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Resumo

Morais DR. O Papel do miR-100 na proliferação, indução da apoptose e
instabilidade cromossômica em linhagens celulares de câncer de bexiga e
próstata [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2013.
Introdução: O câncer de próstata (CaP) é o tumor sólido mais diagnosticado
no homem atualmente, e a sexta ocorrência mais frequente de casos novos
de neoplasia maligna no mundo, sendo a segunda causa de óbito por
câncer. O câncer de bexiga (CaB) é a segunda neoplasia maligna mais
comum e a segunda em causa de óbito entre os tumores genito-urinários.
Mundialmente o CaB é responsável por aproximadamente 386.000 novos
casos e 150.000 óbitos por ano. O conhecimento das alterações em
processos celulares envolvidos na sua carcinogênese nos permite melhor
compreensão da patogênese dessas neoplasias, subsidiando, assim, mais
efetivamente, o planejamento de estratégias de prevenção, diagnóstico e
tratamento. Micro RNA (miRNA) são pequenas sequências não codificantes
de RNA que possuem grande papel no controle da expressão dos genes,
inibindo a tradução da proteína ou promovendo a degradação do RNA
mensageiro (RNAm). Os miRNA estão envolvidos em vários processos
celulares fisiológicos e patológicos, incluindo o câncer, onde podem atuar
como oncogenes (oncomiR) ou como supressores de tumor (tsmiR).
Previamente demonstramos que níveis elevados de miR-100 estão
relacionados a recidiva bioquímica pós-prostatectomia radical enquanto no
carcinoma urotelial de bexiga de baixo grau ocorre subexpressão desse
miRNA. Objetivo: O estudo pretende analisar o papel do miR-100 na
regulação de seus supostos genes alvo SMARCA5, THAP2, BAZ2A, mTOR
e FGFR3 em linhagens de CaB e CaP e sua relação com a proliferação,
apoptose e ploidia de DNA Material e Métodos: As linhagens de CaB (RT4
e T24) e CaP (DU145 e PC3) foram transfectadas com pré-miR-100,
antimiR-100 e seus respectivos controles negativos utilizando lipossomas.
Após a transfecção o nível de expressão de RNAm e proteína dos genes
alvos foi analisado pelas técnicas da cadeia da polimerase quantitativa em
tempo real (qRT-PCR) e western blotting respectivamente. A proliferação
celular, apoptose e instabilidade cromossômica foram analisadas por
citometria de fluxo. Resultados: A transfecção de pré-miR 100, reduziu de
modo significativo a expressão de RNAm dos genes mTOR(p=0,006),
SMARCA5 (p=0,007) e BAZ2A (p=0,03) na linhagem RT4, mTOR (p=0,02)
e SMARCA5 (p=0,01) na linhagem T24, mTOR (p=0,025), THAP2 (p=0,04),
SMARCA5 (p=0,001) e BAZ2A (p=0,005) na linhagem DU145 e mTOR
(p=0,01) na linhagem PC3. Quanto a expressão proteica houve diminuição
global da expressão de todas as proteínas varável de 22,5% a 69% nas
quatro linhagens estudadas. Na linhagem T24 miR-100 promoveu um
aumento na proliferação e o antimiR-100 induziu a apoptose demonstrando
o papel oncogênico desse miR no câncer de bexiga de alto grau. Na
linhagem PC3, do mesmo modo, a exposição ao antimiR-100 promoveu um

aumento de células em apoptose. Conclusões: Demonstramos que miR100 controla a expressão gênica e proteica de seus genes alvos nas
linhagens de CaP e CaB. Os genes mTOR e FGFR3 são proto-oncogenes
envolvidos com o desenvolvimento e progressão de neoplasias, enquanto os
genes BAZ2A, SMARCA5 e THAP2 estão relacionados a regulação da
transcrição, estabilidade genômica e indução da apoptose. Desse modo
podemos admitir que miR-100 tem um papel contraditório no câncer,
podendo se comportar como um oncomiR ou como um tsmiR, o que o
classificaria como um miRNA “contexto dependente”. Demonstramos porém
que miR-100 tem um papel oncogênico na linhagem T24 de carcinoma
urotelial de alto grau de bexiga promovendo um aumento na proliferação e
inibição da apoptose. Na linhagem PC3 também o papel oncogênico de miR100 pode estar relacionado a inibição da apoptose. Dada a variação de ação
dos miRNA nos diversos tecidos e estágios tumorais, a determinação do seu
papel nos diversos tumores é fundamental pois existe a possibilidade de
utiliza-los como marcadores diagnóstico, prognóstico e como alvos para
terapias moleculares.
Descritores: Neoplasias da próstata; Neoplasias da bexiga urinária;
Linhagem celular tumoral; MicroRNAs; Expressão gênica; Proteínas;
Apoptose; Proliferação de células; Instabilidade cromossômica.

Abstract

Morais DR. The role of miR-100 on proliferation, induction of apoptosis and
chromosomal instability in bladder and prostate cancer cell lines
[dissertation]. São Paulo: "Universidade de São Paulo, Faculdade de
Medicina"; 2013.

