,29E-03

0,0782

-3,59

hsa-miR-451a

MIMAT0001631

1,47E-02

0,0821

-3,67

hsa-miR-499a-5p

MIMAT0002870

5,30E-03

0,0728

-3,81

hsa-miR-27b-3p

MIMAT0000419

5,17E-03

0,0728

-4,06

hsa-miR-221-3p

MIMAT0000278

5,48E-03

0,0728

-4,29

hsa-miR-22-3p

MIMAT0000077

6,08E-03

0,0756

-4,69

hsa-miR-151-3p

MIMAT0000757

2,15E-02

0,0923

-4,89
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5.7 Análises de Bioinformática

Após obtermos a lista de miRNAs diferencialmente expressos, utilizamos
o software IPA para predizer redes de interação miRNA-RNAm e tentar
compreender

a

participação

dos

miRNAs

em

disfunções

biológicas

características da CCC. Para os dados de expressão de RNAm utilizamos uma
lista de genes diferencialmente expressos entre CCC e Controle previamente
publicados por nosso grupo.
Utilizando a ferramenta target filter, foram encontrados 728 RNAms
alvos para 70 dos 80 miRNAs diferencialmente expressos. Ao filtrar os
resultados para interações com expression pairing este número foi reduzido
para 556 RNAms. Destes, 280 possuíam interações altamente preditas ou
experimentalmente

validadas.

Apenas

38

alvos

possuíam

interações

experimentalmente validadas. Portanto, utilizamos a lista dos 280 alvos
altamente preditos para a construção da rede de interação.
Uma rede de integração entre miRNAs e seus RNAms alvo e disfunções
da CCC (fibrose, hipertrofia, miocardite e arritmia) foi construída a fim de
elucidarmos a participação dos miRNAs nesses processos biológicos. A figura
10 mostra que 33 miRNAs dos 80 analisados, possuem uma ligação com uma
das disfunções da CCC ou com alguma molécula da rede. Dos 33, 19 miRNAs
possuem uma ligação direta com alguma das disfunções. Podemos observar,
ainda, que quatro myomirs (miR-1-3p, miR-133a-3p, miR-208a-3p e miR-499a5p) estão presentes na rede, estando os miR-1, miR-133a e miR-208
relacionados a duas das disfunções, hipertrofia/arritmia, fibrose/hipertrofia,
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fibrose/miocardite, respectivamente. O miR-499 está relacionado a apenas uma
das disfunções, a miocardite.
A fibrose é a característica que apresenta maior número de miRNAs
ligados (16), seguida por hipertrofia (6), miocardite (2) e arritmia (1). Observouse que os únicos miRNAs ligados a miocardite e arritmia foram myomiRs, miR208a e 499; e miR-1, respectivamente. Nenhum miRNA se ligou a mais de
duas disfunções.
Quanto aos RNAms presentes na rede, observamos a interação de
diversos grupos de moléculas, dentre elas: moléculas relacionadas a resposta
imune como interferon- (IFN-), interleucina-7 (IL7), CXCL9 e 11 (do inglês, CX-C motif chemokine 9 e 11), perforina 1 (PRF1), Fas ligante (FASL), CTLA4
(do inglês, Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Protein 4) e CCR5; canais
iônicos como KCNN4, KCNJ2, KCNA4 e SCN2B (do inglês, Potassium
Calcium-Activated Channel Subfamily N Member 4, Potassium Voltage-Gated
Channel Subfamily J Member 2, Potassium voltage-gated channel subfamily A
member 4 , Sodium Voltage-Gated Channel Beta Subunit 2); e moléculas
ligadas a matriz extracelular como colágenos 1A1, 1A2 e 3A1 (COL 1A1, 1A2
e 3A1) e metaloproteínase de matriz 9 (MMP9). Destaca-se ainda a presença
de IFN- como molécula nodal, tendo o maior número de ligações na rede,
além de se ligar diretamente a dois dos desfechos patológicos incluídos na
análise, miocardite e fibrose.
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Figura 10: Representação gráfica da interação entre miRNAs diferencialmente e seus alvos
(RNAms) com disfunções características da CCC (fibrose, hipertrofia, arritmia e miocardite). A
rede foi construída utilizando-se o software IPA. As moléculas estão preenchidas em tons de
vermelho e verde de acordo com a magnitude da variação de sua expressão, sendo verde
expressão reduzida e vermelho, aumentada. Contornos e linhas coloridas significam interação
com uma disfunção: lilás (arritmia), amarelo (hipertrofia), azul (fibrose) e vermelho (miocardite).
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No presente estudo, estamos avaliando a possível disfunção da
biogênese de miRNAs na cardiomiopatia chagásica crônica através da análise
da expressão diferencial de toda a maquinaria envolvida na sua síntese, bem
como dos produtos gerados em cada etapa de edição. Dessa forma, podemos
determinar em qual etapa esta disfunção estaria ocorrendo e qual o seu
possível efeito no miocárdio dos pacientes estudados. Apesar de associações
entre uma desregulação na biogênese de miRNAs e o desenvolvimento de
cardiomiopatias já terem sido demonstradas em modelos animais (Chen et al.,
2008; Rao et al., 2009; Ding et al., 2015; da Costa Martins et al., 2008), este é
o primeiro trabalho a fazer uma avaliação detalhada em amostras de miocárdio
humano para qualquer cardiomiopatia, em especial na CCC. Assim, buscamos
demonstrar não apenas a existência de uma disfunção, mas como ela se
comporta e contribui para o desenvolvimento/manutenção da CCC.
Através de nossos resultados, observamos não haver uma alteração na
expressão de nenhum pri-miRNA analisados. Descrevemos que, em CCC, há
uma alteração na expressão das cadeias pesada da miosina cardíaca, MYH6 e
MYH7 (genes hospedeiros dos miRNAs 208-a e 208-b), com um desvio da
expressão mais favorável a MYH7 e redução da expressão de MYH6.Ao
analisarmos a expressão de proteínas da biogênese, demonstramos não haver
alteração na expressão gênica (RNAm) para quase todas as proteínas, com
exceção da PACT. Apesar de não encontrarmos diferença na expressão de
RNAm de Dicer, encontramos redução dos níveis proteicos no grupo CCC
quando comparado ao grupo controle. Demonstramos ainda que essa
alteração na expressão de Dicer1 está associada a uma redução expressiva
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(97,5%) da produção miRNAs maduros e que estas alterações estão
associadas a disfunções características da CCC, principalmente a fibrose.
6.1 Biogênese de microRNAs na CCC