Introduction: Prostate cancer (PC) is the most commonly diagnosed solid
tumor in men today, and the sixth most frequent occurrence of new cases of
malignancy in the world, being the second cause of death by cancer in men.
Bladder cancer (BC) is the second most common malignancy and the second
cause of death among genitourinary tumors. Globally BC is responsible for
approximately 386.000 new cases and 150.000 deaths per year. The
knowledge of cellular processes involved in carcinogenesis allows us to
better understand the etiology and pathogenesis of these neoplasms,
supporting thus more effectively, planning strategies for prevention and
treatment. Micro RNAs (miRNA) are small non-coding RNA sequences that
have a large role in the control of gene expression by inhibiting protein
translation or promoting the degradation of messenger RNA (RNAm). The
miRNA are currently involved in various physiological and pathological
cellular processes, including cancer where they can act as oncogenes
(oncomiR) or tumor suppressors (tsmiR). Previously we demonstrated that
high levels of miR-100 are associated with biochemical recurrence after
radical prostatectomy while in low-grade bladder urothelial carcinoma it is
persistently underexpressed. Objective: The study aims to examine the role
of miR-100 in the regulation of its supposed target genes SMARCA5,
THAP2, BAZ2A, mTOR and FGFR3 in BC and PC cell lines and its
relationship with proliferation, apoptosis and chromosomal instability.
Material and Methods: The BC (RT4 and T24) and PC cell lines (DU145
and PC3) were transfected with pre-miR-100, antimiR-100 and their
respective controls using liposomes. After transfection RNAm and protein
levels of its supposed target genes were analyzed by quantitative real time
polymerase chain reaction (qRT-PCR) and western blotting. Cell proliferation,
apoptosis and DNA ploidy were analyzed by flow cytometry. Results: After
transfection of pre-miR 100, there was a significant reduction in the RNAm
expression of mTOR (p=0.006), SMARCA5 (p=0.007) and BAZ2A (p=0.03)
in RT4, mTOR (p=0.02) and SMARCA5 (p=0.01) in T24, mTOR (p=0.025),
THAP2 (p=0.04), SMARCA5 (p=0.001) and BAZ2A (p=0.005) in DU145 and
mTOR (p=0.01) in PC3. There was a reduction in the expression of all
proteins, variable from 22.5% to 69% in all cell lines. In T24 miR-100
promoted an increase in cell proliferation and antimiR-100 promoted
apoptosis characterizing miR-100 as an oncomiR in this cell line
representative of a right grade urothelial carcinoma. Also in PC3 antimiR-100
promoted an increase in apoptosis. Conclusions: We have shown that miR100 controls the expression of gene and protein of its supposed target genes

in PC and BC cell lines. mTOR and FGFR3 are proto-oncogenes related to
the tumor development and progression, while BAZ2A, SMARCA5 and
THAP2 are related to the DNA transcription regulation, chromossomic
stability and apoptosis induction. We can conclude that miR-100 has a
contradictory role in cancer, behaving as an oncomir or tsmiR depending the
type and stage of a specific neoplasia, classifying it as a “context depending”
miRNA. In T24 cell line however miR-100 acts as an oncomiR increasing cell
proliferation and inhibiting apoptosis. In PC3 cell line miR-100 also acts as an
oncomiR inhibiting apoptosis. Due to the variation of roles of miRNAs in
different tissues and stage of tumors, the characterization of their role in
neoplasm is very important because of the possibility to use them as
diagnostic or prognostic markers, even as targets for the development of new
drugs.
Descriptors: Prostatic neoplasms; Urinary bladder neoplasms; Cell line,
tumor; MicroRNAs; Gene expression; Proteins; Apoptosis; Cell proliferation;
Chromosomal instability.
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1. Introdução
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1.1 Câncer de Próstata
O câncer de próstata (CaP) é o tumor sólido mais diagnosticado no
homem atualmente, e a sexta ocorrência mais frequente de casos novos de
neoplasia maligna no mundo. No Brasil para o ano de 2013 foram estimados
60.180 casos novos de CaP. Esses valores correspondem a um risco
estimado de 62 casos novos a cada 100 mil homens (1). Para os Estados
Unidos, no ano de 2013, estima-se 238.590 novos casos e 29.720 óbitos
pela doença(2). Aproximadamente 75% dos casos diagnosticados no mundo
ocorrem em países desenvolvidos(3).
A mortalidade por CaP é relativamente baixa contudo o perfil
ascendente se assemelha ao da incidência. Em geral, a sobrevida média
mundial estimada em cinco anos é de aproximadamente 88%(4).
Fatores que determinam o risco de desenvolvimento do CaP não são
bem conhecidos, apesar de alguns terem sido identificados. Dentre eles
destaca-se a idade avançada, onde 75% dos casos de CaP são
diagnosticados em pacientes com idade superior a 65 anos(5). A
hereditariedade, também se destaca como fator de risco. Um parente de
primeiro grau afetado pela doença confere risco no mínimo, duas vezes
maior do indivíduo desenvolver CaP. Se dois ou mais indivíduos da mesma
família são afetados, o risco aumenta em 5 a 11 vezes. Porém, a
hereditariedade não parece ser fator prognóstico importante ou influenciar
negativamente a mortalidade relacionada ao CaP(6). A raça e o estilo de vida
também podem interferir no risco desta neoplasia. O desenvolvimento do
CaP parece estar associado ao estilo de vida ocidental, sendo encontrada
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menor incidência na população asiática. A mortalidade relacionada ao
câncer é 2,4 vezes maior na população afro-americana quando comparada à
raça branca(6).
Um importante fator relacionado ao estilo de vida é a dieta, sendo que
aquela baseada em gordura animal, carne vermelha, embutidos e laticínios
têm sido associada a aumento no risco do desenvolvimento da doença(7, 8).
Além disso, também contribui como fator de risco a obesidade (9). Em
contrapartida, dietas ricas em vegetais, vitaminas A, D, licopeno e ômega-3
aparecem como fatores protetores(10, 11).
O diagnóstico do CaP se dá pelo exame de toque retal (TR) e a
dosagem dos níveis séricos do antígeno prostático específico (PSA) (12). O
PSA não é um marcador específico do câncer, podendo elevar-se em
diversas situações, tais como prostatites, manipulações urológicas, infarto
prostático, retenção urinária, uso de sonda vesical, etc. Embora a maioria
dos casos de CaP apresente PSA elevado, este pode estar normal em até
27% dos pacientes com esta neoplasia. Portanto, a avaliação do PSA deve
ser realizada em conjunto com outras informações clínicas(13).
A biópsia de próstata é o único método diagnóstico da doença. A sua
indicação se baseia na suspeita clínica, elevações do PSA ou alterações do
toque retal(14).
O prognóstico depende principalmente do estádio (TNM) e grau
histológico de Gleason. A progressão do CaP é variável; existem tumores de
baixo grau que têm evolução indolente enquanto outros possuem alta
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capacidade de progressão(15). A escala de graduação de Gleason compõese de cinco padrões baseados no arranjo glandular e a sua relação com o
estroma prostático, sendo o diagnóstico final dado pela soma dos valores
dos dois focos neoplásicos mais representativos do tumor, de forma que as
neoplasias são classificadas em um escore de 2 a 10(16, 17). O estadiamento
patológico um dos principais fatores prognósticos no CaP segue a
classificação TNM recomendada pela AJCC (2010).
Para a definição da melhor forma de tratamento para cada paciente,
deve-se levar em consideração o estadiamento da doença, as comorbidades
e a expectativa de vida, assim como os possíveis efeitos colaterais do
tratamento. Nos pacientes com CaP de risco baixo e intermediário, a opção
de tratamento é a prostatectomia radical e a radioterapia, já em pacientes de
alto risco o tratamento deve ser mais agressivo, visto o maior potencial
metastático da doença nestes casos. Os pacientes com doença avançada
recebem