6.1.1 O processamento nuclear de miRNAs não está alterado no
miocárdio de pacientes com CCC

Em 2014, Ferreira et al. demostraram, pela primeira vez, haver uma
redução na expressão de miRNAs maduros específicos de músculo, myomiRs,
em pacientes com CCC e com CDI. Uma redução na expressão destes
miRNAs poderia estar relacionada a uma menor transcrição de seus primiRNAs, a uma disfunção do seu processo de edição, ou mesmo a uma maior
degradação do miRNA maduro por RNAses (Ha; Kim, 2014). Caso a redução
na expressão de miRNAs maduros adviesse de um menor estímulo
transcricional, esperar-se-ia uma redução semelhante da expressão de seus
respectivos pri-miRNAs. Seguindo este raciocínio, nosso primeiro resultado, a
não alteração da expressão de nenhum dos pri-miRNAs, corrobora a hipótese
de haver uma desregulação da biogênese de miRNAs em suas etapas de
edição, realizadas por Drosha e Dicer, e não na etapa transcricional.
Além disso, este resultado ainda sugere a ausência de uma disfunção
biologicamente importante da primeira etapa de processamento, realizada pela
Drosha em associação com a DGCR8. Uma disfunção nesta etapa, levaria a
um menor processamento dos pri-miRNAs estudados e, portanto, ao seu
acúmulo. Não há relatos na literatura de redução da expressão (Knockdown)
e/ou deleção (knockout) de Drosha em células cardíacas, entretanto há
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estudos relacionando os efeitos de sua deleção ou redução da expressão em
outros tipos celulares. Em 2013, Fan et al. demonstraram que o knockdown de
Drosha em células MDA-MB-231 (células humanas de adenocarcinoma
mamário) levou a um acúmulo de pri-miRNAs e a uma redução da produção de
miRNAs maduros. Além disso o knockout de Drosha ou Dicer1 em células
espermatogênicas levou a uma não-detecção de um terço dos miRNAs
avaliados por miRNA-seq, ao passo que 80% dos miRNAs identificados
estavam com sua expressão reduzida (Wuet al.,2012). De fato, apesar de não
termos avaliado sua atividade, nossos resultados apontam para uma expressão
semelhante de Drosha (RNAm e proteína) entre os grupos CCC e controle,
estando de acordo com os resultados encontrados para a expressão de primiRNAs.
Por outro lado, o knockout de DGCR8 já foi previamente descrito no
coração de camundongos e levou ao desenvolvimento de uma cardiomiopatia
dilatada e subsequente insuficiência cardíaca, com uma média de sobrevida de
31 dias. Histopatologicamente, os corações apresentaram fibrose, redução da
espessura das paredes ventriculares direita e esquerda, e dilatação das
câmaras cardíacas. Além disso, o knockout de DGCR8 levou a redução na
expressão de três miRNAs específicos de músculo: miR-1, miR-133a e miR208 (outros miRNAs não foram avaliados) (Rao et al., 2009). Assim, uma
alteração na expressão de DGCR8 seria um possível mecanismo envolvido no
desenvolvimento de cardiomiopatias. Apesar de não termos encontrado
diferenças na expressão de seu RNAm, os resultados para a expressão
proteica foram inconclusivos e, portanto, não foram incluídos no presente
estudo.

87

Discussão

Uma alteração biologicamente significativa na expressão/atividade de
DGCR8 parece improvável, já que a deleção de DGCR8 também está
associada ao acúmulo de pri-miRNAs (Wang et al., 2007). Além disso,
observamos não haver diferença significativa nos níveis de pré-miR-1, os quais
estariam

reduzidos

caso

a

primeira

etapa

da

biogênese

estivesse

comprometida. A perda da função de DGCR8 também já foi associada ao
desenvolvimento de hidroneprose, mal-formação renal e infertilidade devido à
má formações uterinas (Kim et al., 2016; Bartramet al., 2015).
Quanto as proteínas envolvidas no transporte de pré-miRNAs, Exportina
5 e RAN, observamos que ambas as proteínas não apresentam alteração de
expressão gênica e proteica. Um estudo recente reavaliou o papel da Exportina
5 na biogênese de miRNAse, por meio de sua deleção em células HCT116 KO,
demontrou-se redução na expressão de 75,5% dos miRNAs analisados. Em
contraposição, os knockouts de Dicer e Drosha, nesse mesmo estudo,
afetaram quase 100% do perfil de miRNAs, 99% e 97%, respectivamente.
Assim, apesar de ser crítica para a biogênese canônica de miRNAs, a
Exportina 5 não parece ser essencial(Kim; Kim; Kim, 2016).
Dessa forma, nossa primeira conclusão é de que não parece haver
comprometimento nas etapas nucleares da biogênese de miRNAs: transcrição,
edição de pri a pré-miRNA e transporte citoplasma-núcleo.
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6.1.2 Comprometimento do processamento citoplasmático de miRNAs na
CCC: expressão reduzida de Dicer1

Quanto ao processamento citoplasmático, O papel de TRBP e PACT,
ambas proteínas associadas a Dicer1 na biogênese de miRNAs ainda foi pouco
estudado. Um estudo que aboliu ambas interações Dicer-PACT e Dicer-TRBP
demonstrou que essas são necessárias para que certos grupos de miRNAs
sejam produzidos no tamanho correto. Além disso, há uma alteração na
seleção da fita, 3p ou 5p, que será introduzida na Argonauta 2 (Wilsonet al.,
2014). Entretanto, o papel de PACT no coração nunca foi estudado. Neste
estudo, apesar de termos encontrado uma expressão reduzida do RNAm de
PACT, os níveis proteicos não se encontraram alterados.
Por outro lado, TRBP já teve sua função avaliada no tecido cardíaco
(Chen et al., 2008; Da Costa Martins et al., 2008; Ding et al., 2015). O knockout
de TRBP no miocárdio afetou a expressão de um seleto grupo de 53 miRNAs,
dentre eles miR-208a e b, miR-133b e miR-499. Os camundongos mutantes
também desenvolveram uma cardiomiopatia do tipo dilatada, a qual
demonstraram ser mediada pela baixa expressão do miR-208a, com presença
de fibrose, ativação de genes fetais e alteração no padrão de expressão de
MYH6 e MYH7, resultados semelhantes aos encontrados em nosso estudo
(Ding et al., 2015). Entretanto, não encontramos diferença na expressão do
RNAm e proteína para TRBP no miocárdio de pacientes com CCC em relação
aos controles.
A AGO2 é a última proteína a participar da biogênese de miRNAs. Na
verdade, ela é a efetora final, já que é componente fundamental do RISC (do
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inglês, RNA-Induced Silencing Complex), que guiado pelo miRNA impede que
o RNAm seja traduzido em proteína (Ha; Kim, 2014). Além disso, AGO2
também tem a capacidade de editar alguns pré-miRNAs que fogem a
biogênese canônica (Kim; Kim; Kim, 2016). Assim, é interessante observar que
não foram encontradas alterações na expressão proteica de AGO2 e, portanto,
não haveria alterações que comprometam as funções efetoras finais na via dos
miRNAs, apenas alterações na via de síntese.
O knockout coração-específico de Dicer1 no estágio embrionário é letal,
ao passo que no camundongo adulto leva ao desenvolvimento de uma
cardiomiopatia

dilatada

e

insuficiência

cardíaca.

Esses

camundongos

apresentam redução da fração de ejeção, dilatação ventricular esquerda grave,
redução significativa da frequência cardíaca e desregulação da expressão de
proteínas contráteis. Esse mesmo estudo demonstrou ainda haver uma menor
expressão proteica de Dicer em pacientes com CDI, porém sem análise
estatística e com um n amostral de apenas 4 pacientes (Chen et al., 2009). No
presente estudo encontramos uma redução da expressão proteica de Dicer 1
no tecido cardíaco de pacientes com CCC quando comparados ao grupo
controle. Dessa forma, demostramos que de fato há uma alteração significativa
na biogênese de miRNAs na CCC através de uma menor expressão de Dicer1.
Nos perguntamos, então, se essa alteração de expressão também estaria
relacionada a uma alteração de sua atividade enzimática. Nossos resultados
preliminares (Anexo J.a) apontam, de fato, para uma redução na atividade de
Dicer1 no coração de pacientes com CCC.
Além dos níveis proteicos reduzidos de Dicer1 em CDI, outras alterações
da expressão proteica já foram relatadas e estão, em sua grande maioria,
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associadas a diferentes tipos de neoplasias. Entretanto, ainda não existe uma
interpretação clara entre o tipo de alteração, maior ou menor expressão, e o
desfecho encontrado. Por exemplo, uma maior expressão proteica de Dicer1
está associada a carcinoma bronquioalveolar, hiperplasia adenomatosa atípica,
adenocarcinoma