tratamento

sistêmico

através

de

castração

cirúrgica

ou

medicamentosa (bloqueio hormonal)(18).

1.2 Câncer de bexiga
O câncer de bexiga (CaB) é a segunda neoplasia maligna mais
comum e a segunda em causa de óbito entre os tumores genito-urinários(19).
Mundialmente o CaB é responsável por aproximadamente 386.000 novos
casos e 150.000 óbitos por ano(3), sendo considerado uma doença de
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grande impacto sócio-econômico com custos extremamente elevados para o
sistema de saúde(20).
Nos Estados Unidos foram estimados 72.570 novos casos, para o ano
2013, sendo 54.610 em homens e 17.960 em mulheres e 15.210 óbitos pela
doença

(2, 4)

. Para o ano de 2013, estimam-se, para o Brasil, 6.210 casos

novos de CaB em homens e 2.690 em mulheres. Esses valores
correspondem a um risco estimado de 6 casos novos a cada 100 mil
homens e 3 a cada 100 mil mulheres(1).
A incidência e mortalidade variam de acordo com a região geográfica,
etnia, gênero e idade. Diferenças no processo de metabolização dos
carcinógenos relacionados à doença podem ser uma das razões que
expliquem essas diferenças étnicas(21).
Países industrializados e ambientes urbanos têm maior incidência que
países em desenvolvimento e ambientes rurais(22). De acordo com um
estudo global de 2002, aproximadamente 63% dos 357.000 novos casos de
CaB foram relatados em populações ocidentais(5). Apesar de poder ocorrer
em qualquer idade, a incidência de CaB aumenta diretamente com a idade,
sendo o diagnóstico mais frequente na 6ª e 7ª décadas de vida(23).
Cerca de 20% dos casos de CaB estão associados à exposição
ocupacional a aminas aromáticas e a substâncias químicas orgânicas em
uma série de atividades profissionais(24). Aminas aromáticas também estão
presentes na fumaça do cigarro e seus metabólitos excretados na urina de
fumantes são responsáveis por cerca de 50% dos casos de CaB. De fato,
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indivíduos tabagistas apresentam incidência até quatro vezes maior em
comparação com não fumantes(24). O uso de medicamentos como a
ciclofosfamida e consumo de grandes quantidades do analgésico fenacetina
por longo tempo e a exposição à radiação ionizante, têm sido relacionadas
ao desenvolvimento desta neoplasia(25).
Entre 70 a 80% dos casos de CaB são tumores papilíferos de baixo
grau, não invasivos que caracteristicamente tem altas taxas de recidiva,
necessitando de seguimento contínuo e prolongado para detecção precoce
da recorrência evitando sua progressão(26). Aproximadamente 80% dos
casos persistem confinados ao epitélio (pTa) ou lâmina própria (pT1),
enquanto os 20% restantes recorrem com invasão da camada muscular
própria (pT2-4).
O sintoma mais comum no CaB é a hematúria indolor, que ocorre em
aproximadamente 85% dos pacientes(27). A cistoscopia com biópsia, método
invasivo, e a citologia oncótica da urina, pouco sensível, constituem o padrão
ouro para o acompanhamento dos pacientes, mas tornam o custo de
seguimento da doença extremamente elevado(28). Por isso, métodos
moleculares, como hibridização in situ por fluorescência (FISH) e expressão
de telomerase são considerados promissores, por serem não invasivos e
apresentarem boa sensibilidade(29).
Em relação aos fatores prognósticos a subdivisão dos estádios da
doença baseia-se no sistema internacional TNM e tem aplicação prática na
elaboração da estratégia terapêutica. A graduação histológica é proposta
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pela World Health Organization (WHO) e pela International Society of
Urological Pathology (ISUP)(30).
Para o tumor não músculo invasivo, o tratamento adjuvante com
imunoterapia

intravesical

com

Bacillus

Calmentte-Guérin

(BCG)

ou

quimioterapia intravesical com mitomicina C, colaboram com a diminuição
das taxas de recidiva(31). Essas modalidades terapêuticas são eficientes
diminuindo os índices de recidiva sem impacto relevante na sobrevida global
e apresentam toxicidade leve em pelo menos 40% dos pacientes(32,

33)

. A

terapia mais efetiva para o CaB invasivo, é a cistectomia radical(34).

1.3 Micro RNA
Micro RNA (miRNA) são pequenas moléculas endógenas de RNA,
não codificadoras de proteínas, de fita simples, constituídas por 19 a 22
nucleotídeos que fazem parte de uma nova classe de potentes reguladores
pós-transcricionais da expressão gênica(35, 36).
Embora o primeiro miRNA, lin-4, (do inglês lineage-deficient-4) tenha
sido descoberto em 1993(37), sua presença em vertebrados foi confirmada
apenas em 2001(38) sendo identificado originalmente no organismo
nematóide Caenorhabditis elegans através de uma varredura genética para
identificação de defeitos de controle temporal do desenvolvimento pósembrionário(39).
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Na atualidade mais de 1872 precursores e 2578 miRNA maduros
(http://www.mirnabodymap.org) estão descritos em humanos, relacionados
com a regulação de mais de 30% dos genes humanos (40-42) envolvidos em
múltiplos

processos

celulares

como

apoptose,

diferenciação,

desenvolvimento e proliferação celular(43), hematopoiese(35), vias metabólicas
e de sinalização e manutenção de células pluripotenciais. Podem atuar como
supressores ou estimuladores de uma atividade celular específica. Além
disso, a expressão anômala desses pequenos miRNA tem sido associada a
diferentes patologias humanas(44).

1.3.1 Biogênese do micro RNA
A biogênese do miRNA, inicia-se com sua transcrição pela RNA
polimerase II, gerando um longo transcrito de miRNA primário (pri-miRNA)
contendo uma extremidade cap na porção 5’ e uma cauda poli(A) na porção
3’(45). Essa molécula denominada pri-miRNA apresenta uma estrutura do tipo
hairpin em seu arcabouço que é clivada ainda no núcleo, posteriormente
sofrendo a ação do complexo microprocessador, enzimas do tipo RNase III,
Drosha, e seu cofator DGCR8 (do inglês DiGeorge syndrome critical region
gene 8)(46).
O produto gerado deste processamento é um molécula de
aproximadamente 70 nucleotídeos denominada pré-miRNA precursora do
miRNA maduro(45), que é transportado ao citoplasma pela Exportina 5,
proteína de exportação nuclear que utiliza Ran-GTP como co-fator(47). Nesta
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localização, uma segunda enzima RNAase III, chamada Dicer, cliva o prémiRNA, gerando miRNA duplex contendo o miRNA maduro e sua fita
complementar de aproximadamente 22 nucleotídeos(48). Este produto é
incorporado a um complexo multimérico denominado RISC (do inglês RNAinduced silence complex), que tem como principais componentes as
proteínas Argonautas. Apenas uma das fitas do duplex de miRNA
permanece no complexo RISC para controlar a expressão pós-transcricional
dos genes alvo(49), esta atua sobre o RNA mensageiro (RNAm) alvo
reprimindo a tradução da proteína ou promovendo a degradação do
RNAm(50) (Figura 1).

Figura 1 - Esquema ilustrando a biogênese do miRNA
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Os miRNA exercem seus efeitos regulatórios mais comumente
ligando-se à região 3’ não traduzida do RNAm alvo. Este mecanismo de
atuação permite a redução dos níveis protéicos raramente afetando o nível
de expressão transcricional(50). Em mamíferos, em geral, ocorre um
pareamento imperfeito com o RNAm acarretando uma inibição traducional
do alvo(51,

52)

. Os miRNA possuem sequências pequenas e agem sem a

necessidade de pareamento completo, um único miRNA pode regular muitos
RNAm alvo, além de cooperarem no controle de um único RNAm (53). Nas
plantas, porém a complementariedade é maior resultando na degradação do
RNAm(50).
Estudos recentes enfatizam a importância dessas moléculas ao
relatar alterações na expressão dos miRNA em diferentes patologias
humanas. A expressão alterada de componentes da maquinaria de
biogênese dos miRNA como Drosha, Dicer e Argonautas, tem sido
associada ao desenvolvimento de diferentes tumores humanos, destacando
a importância desta via no funcionamento celular adequado(54).