avançado

de

pulmão,

adnocarcinoma

coloretal,

leiomiosarcoma, leiomioma, linfoma cutâneo primária de células T, metástatses
de

linfonodos,

adenocarcinoma

seroso

ovariano,

carcinoma

ovariano

metastático, adenocarcinoma e neoplasia intraepitelial de próstata, melanoma
cutâneo e acrolentiginoso. Por outro lado, uma menor expressão proteica de
Dicer1 já foi descrita em carcinoma de nasofaringe, câncer gástrico, câncer de
mama e câncer ovariano epitelial invasivo. É interessante ressaltar que nos
casos onde a expressão proteica de Dicer1 estava reduzida, a mesma foi
acompanhada de uma menor expressão gênica de Dicer1, demonstrando uma
provável participação de mecanismos regulatórios da expressão gênica
(Kurzynska-Kokorniak et al., 2015). Este tipo de alteração é diferente da
encontrada no presente estudo, já que a redução dos níveis proteicos de
Dicer1 não foi acompanhada por uma redução de seu RNAm.
Outro ponto no qual as alterações encontradas em nosso estudo se
diferenciam das descritas para neoplasias é a preferência entre fitas 3p e 5p
nos dois sistemas. No caso das neoplasias, a maior parte das mutações
afetando a atividade de Dicer1 ocorrem no seu domínio RNAse IIIb, o qual é
responsável pelo processamento das fitas 5p. Dessa forma, as fitas 3p são
mais produzidas em detrimento das fitas 5p, cuja síntese é prejudicada
(Anglesio et al., 2013). Em nosso estudo, observamos o oposto, apesar de
ambas as fitas serem prejudicadas pela redução proteica de Dicer1, as fitas -3p
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são mais afetadas que as fitas -5p, além de os dois únicos microRNAs com
expressão aumentada serem -5p. Assim, existe ainda a possibilidade de um
processamento pelo domínio RNAse IIIa mais prejudicado nas proteínas
viáveis no miocárdio de pacientes com CCC.
É difícil afirmar se ambos os eventos seriam a causa ou uma
consequência de processos patológicos anteriores no desenvolvimento de uma
cardiomiopatia e insuficiência cardíaca. Levando-se em consideração que a
CCC se trata de uma cardiomiopatia na qual estão bem definidos os eventos
patológicos iniciais (infecção pelo parasita), essa disfunção de atividade parece
ser mais uma resposta secundária. Além disso, percebemos que essa redução
dos níveis proteicos de Dicer1 é causada por algum evento pós-transcricional,
já que a expressão de RNAm em CCC é semelhante a dos pacientes controle.
Assim, acreditamos que um aumento de sua degradação, associado ou não a
uma inibição, seja responsável pelo evento observado.
Mecanismos pós-transcricionais para a redução nos níveis proteicos de
Dicer1 também já foram descritos, como a sua degradação proteassômica
mediada pela proteína R do HIV (Casey et al., 2013); saturação da interação do
seu RNAm com o receptor da exportina-5, o qual é responsável pelo seu
transporte para o citoplasma, em infecções por adenovírus (Benasser et al.,
2011); degradação por caspases humanas durante o processo apoptótico
(Ghodgaonkar et al., 2009); regulação por microRNAs, como miR-103/107,
miR-192 e família let-7 (Kurzynska-Kokorniak et al., 2015); e como alvo do
processo autofágico (Gibbings et al., 2012). Além disso diversas variantes para
o RNAm de Dicer resultando em níveis diferentes de transcrição já foram
descritas (Kurzynska-Kokorniak et al., 2015). Mecanismos pós-traducionais que
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resultam em uma menor atividade de Dicer1 são: fosforilação durante o
processo de oogênese com consequente translocação para o núcleo e
SUMOilação de Dicer em macrófagos causada pelo ato de fumar cigarros
(Drake et al., 2014; Gross et al., 2014).
É importante ressaltar que Dicer possui outros papéis celulares, o quais
são independentes da biogênese de microRNAs, representando uma camada a
mais de complexidade patológica para a redução de seus níveis proteicos. Por
exemplo, no núcleo, Dicer1 está associada ao DNA ribossomal nuclear e
poderia promover uma maior estabilidade do mesmo (Sinkkonen et al., 2010).
Além disso, o knockout de Dicer1 levou a uma redução de metilações e
aumento de acetilação resultando em uma cromatina menos condensada,
podendo

representar

um

envolvimento

em

mecanismos

de

controle

transcricional (Haussecker & Proudfoot, 2005). Dicer também parece ser capaz
de facilitar mecanismos de splicing de maneira co-transcricional (AmeyarZazoua et al., 2012); está envolvida no processo de reparo de quebras de
duplas fitas (Francia et al., 2012); participa da regulação da expressão de
genes ativados por esteroides ao interagir com RNA ativadores de receptores
esteroidais (Redfern et al., 2013); além de uma possível participação na
formação do fuso mitótico (Murchinson et al., 2007). Assim, alterações na
expressão de Dicer1 podem ter consequências adicionais ao seu papel na
biogênese de microRNAs. Para efeitos deste estudo, discutiremos apenas as
alterações relacionadas a biogênese de microRNAs.
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6.2 Envolvimento dos miRNAs em disfunções associadas a CCC

O knockout de Dicer in vitro, assim como o de Drosha, é marcado por
uma redução global da expressão de miRNAs, exceto para alguns miRNAs
não-canônicos que têm sua síntese independente dessa enzima (Chen et al.,
2008). Porém, o knockout de Dicer1 in vivo especificamente no coração, leva a
um perfil de miRNAs semelhante ao encontrado no presente estudo, onde
apenas parte dos miRNAs é afetada (da Costa Martins et al, 2008). De fato,
nossos resultados de perfil de miRNAs para CCC dão suporte a uma redução
no processamento realizado por Dicer, já que mais de 97,5% dos miRNAs
diferencialmente expressos encontram-se reduzidos, indicando uma disfunção
de grande impacto.
A utilização de bioinformática e biologia de sistemas para a criação de
redes de integração e identificação de vias de sinalização é a forma mais
adequada de se analisar dados em larga escala. Portanto, utilizamos os dados
de perfil de miRNAs e integramos dados de transcriptômica previamente
publicados por nosso grupo para a criação de redes de interação miRNARNAm com desfechos patológicos característicos da CCC: hipertrofia, fibrose,
arritmia, miocardite.
Das quatro características analisadas, fibrose aparece como um nodo
central na rede, demonstrando a importância dos miRNAs diferencialmente
expressos na sua regulação, além da sua grande importância para o
desenvolvimento da CCC. Este destaque para fibrose pode ser devido ao fato
das amostras analisadas serem derivadas de pacientes em estágio terminal da
CCC, onde se predomina a fibrose. Alguns miRNA, tais como os pertencentes
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a família 29, os quais estão enriquecidos em fibroblastos, são reconhecidos
como miRNAs antifibróticos, pois regulam vias como a do TGF-B e controlam a
expressão de componentes da matriz extracelular como colágeno, fibrilinas e
elastina. A expressão reduzida dos miRNAs -133a, -125b,-101, -24, -30
também já foi previamente relacionada ao desenvolvimento de fibrose (O’Reilly,
2016; Wang et al, 2016). A fibrose cardíaca é caracterizada pelo deposito
excessivo de matriz extracelular, principalmente colágeno. Este fator contribui
para que o coração se torne mais rígido com a perda da elasticidade e
disfunção tanto sistólica, quanto diastólica. Além disso, alterações de condução
também estão associadas ao desenvolvimento de fibrose miocárdica, bem
como hipertrofia, como forma de compensar a baixa capacidade de
bombeamento sanguíneo (Travers et al, 2016). Na CCC já foi demonstrado
correlação negativa entre a fração de ejeção e o percentual de fibrose, bem
como uma correlação positiva entre a gravidade da insuficiência cardíaca e o
grau de fibrose miocárdica avaliada por ressonância magnética (Uellendahl et
al., 2016). O mesmo estudo detectou fibrose em 25 de 28 pacientes com CCC
(89%). Assim, pode-se sugerir uma relação entre a área de fibrose e um pior
prognóstico.
A relação de miRNAs com a hipertrofia cardíaca já foi bem descrita de
forma a existirem dois grupos de miRNAS: anti-hipertróficos e os próhipertróficos. miRNAs como o miR-1, miR-101, miR-133a, miR-145, miR-185,
miR-26, miR-378 emiR-9, miR-29, miR30, miR150 são considerados miRNAs
anti-hipertróficos, ao reduzirem a expressão de genes que tendem a causar
fibrose, como por exemplo, proteína ativadora da RASGTPase (RasGAP),
quinase dependente de ciclina 9 (Cdk9), homólogo da Ras enriquedcido no
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céebro (Rheb), fibronectina, heart and neural crest derivatives expressed 2
(Hand2), e o fator de crescimento semelhante a insulina do tipo 1 (Igf1). Por
outro lado, o miR-155 é considerado pró-hipertrófico ao reduzir a expressão de
alvos como a proteína nuclear induzida por P53 (Tp53inp).
Duas disfunções apresentaram menor destaque na rede de interação
entre miRNAs-RNAms diferencialmente expressos, arritmia e miocardite.
Dessa forma, miocardite e arritmia parecem ser disfunções menos reguladas
por microRNAs nesse estágio da doença. Entretanto, é importante ressaltar
que análises de predição são baseadas em informações obtidas em bancos de
dados, assim, algumas interações existentes podem eventualmente não ser
incluídas. Um exemplo disso, são os microRNAs-155 e -146a, os dois únicos
com expressão aumentada em CCC em relação ao grupo controle.