1.3.2 Micro RNA no Câncer
A expressão alterada de miRNA vem sendo relacionada a diversos
tumores onde atuam como oncogenes ou genes supressores de tumor. Em
humanos, 50% dos genes de miRNA estão localizados em sítios frágeis do
DNA o que possibilita a ocorrência de fenômenos relacionados à
carcinogênese como perdas, rearranjos, translocações, amplificações etc.,
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possivelmente desempenhando um papel importante na patogênese de uma
variedade de neoplasias humanas regulando o crescimento celular e
apoptose(51, 55, 56).
miRNA têm sido implicados em praticamente todos os processos
biológicos de uma célula, em virtude do seu papel na regulação da
expressão gênica e são importantes na manutenção do equilíbrio entre
oncogenes e genes supressores tumorais(57). Alguns miRNA promovem a
proliferação celular e inibem a apoptose, ao passo que outros determinam
diminuição da sobrevida e da proliferação celular(58). Essas duas classes
de

miRNA

são

(oncomiR)(59-61)

e

designadas,
miRNA

respectivamente,

supressores

miRNA

tumorais

oncogênicos

(tsmirR)(59,

61-63)

.

Dependendo do contexto e do tipo celular em que são expressos, um
mesmo miRNA pode exibir atividade oncogênica ou supressora tumoral(63,
64)

. Além disso, um único miRNA é capaz de regular diversos genes

alvo(63) e, com isso, controlar simultaneamente atividades opostas, como a
proliferação celular e a apoptose(64).
Embora a bioinformática possa prever milhares de genes que são
potenciais alvos de miRNA reguladores baseado em complementaridade de
uma sequência específica do RNAm, apenas alguns miRNA foram
experimentalmente validados.
Pesquisas têm demonstrado que o perfil de expressão dos miRNA
pode ser utilizado no diagnóstico e prognóstico de tumores(65, 66). Além
disso, estudos demonstram que os miRNA podem constituir importantes
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ferramentas terapêuticas(67,

68)

. Neste contexto, miRNA com atividades

oncogênicas poderiam ser suprimidos ou miRNA supressores tumorais
poderiam ser administrados ou ter sua expressão estimulada(57).

1.3.3 Micro RNA-100
miR-100 foi inicialmente descrito em 2002 como um pequeno RNA
endógeno(69) e, posteriormente, foi encontrado diferencialmente regulado em
vários tipos de tumor(70, 71). Está localizado no cromossomo 11 em um cluster
com let7a-2 e forma uma família de miRNA com a sequência relacionada ao
miR-99 (Tabela 1) (72).
Tabela 1 - Componentes da família miR-99
Componentes da família miR-99
hsa-miR-100
hsa-miR-99ª
hsa-miR-99b

Sequencia de bases
AACCCGUAGAUCCGAACUUGUG
AACCCGUAGAUCCGAUCUUGUG
CACCCGUAGAACCGACCUUGCG

A expressão de miR-100 tem sido descrita de forma distinta em vários
tipos de tumores. Entre os tumores foi observado subexpressão de miR-100
em carcinoma epidermóide de língua e cavidade oral(73,

74)

, câncer de

nasofaringe(75), carcinoma hepatocelular(76), hepatoblastomas(77) e carcinoma
seroso do ovário(78), enquanto que a superexpressão foi observada em
meduloblastomas(79), câncer gástrico(80) e pancreático(81).
Song et al.(82) demostraram em um estudo a subexpressão de miR100 no CaB. Em outro trabalho foi encontrado superexpressão de miR-100
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em tumores de bexiga pT2/pT3 de alto grau(83). Já nosso grupo
recentemente demonstrou que a subexpressão de miR-100 caracteriza os
tumores pTa de baixo grau e associa-se a superexpressão de FGFR3(84).
Especulamos que a falta de regulação de miR-100 sobre esse gene poderia
contribuir com o processo de carcinogênese do carcinoma urotelial de
bexiga, promovendo uma superexpressão de FGFR3 que precederia sua
mutação ativadora(84).
Estudando CaP recentemente, identificamos que a superexpressão
de miR-100 associou-se a tumores mais agressivos(85) e a recidiva
bioquímica após prostatectomia radical(86). No CaP também demonstramos
previamente que os níveis de miR-100 diminuem na transição entre o
carcinoma localizado de alto risco para metástase do CaP, incluindo a
linhagem de CaP LNCaP(87).
De forma geral, para melhor compreensão do papel de miRNA no
câncer tornam-se essenciais os estudos funcionais in vitro, na tentativa de
validar os achados encontrados no perfil de expressão gênica dos miRNA.
Os estudos funcionais com miRNA podem ser realizados através da
suplementação destes, o que simularia uma condição de superexpressão,
enquanto sua inibição permite a identificação de anormalidades associadas
a sua perda de função. Com a combinação dessas duas ferramentas tornase possível identificar não somente genes regulados por miRNA mas
também processos celulares controlados por esses miRNA específicos.
O miR-100 tem como alvos mTOR e FGFR3(88,

89)

, dois proto-

oncogenes envolvidos na proliferação e sobrevivência celular, tendo ainda
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previstos como alvos os genes supressores tumorais SMARCA5, THAP2 e
BAZ2A relacionados a regulação da transcrição da molécula de DNA,
estabilidade genômica e indução da apoptose(42,

90, 91)

. A figura 2 ilustra os

genes alvos preditos de miR-100 e os papeis destes genes no controle de
importantes processos celulares.

Figura 2 - Genes alvos de miR-100 e o seu papel em vários processos
celulares

A proteína mTOR (the mammalian target of rapamycin) é uma serinatreonina quinase que, juntamente com a fosfatidilinositol 3'-quinase
(PI3K)/AKT/fosfatase e com o homólogo de angiotensina (PTEN) formam
uma via de sinalização com importante papel na regulação da síntese de
proteínas, crescimento celular, proliferação, apoptose, sobrevivência e
angiogênese(92).
O FGFR3 (Receptor do fator de crescimento de fibroblastos 3) é uma
proteína que pertence à família dos receptores de fator de crescimento do
tipo tirosina quinase que compartilham estruturas e funções similares(93).
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Desempenha papel em vários processos celulares importantes, incluindo a
regulação do crescimento e divisão celular, a determinação do destino da
célula, migração celular, formação de vasos sanguíneos, homeostase
tecidual, e no desenvolvimento do embrião(94).
A proteína BAZ2A (Bromodomain Adjacent To Zinc Finger Domain
2A) faz parte das Bromodomains, que tem atividade de histona acetilase,
permitindo o afrouxamento da molécula de DNA e sua transcrição. Esse
conjunto de proteínas é considerado supressor de tumor e suas
anormalidades têm sido relacionadas ao desenvolvimento de neoplasias(95,
96)

.
A proteína SMARCA5 (hSNF2H) é um membro da família SWI/SNF

contendo atividades de helicase e ATPase, como parte de um complexo de
remodelação da cromatina dependente de ATP. Usa a energia da hidrólise
do ATP para alterar a posição ou estrutura do nucleossomo e assim iniciar o
processo de transcrição(97). Outro complexo hSNF2h inclui NORC (complexo
de remodelação nucleolar, que consiste na interação entre a proteína TTF1
e TIP5) e hSNF2h(98).
A proteína THAP2 (Thanatos associated protein ) faz parte de uma
grande família de proteínas com domínios de ligação ao DNA com
importante ação pró-apoptótica(99). A capacidade de ligação das proteínas
THAP ao DNA as coloca como reguladores de transcrição, de forma que
estas atuem no recrutamento de outras proteínas que agem como
repressores da transcrição como o Par-4 que suprime a expressão de Bcl2,
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um importante inibidor da apoptose, facilitando o processo de morte
programada(100).

1.4 Justificativa
Os miRNA agem como reguladores da expressão dos genes, e estão
envolvidos em diversos processos celulares fisiológicos e patológicos,
incluindo o câncer, onde podem atuar como oncomiR ou tsmiR. Cada
miRNA pode regular a expressão de vários genes alvos, e cada RNAm pode
ser alvo de numerosos miRNA, o que demonstra a complexidade do seu
papel no desenvolvimento e progressão das neoplasias.
Nesse sentido, o estudo pretende analisar o papel de miR-100 in vitro
em linhagens celulares de CaB e CaP na regulação de seus genes alvo e o
resultado dessa regulação nos processos celulares como a proliferação
celular, apoptose e instabilidade cromossômica, os quais estão envolvidos
no

desenvolvimento

e

progressão

dessas

neoplasias.

A

melhor

compreensão do papel desse miRNA no CaB e CaP pode resultar em
importantes

contribuições

para

o

entendimento

do

processo

de

carcinogênese e sugerir novos agentes e alvos terapêuticos para o
tratamento das duas enfermidades.
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2. Objetivo
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Analisar o papel do miR-100 no controle de seus genes alvo
SMARCA5, THAP2, BAZ2A, mTOR e FGFR3 e sua relação com a
proliferação, apoptose e instabilidade cromossômica em linhagens de câncer
de bexiga (T24 e RT4) e câncer de próstata (DU145 e PC3).
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3. Métodos
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3.1 Tipo de Estudo
Experimental, exploratório

3.2 Ética
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Medicinada Universidade de São Paulo e aprovado em
19/05/2010 (no 119/10).

3.3 Linhagens Celulares
Utilizamos as linhagens comerciais de CaB T24, estabelecida a partir
de espécime cirúrgico de paciente com CaB de alto grau invasivo, e a
linhagem RT4, derivada de um tumor papilífero de baixo grau . A linhagem
T24 foi gentilmente cedida pela Dra. Daisy Salvadori (Unesp, Botucatu) e a
RT4 foi adquirida no European Collection of Cell Cultures (ECACC). As
linhagens comerciais de CaP utilizadas foram DU145, proveniente de
metástase em sistema nervoso central e a linhagem PC3 estabelecida a
partir de metástase óssea, obtidas no American Type Culture Collection
(ATCC).
As células foram acondicionadas em frascos de cultura de 25 cm 2
contendo meio McCoy's (Sigma Co, St. Louis, MO, EUA) para as linhagens
de CaB e DMEM (Invitrogen, Calrsbad, CA, EUA) para as linhagens de CaP,
sendo estas suplementadas com soro fetal bovino (SFB) a 20% e solução

21

antibiótica e antimicótica (Sigma Co, St. Louis, MO, EUA) a 1%. Os frascos
foram mantidos em estufa para cultura de células contendo atmosfera úmida
composta por 95% de ar e 5% de CO2 à temperatura de 37°C. O meio de
cultivo foi trocado quando atingido o estado de subconfluência em
monocamada, 70% da área cultivável recoberta por células.

3.4 Transfecção celular com Pré-miR 100 e seu Antagomir
As células cultivadas em meio de cultura foram tratadas com 0,25%
de tripsina e 0,02% de EDTA 1 hora antes da transfecção celular. A técnica
usada para transfectar às células com o Pre-miR™ e o Anti-miR™ foi
realizada de acordo com o ensaio Pre-miR™ miRNA Precursor (Ambion,
Austin,TX, EUA). Os reagentes usados para este experimento estão
expostos na tabela 2.