Esses

miRNAs provavelmente são provenientes de células do infiltrado inflamatório
que migram para o coração durante o desenvolvimento da cardiomiopatia
contribuindo para esta expressão diferencial (Da Costa Martins et al., 2008).
Portanto, deveriam estar relacionados ao desenvolvimento de miocardite na
rede.
De fato, os miRNAs 155 e 146a já foram todos relacionados a elementos
da resposta imune como TNF-, IFN- e NF-kB; além de outras respostas,
como estresse oxidativo (Thum et al., 2008; Aliet al., 2016; Magenta et al, 2013;
Van De Vrie et al., 2011; Tijsen et al., 2012; Jude et al., 2012; Reunsbach et al.,
2012; Fiorillo et al., 2015; Lindsay et al., 2008). O miR-146 é induzido pelo fator
de transcrição NF-kB, o qual, em um feedback negativo, reduz a expressão de
TRAF6 e IRAK1 da via de transdução de sinal dos receptores semelhantes ao
Toll (TLRs), reduzindo a atividade do NF-Kb (Van De Vrie et al., 2011). No
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coração, sua expressão aumenta após o infarto agudo do miocárdio,
provavelmente devido ao infiltrado de células imunes, como evidenciado no
knockout de Dicer (Da Costa Martins et al., 2008; Van De Vrie et al., 2011). Já
o miR-155 está presente em monócitos, células-B e células-T, sendo
considerado um miRNA pró-inflamatório, e é produzido em resposta a uma
variedade de citocinas. Assim como o miRNA-146, sua expressão está
aumentada no infarto miocárdico (Van De Vrie et al., 2011). Além disso, a
superexpressão de miR-155 em células NK induz o aumento da expressão de
IFN- após estímulo com IL-12 e IL-18, funcionando como um modulador
positivo da expressão dessa citocina (Trotta et al, 2012). Em adição, pacientes
portadores de CCC possuem uma exacerbação da resposta Th1 quando
comparados a pacientes indeterminados, sendo esta resposta marcada por
uma intensa produção de IFN-. A produção persistente desta citocina, apesar
de permitir o controle da parasitemia crônica, tem um efeito duplo no miocárdio,
induzindo também o dano tecidual por meio do estímulo de citotoxicidade
celular e o consequente desenvolvimento de fibrose (Ferreira et al., 2014).
Assim, microRNAs pró-inflamatórios desempenham um papel fundamental,
porém muitas vezes controverso no miocárdio de pacientes com CCC, já que
as respostas induzidas podem ser tanto protetoras, quanto prejudiciais. Ambos
miRNAs, miR-146a e 155, também estão significativamente aumentados no
miocárdio de camundongos infectados com T. cruzi em 15, 30 e 45 dias de
infecção (Navarro et al., 2015).
Quanto a arritmia, apesar de apenas um miRNA ter interação direta com
essa disfunção, miR-1, observamos que outros microRNAs controlam
moléculas como canais iônicos e de matriz, como o colágeno. De fato, miR-1, -
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133, -212, -328 e -208a, já foram todos relacionados ao desenvolvimento de
arritmias por controlarem a expressão de moléculas como KCNJ2, KCND2,
KCNJ2, dentre outros canais e moléculas como conexina43. Essas alterações
resultam em comprometimento da condução ao gerar distúrbios nas correntes
de sódio, cálcio e potássio, além de disfunções das junções comunicantes
(Kim, 2013).

A relação entre a expressão de microRNAs e distúrbios de

condução também foi observada por nosso laboratório em modelo experimental
da infecção aguda por T. cruzi, onde 6 microRNAs apresentaram expressão
correlacionada ao aumento do intervalo QTc (Navarro et al, 2015). Em CCC,
arritmias estão associadas a um pior prognóstico, inclusive tendo o intervalo
QT sido sugerido como preditor de risco para mortalidade associada a CCC.
Os maiores contribuintes para o desenvolvimento de arritmia em CCC são a
miocardite e a fibrose (Barbosa et al, 2015).
É importante destacar a participação dos miomyRs na patologia da CCC.
Todos os myomiRs estavam diretamente ligados a pelo menos uma das
disfunções relacionadas a CCC e, em alguns casos, a mais de uma. De fato, a
deleção do miR-208a no coração de camundongos é suficiente para o
desenvolvimento de arritmias, já que o mesmo é necessário para a regulação
de moléculas como GATA4 e conexina40 (Callis et al, 2008). A perda da
regulação pelo miR-208a leva a um desbalanço entre as miosinas de
contratilidade rápida (MYH6) e lenta (MYH7), além de induzir a expressão de
genes fetais, alterações também encontradas no miocárdio de pacientes com
insuficiência cardíaca (Van Roij et al, 2009; Dirkx,da Costa Martins&De Windt,
2013). Além disso, em um modelo animal onde houve a deleção de TRBP, a
indução da expressão de miR-208a foi suficiente para reverter alterações
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características de cardiomiopatias dilatadas, como fibrose, hipertrofia e
dilatação de câmaras cardíacas (Ding et al, 2015). De forma interessante,
camundongos knockout para miR-133a-1 ou a-2 são normais quanto a função
cardíaca, porém 50% dos camundongos knockouts para ambos os miR-133a
morrem e a outra metade desenvolve uma cardiomiopatia do tipo dilatada na
fase adulta. Essas alterações estão relacionadas a sua importância no controle
da expressão de (SRF) e ciclinaD2, os quais regulam crescimento e
proliferação celular, miogênese, além da expressão de outros genes como a
alfa-actina de músculo liso (Liu et al, 2008). Em adição, em pacientes com
distrofia muscular o processamento de pre-miR-1a miR-1maduro está
prejudicado e a expressão de genes como conexina43 e Cav1.2 (canal de
cálcio) está aumentada, sendo uma possível causa para as alterações
encontradas no miocárdio desses pacientes (Rau et al, 2001). O miR-1 também
já foi associado ao desenvolvimento de fibrose e hipertrofia (Li et al, 2014).
Dessa forma, a desregulação da biogênese de microRNAs expõe o
miocárdio do paciente chagásico a diversos mecanismos potencialmente
patológicos, os quais, ao agirem de forma simultânea, parecem estar
intimamente relacionados ao desenvolvimento e progressão da CCC. Vale
ressaltar que miocardite, hipertrofia, fibrose a arritmia são alterações que estão
interligadas, portanto, miRNAs incialmente associados a uma disfunção podem
contribuir indiretamente para o estabelecimento de outras.
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6.3 Potencial mecanismo para redução dos níveis proteicos de Dicer1:
papel do estresse oxidativo