Tabela 2 - Reagentes utilizados para transfecção do pré-miRNA e antimiRNA
Reagentes
Identificação do Ensaio
Pré-miR 100
Anti-miR 100
Pré-miR controle negativo
Anti-miR controle negativo
Lipofectamine 200
OPTI-MEM I

AM 17100 (Ambion)
AM 17000 (Ambion)
AM 17110(Ambion)
AM 17010 (Ambion)
11668-027 (Invitrogen)
11058 (Invitrogen)

O Pre-miR™ miR-100 (5nmol), Anti-miR™ miRNA anti-miR 100
(5nmol) e seus respectivos controles negativos (Ambion, Austin,TX, EUA)
foram ressuspensos em 100μL de água livre de nuclease para obtenção de
uma solução de 50μM, posteriormente diluídos para uma concentração de
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10μM. Pré-miR, anti-miR e seus respectivos controles foram diluídos em
50μL de meio OPTI-MEM I em diferentes tubos em uma concentração final
de 50nM ( 2,5μL da solução de 10μM), A seguir 1,5μL do agente de
transfecção Lipofectamine 200 (Invitrogen, Calrsbad, CA, EUA) foi diluído
em 50μL de meio OPTI-MEM I em tubo falcon.
As diluições do pré-miR 100 e do agente de transfecção foram
combinadas e misturadas, posteriormente incubadas por 10 minutos em
temperatura ambiente para formação do complexo de transfecção (Obs: o
mesmo procedimento feito com o pré-miR foi realizado com os demais antimiR 100, pré-miR controle negativo e anti-miR negativo). A seguir foram
dispensados 100μL do complexo de transfecção em cada poço de uma
placa de cultura de 24 poços onde cada amostra de complexo de
transfecção foi configurada e marcada de acordo com seus controles: prémiR 100 (controle negativo pré-miR) e anti-miR 100 (controle negativo antimiR). As células em suspensão foram transferidas e semeadas na cavidade
dos poços da placa de cultura para sobreposição dos complexos de
transfecção em volume de 400μL de meio de cultura contendo 5 x 10 4 de
células/poço. Em seguida, incubamos a placa por 24 horas em estufa de
CO2 à 37ºC. Posteriormente, as células aderidas foram removidas das
placas de cultura com tripsina/EDTA. A suspensão celular foi lavada com
meio de cultura à 10% de SFB e centrifugada a 4000 rpm por 5 min.
A avaliação do perfil de expressão dos genes foi realizada a partir de
amostras de RNA extraídas das linhagens de células transfectadas.
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3.5 Isolamento do RNA e miRNA
Para extração do RNA total e miRNA, utilizamos o pellet de
células obtido após tripsinização das células. O miRNA e RNA foi isolado
com o kit mirVana (Ambion, Austin, TX, EUA) de acordo com as
recomendações do fabricante. Este kit permite o isolamento de todos os
tipos de RNA. Ao tubo foram adicionados 250 μl do tampão de lise e 25 μl do
aditivo de homogeneizar e a solução foi deixada 10 min no gelo,
posteriormente foi adicionado 250 μl de fenol-clorofórmio e as amostras
foram vortexadas e centrifugadas na velocidade máxima (14.000 RPM) por 5
min em temperatura ambiente. A fase aquosa foi removida para um novo
tubo onde foi adicionado um terço do volume de etanol 100%. Então a
solução foi transferida para um filtro e centrifugada a 10.000 g por 15 seg.
No filtro continha o RNA total que foi armazenado até o procedimento de
lavagens, no filtrado estava o miRNA, no qual foi adicionado dois terços de
etanol 100%. A solução foi transferida para uma nova coluna e centrifugada
a 10.000 g por 15 seg. Foram então feitas as lavagens com 700 μl de wash
solution 1/3, e duas com 500 μl de wash solution 2/3, e nos intervalos as
amostras foram centrifugadas por 10 seg a 10.000 g. O filtrado foi
descartado e foram adicionados 50 μl de água livre de RNAse a 95°C no
filtro para eluição do RNA e miRNA. Ambos foram armazenados em freezer 20°C até serem utilizados. A concentração e pureza foram estimadas em
espectrofotômetro (Nanodrop ND-1000, Wilmington, EUA) (260/280 nM).
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3.6 Síntese do DNA complementar
A síntese do DNA complementar (cDNA) foi obtida utilizando-se a
enzima MultiscribeTM transcriptase reversa e iniciadores randômicos (Applied
Biosystems, Fostercity, CA, EUA), para o RNA.
O RNA total foi diluído em H2O livre de nuclease em volume final de
20 µL. A este volume foram acrescentados 4 μL de oligonucleotídeos
randômicos (10X), 1,6 μL do mix de dNTPs (100 mM), 4 μL do tampão da
enzima (10X), 2,0 μl da enzima transcriptase reversa e 8,4 μl de água livre
de nucleasse. As soluções foram então submetidas a ciclos de
temperaturas: 10 min a 25°C, 120 min a 37°C e 5 min a 85°C. Após o
término dos ciclos o cDNA foi armazenado a –20°C até o uso.