Um dos grandes contribuintes para a modificação de proteínas em
processos patológicos é o estresse oxidativo. Espécies reativas de oxigênio
(EROS) são extremamente instáveis e tendem a gerar reações em cadeia ao
reagir com outros radicais livres e/ou macromoléculas, produzindo produtos
secundários ainda mais danosos ao ambiente celular (Barrera G, 2012). De
fato, o estresse oxidativo e os danos causados no miocárdio com CCC vem
sendo bastante estudados nos últimos anos. Assim, a produção de EROS na
CCC provém de três fontes principais: dano tecidual causado pelo parasita,
produção por células do sistema imune, e secundários ao dano mitocondrial
(revisado em Gupta; Wen; Garg, 2009).
Ao interagir com células do sistema imune, o T. cruzi induz a produção
de EROS em células características da imunidade inata, como macrófagos e
neutrófilos (células fagocíticas). A produção de EROS a partir da ação de
enzimas como NADPH oxidase, também é seguida pela produção de NO por
enzimas como iNOS. Esse burst oxidativo inicial é ainda mais estimulado
quando a produção de citocinas e quimiocinas se inicia, como TNF- e IFN-,
tendo a severidade da cardiopatia em pacientes sido fortemente correlacionada
aos níveis circulantes de TNF-. Em eventos subsequentes, a disfunção
mitocondrial, afetando a cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa, com
consequente vazamento de elétrons contribui para o aumento e manutenção
do estresse oxidativo no miocárdio com CCC (Gupta; Wen; Garg, 2009). Em
2005, nosso grupo demonstrou haver uma forte ativação de genes
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relacionados à resposta imune, metabolismo lipídico e fosforilação mitocondrial
no coração de pacientes com CCC quando comparados a corações com CDI e
controle. Importante, 15% de todos os genes com expressão significativamente
aumentada eram induzidos por IFN- (Cunha-Neto et al., 2005). Além disso,
uma redução nos níveis de uma das enzimas chave na geração de ATP,
creatina quinase, foi observada por nosso grupo em CCC mas não em CDI
(Teixeira et al., 2011). Em adição, uma redução da atividade de complexos
respiratórios (CIII e CV) foi demonstrada em modelos murinos crônicos de
CCC. Essas alterações levariam a uma reduzida eficiência da produção de
ATP e consequente aumento da produção de espécies oxidativas (Vyatkina et
al., 2004).
Uma disfunção de mecanismos antioxidantes também está associada ao
estabelecimento de um maior estresse oxidativo em pacientes com CCC,
caracterizando um cenário de desbalanço entre a produção excessiva de
espécies oxidativas e um comprometimento dos mecanismos de defesa contra
seus efeitos deletérios (Gupta; Wen; Garg, 2009). Apesar de uma resposta
inicial com aumento de sistemas de proteção antioxidante, como glutationa, ter
sido observado em modelos murinos na fase aguda, na fase crônica esse
mesmo padrão não se manteve, havendo uma redução desses mecanismos
(Wen & Garg, 2004). Além disso, ao estudar o plasma de pacientes com CCC,
evidenciou-se uma redução de proteínas antioxidantes como glutationa (75%) e
superóxido dismutase (SOD, 52%), além de um aumento de moléculas
envolvidas na produção de EROS e estresse oxidativo (mieloperoxidase, nitrito,
peróxidos de lipídio e produtos avançados de oxidação proteica) (Dhiman et al.,
2009; Dhiman et al., 2013; Pérez Fuentes et al., 2003; Wen et al., 2006). Assim
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o desbalanço oxidativo crônico tornaria o miocárdio de pacientes chagásicos
susceptível ao dano molecular e celular causado pelo acúmulo de espécies
oxidativas.
Um dos produtos gerados a partir da peroxidação de lipídios de
membrana é o 4-hidroxi-2-nonenal (4-HNE), o qual é utilizado para mensurar o
estresse oxidativo em diferentes tecidos. O 4-HNE é uma molécula extremante
reativa que se liga a aminoácidos como cisteína, histidina e lisina resultando
em eventos irreversíveis como alquilação e introdução de grupos carbonil.
Caso a interação com esses aminoácidos ocorra no sítio ativo da enzima,
geralmente ocorre uma redução da atividade da mesma (Schaur, 2003).
Sabendo-se da presença aumentada dos adutos de 4-HNE no miocárdio
de pacientes com CCC (Dhiman et al., 2012), decidimos conduzir experimentos
adicionais para avaliar uma possível interação entre Dicer1 e 4-HNE, a qual
poderia estar levando a uma maior degradação redução de sua atividade
enzimática e contribuindo para o perfil de miRNAs encontrado. Ao realizarmos
uma imunoprecipitação para Dicer1em células H9C2 seguida de Western-blot
para marcar adutos de 4-HNE, constatamos a interação entre as duas
moléculas (Anexo J.b).Em uma perspectiva molecular, o acúmulo de 4-HNE no
miocárdio

leva

a

alterações

de

contratilidade

muscular,

alterações

mitocondriais, equilíbrio redox e afeta a reciclagem de proteínas ao interagir
com o proteassoma, além de poder reduzir a atividade da própria ALDH2 ao
interagir com seu sítio ativo (Chen et al., 2014). Além disso, proteínas
moderadamente modificadas pelo 4-HNE são degradadas pelo sistema
proteassoma (Grunie & Davies et al, 2003). Portanto, essa interação poderia
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explicar tanto os menores níveis proteicos de Dicer1, como a atividade
reduzida observada em nossos experimentos preliminares.
De fato, muito se sabe atualmente sobre o estresse que o miocárdio
sofre durante o desenvolvimento de uma cardiomiopatia e o quanto esse
estresse estaria relacionado a um aumento na ubiquitinação de proteínas e de
sua degradação pelo proteassoma (Wang; Robins et al., 2013). Recentemente,
estudo que contou com a participação de nosso grupo demostrou haver um
aumento da expressão do RNAm de componentes do proteassoma e do
imunoproteassoma no miocárdio de pacientes com CCC (Ersching et al., 2016).
Em adição, dados de proteômica não publicados do nosso grupo mostram
existir uma maior expressão de enzimas relacionadas à ubiquitinação e de
subunidades do proteassoma em pacientes com CCC (Teixeira, 2009). O
tratamento de cardiomiócitos com IFN- leva ao aumento da atividade do
proteassoma e do imunoproteassoma, com consequente aumento da
degradação da cadeia pesada de miosina (Cosper et al., 2012). Assim, a
produção crônica de IFN- no miocárdio de pacientes com CCC também
poderia estar relacionada a uma redução na atividade de Dicer devido ao
aumento da produção de estresse oxidativo, ubiquitinação proteica e
degradação pelo proteassoma.
O acúmulo de 4-HNE no miocárdio de pacientes com CCC parece
derivar não só de um aumento na sua produção induzido pelo aumento do
estresse oxidativo, mas também de uma redução na expressão e atividade da
enzima aldeído desidrogenase 2 (ALDH2), responsável pelo seu metabolismo
(Anexo J.c e .d).
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A ALDH2 é uma enzima mitocondrial que faz parte do grupo de defesas
desintoxicantes contra moléculas agressoras, sejam elas endógenas ou
exógenas. É uma das enzimas envolvidas no metabolismo do álcool, o qual é
realizado em duas etapas: álcool a acetaldeído, realizada pela álcool
desidrogenase, e acetaldeído a ácido acético, realizado pela ALDH2. Além
disso, também é responsável pelo metabolismo de diversos outros aldeídos,
como por exemplo, o 4-HNE e o malondialdeído (MDA), os quais são produtos
secundários da peroxidação de lipídios de membrana durante o estresse
oxidativo e são espécies extremamente tóxicas aos sistemas biológicos (Chen;
Sun; Mochly-Rosen, 2010).
Sua relevância médica se concentra incialmente na mutação ALDH2*2,
a qual está presente em até 8% da população mundial, sendo provavelmente a
deficiência enzimática de maior ocorrência em todo o mundo (Brooks et al.,
2010. Há uma maior frequência dessa mutação na população do leste asiático
(japoneses, coreanos, chineses, etc.), aproximadamente 35% a 45%
(Dandré; Cassaigne; Iron, 1995). Esta mutação confere uma redução na
atividade da enzima e é responsável pelos efeitos tóxicos observados em seus
portadores após o consumo de álcool (rubor facial, dores de cabeça, náuseas,
tonturas e palpitações) (Chen; Sun; Mochly-Rosen, 2010). Quando em
heterozigoze (ALDH2*1/*2) espera-se que o portador possua menos de 50% da
atividade enzimática ideal, já em indivíduos homozigóticos (ALDH*2/*2), a
atividade enzimática aproxima-se de zero, <1 a 4%. Estudo realizado na
população chinesa demonstrou haver um risco 2,88 vezes maior para a
população com mutação ALDH2*2 em desenvolver hipertensão do que na
população normal. Além disso, o risco era maior na população que consumia
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bebidas alcóolicas, revelando uma associação entre o consumo de álcool e
doenças cardiovasculares (Chang et al., 2012). Esta mutação também foi
associada a uma maior susceptibilidade miocárdica a danos isquêmicos e ao
desenvolvimento de cardiomiopatias. A ALDH2 também já foi associada com
outras

disfunções/doenças

como

diabetes

melitus,

doenças

neurodegenerativas (Parkinson e Alzheimer’s), patologias induzidas pelo
álcool, anemia de Fanconi, radiodermatite, dor, osteoporose, envelhecimento,
toxicidade medicamentosa, dentre outras (Chen et al., 2014).
Tendo isso em vista, aumentar a atividade de uma enzima tão
fundamental para os mecanismos primários de defesa celular oxidativa, se
torna um mecanismo terapêutico de grande relevância biomédica. De fato,
ALDA-1, uma pequena molécula descrita por um grupo em Stanford consegue
aumentar a atividade catalítica da ALDH2, aumentando em 11 vezes a
atividade da enzima mutante, quando em homozigoze, e a níveis normais,
quando em heterozigoze (Chen et al., 2008). Essa mesma molécula foi testada
nos extratos proteicos de algumas de nossas amostras de CCC, e o resultado
foi um aumento na atividade enzimática da ALDH2, como pode ser visto no
anexo I.d.
Dessa forma, poderíamos hipotetizar um possível mecanismo para as
alterações encontradas na CCC, fazendo algumas adaptações ao mecanismo
proposto pelo grupo de Nisha Jain Garg (Dhiman et al, 2013). O próprio T.
cruzie/ou moléculas liberadas em resposta a sua invasão tecidual, padrões
moleculares associados a dano (DAMPs) induziriam a produção de EROS de
duas formas distintas: (1) em macrófagos e monócitos, através da iniciação do
burst oxidativo por enzimas como NADPH dependente de oxidase; (2) em
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células não-fagocíticas, como os próprios cardiomiócitos, ao gerar um
desequilíbrio mitocondrial, com subsequente vazamento de elétrons. Outras
espécies reativas também são produzidas durante a infecção, como HOCl por
mieloperoxidases e radical NO pela óxido nítrico-sintase induzida (iNOS). Ao
mesmo tempo, a redução na atividade de enzimas responsáveis pelo combate
ao estresse oxidativo como SOD e GPX permite que esses agentes
estressores reajam com macromoléculas, induzindo a peroxidação lipídica,
gerando produtos secundários como MDA e 4-HNE. A baixa atividade da
ALDH2 leva ao acúmulo de 4-HNE o qual interage com cisteínas, lisinas e
histidinas das proteínas a deriva no meio celular, dentre elas a Dicer1. Esta
interação seria responsável pela redução na nos níveis proteicos de Dicer1
observada no miocárdio de pacientes com CCC, tendo como desfecho uma
desregulação na produção de miRNAs, caracterizada principalmente por um
perfil de miRNAs com expressão diferencial de padrão majoritariamente
reduzido, incluindo myomiRs. Esta expressão reduzida de diversos miRNAs
está associada a desfechos patológicos característicos da CCC, como fibrose,
miocardite,

arritmia

e

hipertrofia

e

parece

ter

um

papel

no

desenvolvimento/progressão da CCC.
Ressaltamos aqui a compreensão de que diversos outros mecanismos
estão envolvidos no desenvolvimento da CCC como mecanismos imunes
relacionados

a

citotoxicidade,

danos

microvasculares,

mecanismos

autoimunes, predisposição genética, dentre outros (Cunha-Neto & Chevillard,
2014). Nosso modelo, é uma forma simplificada de tentar integrar os resultados
encontrados e entender/demonstrar sua relevância, devido a expressiva
participação de microRNAs no controle da expressão gênica.
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6.4 Limitações e garantia da qualidade

Podemos observar algumas limitações durante o desenvolvimento deste
trabalho. O n amostral dos controles é menor em relação ao grupo CCC, porém
lembramos que estas amostras são bastante valiosas e de difícil obtenção.
Além disso a média de idade dos controles (30,5 anos) é significativamente
menor que a dos pacientes com CCC (47,4 anos). Entretanto, essa diferença já
era esperada, uma vez que mais de 50% dos doadores de coração estão entre
18-34 anos de idade (Kilic et al, 2014). Apesar de os controles serem corações
não utilizados para o transplante, os mesmos não apresentavam sinais de
alterações cardíacas, possuindo eletrocardiograma normal e área cardíaca
normal evidenciada pelo raio-x de tórax. Infelizmente, ecocardiogramas não
são realizados no coração dos doadores, e, portanto, estes dados não estavam
disponíveis. Os dados fornecidos pela Central de Transplantes da Secretaria
de Saúde do Estado de São Paulo estão apresentados no anexo.
Quanto aos experimentos, devido a problemas técnicos, alguns
resultados não puderam ser obtidos atempo. Para o western blot de DGCR8,
obtivemos resultados conflitantes em 4 réplicas realizadas, portanto, preferimos
julgar estes resultados como inconclusivos e não incluí-los no estudo. Quanto
aos pré-miRNAs de myomiRs, encontramos problemas com dois lotes
diferentes de primers desenhados especificamente para esta finalidade, como
primer dimers e reconhecimento de mais de um alvo. Dessa forma, apenas o
pré-miR-1 pode ser adequadamente avaliado. Entretanto, não acreditamos que
a ausência destes resultados comprometam a qualidade do estudo, já que para
cada etapa da biogênese analisamos fatores complementares (proteínas e
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RNAs) que apontariam para uma possível disfunção. No caso da DGCR8, a
não alteração na expressão de pri-miRNAs e de Drosha, bem como de prémiR-1 apontam para uma não-disfunção na primeira etapa da biogênese, e,
portanto, de DGCR8.
Para avaliar uma disfunção global na produção de microRNAs maduros,
poderíamos ter usado sequenciamento, técnica padrão-ouro para análises de
expressão gênica em larga escala. Com esta técnica, poderíamos ter avaliado
outras informações como: uma gama maior de microRNAs, diferença de
expressão entre fitas 3p e 5p, além da própria constituição e tamanho de cada
microRNA diferencialmente expresso. Devido a fatores como estrutura
disponível, tempo e orçamento, optamos por utilizar as placas TLDA para
qPCR array, já que elas utilizam a tecnologia Taqman resultando em dados
robustos e confiáveis; possuem os microRNAs mais comumente expressos e
relevantes para o nosso estudo, incluindo myomiRs; além de possuirmos
expertise no processamento e análise desses dados em nosso laboratório.
No presente estudo, asseguramos a qualidade dos resultados
apresentados através de: escolha de endógenos adequados, padronização e
otimização de metodologias, utilização de replicatas técnicas, utilização de
controles adequados, análise de outliers e boas práticas de laboratório. Como
exemplo, a escolha do endógeno para miRNAs maduros se baseou nos
resultados que obtivemos para o perfil de microRNAs. Em posse desses dados,
escolhemos os microRNAs com expressão mais estável entre todas as
amostras utilizadas no estudo. Assim, o miR-331 foi escolhido por sua baixa
variabilidade de expressão (desvio padrão), comparação entre as médias dos
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dois grupos, bem como análise estatística comparando a expressão entre os
grupos estudados.
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1.

Há uma disfunção na etapa citoplasmática da biogênese de miRNAs no

miocárdio de pacientes com CCC, caracterizada por uma redução de 2/3 nos
níveis proteicos de Dicer1. Não foram encontradas alterações significativas nas
etapas nucleares da biogênese: transcrição, edição pri-miRNA a pré-miRNA e
transporte núcleo-citoplasma.
2.

A redução nos níveis proteicos de Dicer1 resulta em um perfil de

microRNAs diferencialmente expressos majoritariamente reduzido (97,5%). Há
uma maior redução na produção de fitas 3p do que 5p.
3.

Redes de integração miRNA-RNAm revelaram haver uma participação

dos microRNAs diferencialmente expressos em disfunções características
(fibrose, hipertrofia, miocardite, arritmia) do miocárdio de pacientes com CCC,
principalmente fibrose.
4.

Nossos dados preliminares sugerem a formação de adutos Dicer1-4-

HNE,

decorrentes

de

um

desbalanço

entre

mecanismos

oxidantes/antioxidantes, como uma possível causa para as alterações
observadas.

A figura 9 apresenta um resumo dos principais achados do nosso
estudo.

Conclusão

111

Figura 9 - Representação gráfica da biogênese de microRNAs na CCC. Há uma menor
expressão proteica de Dicer1, a qual leva um perfil global de redução na expressão de
microRNAs. a) Transcrição: a expressão de pri-miRNAs de myomiRs não está alterada na
CCC. b) Etapa nuclear de edição e transporte núcleo-citoplasma estão preservados em
pacientes com CCC. c) Há uma disfunção na etapa citoplasmática da biogênese de
microRNAs, caracterizada por uma menor expressão proteica de Dicer1. d) Perfil de
microRNAs diferencialmente expressos em CCC é afetado pela disfunção de Dicer1.
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Os resultados aqui apresentados possuem relevância não só devido ao
impacto biológico de uma disfunção na produção de reguladores finos da
expressão gênica, mas também devido às novas perguntas e possibilidades
que eles representam.

1- Estudamos as alterações no miocárdio de pacientes com insuficiência
cardíaca terminal, portanto, seria interessante estudar essas alterações em
outros contextos clínicos da CCC, bem como em modelos animais que
reproduzam tanto as suas características agudas quanto crônicas. Dessa
forma, poderemos melhor compreender o estabelecimento da disfunção, sua
temporalidade dentro da história natural da CCC e qual o seu impacto para o
desenvolvimento/progressão da doença.

2- Podemos hipotetizar que uma menor expressão proteica de Dicer1 seja um
mecanismo comum entre cardiomiopatias de diferentes etiologias, já que o
acúmulo de 4-HNE já foi demonstrado em outros modelos.

3- Percebemos ainda o quão importante o estresse oxidativo, tanto proveniente
do sistema imune como de uma disfunção mitocondrial, podem ser cruciais nos
eventos patológicos subsequentes em CCC. Dessa forma, podemos pensar em
diferentes etapas que poderiam ser estudadas como novos alvos terapêuticos
para CCC e talvez para outras cardiomiopatias: disfunção mitocondrial e
estresse oxidativo; defesas antioxidantes (atividade reduzida de ALDH2);
expressão/atividade de Dicer1; e até mesmo a utilização de miRNAs, como o
208a, como forma de terapia de reposição.
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4- Por fim, as evidências que levantamos da interação Dicer1-4-HNE ainda são
muito superficiais e faz-se necessário conduzir estudos moleculares para
compreender o efeito dessa interação para a estabilidade proteica e para a
atividade da enzima.
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ANEXO A- Aprovação pelo comitê de ética
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ANEXO B- Dados clínicos referentes aos controles que tiveram amostras incluídas no estudo.
Tabela 1 – Dados sociodemográficos e clínicos dos controles não-cardiomiopatas incluídos no estudo.
Amostra
ZFS
ESS
LO
MBFM
FJR
EMBT

Colunas1
M
M
M
M
M
M

Etnia
Branco
Branco
Branco
Branco
Pardo

Idade
45
22
46
17
28
25

Tipo sanguíneo
A
B
A
O
A

Tabagismo
Não
Não
Sim
Não
Sim

Causa de Morte
PAF
AVCH
TCE
AVCH
PAF

Motivo de Recusa
Instabilidade hemodinâmica
Instabilidade hemodinâmica
Incompatibilidade anatômica
Incompatibilidade anatômica
-

Tempo de morte
8 dias
6 dias
2 dias
1 dia

Medicamentos
Noradrenalina
Noradrenalina
-

Pressão
130/80
140/80
123/78
130/60
150/73

Rx tórax
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Fonte Própria. PAF= Lesão Produzida por Projétil de Arma de Fogo, AVCH = Acidente vascular cerebral hemorrágico, TCE = Traumatismo crânioencefálico, Rx = Raio x,
ECG = Eletrocardiograma.

ECG
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

0
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ANEXO C- Dados clínicos referentes aos pacientes CCC com amostras
incluídas no estudo.
Tabela 2 – Dados sociodemográficos e clínicos de pacientes com CCC incluídos no estudo.
Amostra
OMG
LRJ
MAP
ABG
PMG
EBS
HBO
GMS
MCRS
ECA
AFS
EAS
EPG
JRJ
APA

Sexo
M
F
F
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
F

Etnia
Parda
Parda
ND
Branca
ND
ND
ND
Branca
Branca
Branca
ND
Branca
Branca
Branca
ND

Tabagismo
Sim
Não
Não
Sim
ND
ND
ND
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
ND

Tipo Sanguíneo
O+
A+
A+
O+
OAA+
A+
A+
O+
A+
B+
AB+
AO+

FE (%)
21
25
23
30
29
12
25
20
20
19
21
29
23
23
20

DDVE (mm)
57
67
61
68
71
75
68
73
74
69

AAF

F

ND

ND

O+

27

77

72
65
72

Fonte Própria. FE = Fração de ejeção, DDVE = Diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, ND= Não
disponível
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ANEXO D- Medicamentos em uso por pacientes com CCC
Tabela 3- Principais medicamentos em uso no dia do transplante por pacientes com CCC
incluídos no estudo.

MEDICAMENTOS
Azatioprina
Furosemida
Metilpredinizolona
Dipirona
Dobutamina
Omeprazol
Espironolactona
Heparina sódica
Glicose
Metoclopramida
Milirinona
Bromopride
Nitroprussiato de sódio
Tramadol
Amiodarona
Bromazepan
Cloreto de potássio
Insulina humana
Lactolulose
Norepinefrina
Brasiliximab
Hidralazina
Enoxaparina
Hidroclorotiazida
Ondansetron
Sulfato de magnésio
Vancomicina
Ácido acetilsalicílico
Captopril
Ciclosporina

Nº DE PACIENTES
15
15
15
13
13
12
10
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3

2
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ANEXO E - Análise da qualidade das extrações e integridade do RNA

Tabela 4 - Concentração, razão 260/280 e RIN das amostras incluídas no estudo.
RNAm
Amostras
ZFS
ESS
LO
MBFM
FJR
EMBT
OMG
LRJ
MAP
ABG
PMG
EBS
HBO
GMS
MCRS
ECA
AFS
EAS
EPG
JRJ
APA
AAF
Média
Mínimo
Máximo

Grupo
Clínico
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
CCC
CCC
CCC
CCC
CCC
CCC
CCC
CCC
CCC
CCC
CCC
CCC
CCC
CCC
CCC
CCC

miRNA

ng/uL

260/280

RIN

441.00
236.20
135.60
285.40
382.10
468.40
194.00
172.90
298.20
310.70
371.60
284.60
563.80
543.90
351.7
341.70
486.30
650.30
5l 2.7
708.50
392.70
253.30
376.06
135.60
708.50

2.05
2.12
2.04
2.03
2.06
1.98
2.06
2.10
2.04
2.09
2.03
1.99
2.12
2.13
2.07
2.11
2.08
2.11
2.05
2.12
2.10
2.11
2.07
1.98
2.13

7.80
8.10
7.90
7.20
7.70
8.20
7.90
7.50
8.00
8.00
6.90
7.60
6.90
7.70
6.20
7.10
6.70
6.60
7.30
7.50
8.10
8.30
7.51
6.20
8.30

ng/uL 260/280
204.20
42.70
56.20
90.40
76.40
121.30
54.30
125.90
100.50
120.60
78.00
79.50
225.50
200.80
131.9
151.4
460.70
183.60
158.70
254.40
102.70
127.50
143.20
42.70
460.70

2.03
1.97
2.04
2.02
2.09
2.00
1.96
2.14
1.95
2.01
2.02
2.00
1.01
1.70
1.05
1.07
1.05
1.04
2.01
2.05
1.04
2.00
1.74
1.01
2.14

Fonte: própria. RNAm = RNA mensageiro, RIN= RNA Integrity Number. Em negrito estão a
média, o valor máximo e o valor mínimo para cada variável.
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ANEXO F- Representação gráfica dos géis de eletroforese capilar das amostras utilizadas no estudo

Fonte: Própria. Representações gráficas das corridas eletroforéticas capilares realizadas pelo aparelho 2100 Bioanalyzer. As amostras controle estão
destacadas em negrito e com um asterisco.

0

Anexos

ANEXO G – Eficiência dos primers para HPRT1 e hsa-miR-1 nas amostras
do estudo

hsa-miR-1

40
35
30

Ct

25
20
15

y = -3.301x + 21.21
R² = 0.998
E= 100,88%

10
5
0

-5

-4

-3

-2

-1

Log [ ]

0

1

2

HPRT1
35,000
30,000
25,000
20,000
y = -3.368x + 32.25
R² = 0.964
E= 98,11%

15,000
10,000
5,000

Ct

0,000
0

0,5

1

Log [ ] 1,5

2

2,5

Fonte: Própria.Os primers tiveram suas eficiências determinadas em um pool de
amostras. Para o hsa-miR-1 a faixa de concentração foi de 12,5 ng/uL a 0,000125ng/uL,
fatir de diluição 10. Para o HPRT1 a faixa de concetração foi de 140ng/uL a 2,18ng/uL,
fator de diluição 2. No gráfico estão plotados os Ct vs o Log da concetração para cada
um dos pontos.
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ANEXO H – Estatística descritiva para os genes normalizadores testados
no estudo
Tabela 5 – Análise estatística descritiva dos Cts dos genes endógenos normalizadores
utilizados no estudo.
Amostra

Endógeno
HPRT1

ACTB
RNA
PPIA

3 endógenos
RNU44

RNU48
miRNA
miR-331

3 endógenos

Desvio
Padrão
Média
Desvio
Padrão
Média
Desvio
Padrão
Média
Desvio
Padrão
Média
Desvio
Padrão
Média
Desvio
Padrão
Média
Desvio
Padrão
Média
Desvio
Padrão
Média

Geral

Controle

CCC

0.486

0.364

0.494

28.149

28.429

28.044

0.751

0.450

0.779

20.154

19.696

20.326

0.545

0.871

0.401

24.277

24.348

24.250

0.387

0.242

0.436

24.193

24.157

24.206

1.604

2.319

1.186

27.538

28.397

27.217

1.294

1.630

1.114

26.573

27.203

26.337

0.668

0.524

0.714

24.651

24.855

24.575

26.254

1.303

0.830

1.011

26.818

26.043

Fonte: Própria. Para as análises de RNA e miRNA, três endógenos foram testados. Na tabela
apresentamos os valores de desvio padrão e média por grupo clínico e geral para cada
endógeno e para a média deles. O melhor resultado, menor desvio e menor diferença entre as
médias, foi utilizado. Em negrito estão destacados os endógenos que foram escolhidos como
normalizadores para os ensaios com RNAs e miRNAs.
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ANEXO I – Imagens dos Western blots para biogênese de miRNAs
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ANEXO J – Resultado s preliminares para possível mecanismo da
redução de Dicer1

Fonte: Própria. Dados preliminares demonstrando possível mecanismo para a redução dos
níveis proteicos de Dicer1 no miocárdio de pacientes com CCC. a) Atividade de Dicer-1 está
reduzida no miocárdio de pacientes com CCC ao serem comparados com pacientes nãocardiomiopatas. b) Interação Dicer1-4-HNE em células H9C2, obtida a partir de
imunoprecipitação de Dicer1 seguida por marcação para adutos de 4-HNE. c) Reduzida
Expressão de ALDH2 no miocárdio de pacientes com CCC. d) A atividade de ALDH2 em
extratos de pacientes cm CCC é aumentada pelo tratamento com ALDA-1 para níveis
comparáveis aos dos controles.
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ANEXO K – Atividades realizadas durante o mestrado

1- Participou de diversos cursos, incluindo:


2016 Harvard-Brazil Collaborative Course in Public Health.
Fortaleza, Ceará, Janeiro de 2016. 120 horas.



São Paulo School of Advanced Sciences on Neglected Diseases
Drug Discovery – focus on Kinetoplastids (SPSAS-ND3). CNPEM,
Campinas, São Paulo. Junho de 2015. 96 horas.



Curso de inverno do IQ-USP - Temas Avançados de Bioquímica e
Biologia Molecular. Julho de 2015. 80 horas.



Redação Científica: Bases Teóricas e Metodológicas. FSP-USP.
São Paulo. Janeiro de 2016. 24 horas.



X Curso de Patogênese Avançada do HIV. FMUSP. São Paulo.
Abril de 2015. 40 horas.

2- Participou do The Non-Coding Genome no European Molecular Biology
Laboratory (EMBL), em Heidelbergh, Alemanha. Outubro de 2015.
Tendo apresentado o trabalho: MiRNAs and Gene expression Networks
in Human Chronic Chagas Cardiomyopathy.
3- Participou do 2016 Cardiovascular Development Meeting em Newcastle,
UK. Novembro de 2016. Apresentou o trabalho derivado de seu projeto
de mestrado: MiRNA biogenesis is dysregulated in Idiopathic Dilated and
Chagas Cardiomyopathies.
4- Participou do evento FOCIS goes South – Chilean Workshop, Santiago –
Chile, maio de 2017.
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5- Realizou revisão de artigos para revista como a Oncotarget (Fator de
impacto 5.169).
6- Publicou dois artigos relacionados às atividades desenvolvidas no
laboratório de Imunologia do InCor no The Journal of Infectious Diseases
(Fator de Impacto 6.3). Além de outros trabalhos não diretamente
relacionados ao mestrado (em anexo).
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ANEXO L – Artigos Publicados durante o Mestrado
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