3.7 Análise de expressão do RNAm pela técnica de PCR em tempo real
quantitativo
A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em Tempo Real é capaz
de monitorar o progresso da PCR enquanto ela progride (ou seja, em tempo
real). Os dados são desta forma, coletados ao longo da PCR, ao invés de
serem apenas no final da reação. A PCR em tempo real utiliza o momento
do ciclo da reação no qual a amplificação de um alvo é detectada pela
primeira vez, ao invés da quantidade de alvo acumulado após um número
fixo de ciclos. Quanto mais alto o número de cópias iniciais do ácido nucléico
alvo, mais rápido será observado o aumento significativo na fluorescência.
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Os primers que foram utilizados para amplificação dos genes e do
miRNA foram desenhados com o auxílio do programa primer Express
(Applied Biosystems, Fostercity, CA, EUA) (Tabela 3), e para as reações
utilizamos o termociclador ABI 7500 fast (Applied Biosystems, Fostercity,
CA, EUA) no modo standard. Para quantificação das amostras foi utilizado o
reagente TaqMan® (Applied Biosystems, Fostercity, CA, EUA). As reações
ocorreram nas seguintes concentrações: 0,5 µL do primer específico, 5 µL
de TaqMan® Universal PCR máster mix, 3,5 µL de água livre de nuclease
RNA e 2,0 µL de cDNA (concentrado em 15 ng de RNA).

Tabela 3 - Primers utilizados para quantificação da expressão dos genes
alvo
Gene
Identificação do ensaio
SMARCA5
HS00186149_m1
THAP2
HS00230167_m1
mTOR
HS01042424_m1
BAZ2A
HS00203782_m1
FGFR3
HS00179829_m1
B2M
Hs99999907_m1

O sistema TaqMan utiliza uma sonda fluorescente para permitir a
detecção de um produto específico da PCR conforme este se acumula
durante os ciclos da PCR. Uma sonda (oligonucleotídeo) é construída
contendo um corante reporter fluorescente na extremidade 5´ e um corante
quencher (silenciador) na extremidade 3´. Enquanto a sonda está intacta, a
proximidade do quencher reduz bastante a fluorescência emitida pelo
corante repórter através da transferência de energia por ressonância de
fluorescência (FRET) através do espaço. Se a sequência alvo estiver
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presente, a sonda se anela logo após um dos primers e é clivada através da
atividade exonucleásica 5´ da Taq DNA polimerase enquanto o primer é
estendido.
Esta clivagem da sonda separa o corante reporter do corante
quencher, aumentando o sinal do corante reporter e também remove a
sonda da fita alvo, permitindo que a extensão do primer continue até o final
da fita molde. Assim, a inclusão da sonda não inibe o processo geral da
PCR. Moléculas adicionais do corante reporter são clivadas de suas
respectivas sondas em cada ciclo, resultando em um aumento na
intensidade de fluorescência, que é proporcional à quantidade de amplicon
produzido e esta pode ser medida através de uma câmera situada na parte
superior do equipamento. A quantificação da emissão absorvida pela câmera
após quebra da sonda permite a quantificação indireta de RNA alvo contido
na reação após cada ciclo da PCR.

3.8 Análise dos resultados de expressão gênica
O nível de expressão dos genes foi obtido pela quantificação relativa
e determinado pelo método 2-CT.
O nível de expressão dos genes alvos foram obtidos pela
quantificação relativa dos níveis de expressão determinados pelo método 2CT

, para o qual CT = dCT1 – dCT2, onde dCT1 = CT do gene alvo,

(amostra das células transfectadas com miR-100) - CT do controle endógeno

27

(amostra das células transfectadas com miR-100), e dCT2 = CT do gene alvo
(amostras das células transfectadas com miR-negativo, controle da reação)
– CT do controle endógeno (amostras das células transfectadas com este
mesmo miR-negativo). A mesma comparação foi feita para as amostras das
células transfectadas com anti-miR 100 e seu respectivo controle negativo.
No gráfico logarítmico, esse método padroniza a expressão do
controle normal como uma linha basal (representada pelo número 1) e a
expressão relativa de cada gene alvo para as amostras transfectadas com
miR-100 e seu anti-miR é demonstrada referente ao normal para mais nos
casos de superexpressão e para menos nos de subexpressão.
Todas as reações de PCR foram realizadas em duplicata e o gene da
β2- microglobulina (B2M) (Applied Biosystems, CA, USA) foi usado como
controle endógeno da reação, dos genes estudados.

3.9 Western Blotting
A expressão proteica dos genes alvo mTOR, FGFR3, SMARCA5,
BAZ2A e THAP2 foi avaliada através da técnica de Western Blotting. Essa
técnica é referida como "padrão ouro" para a detecção de proteínas, sendo
um método de alta especificidade e sensibilidade.
O método analítico como Western Blotting usa o alto poder de
resolução da eletroforese em gel de poliacrilamida e a determinação do peso
molecular da proteína em questão com a especificidade da imunoquímica.
As proteínas resultantes da separação eletroforética são transferidas do gel
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de poliacrilamida para uma membrana de nitrocelulose ou PVDF (fluoreto de
polivinilideno), imediatamente após a corrida eletroforética, e seguida da
incubação com anticorpo primário e de uma segunda incubação com um
anticorpo secundário conjugado a peroxidase. O sistema revelador contém
uma substância que ao reagir com o conjugado emitirá luz. Essa membrana
quando exposta a um filme radiográfico revela a presença da banda protéica
específica para o anticorpo empregado.
As linhagens RT4, T24, DU145 e PC3 foram colocadas em uma placa
de cultura de seis poços contendo 2x10 5 de células por poço e transfectadas
com 50nM de pré-miR 100, anti-miR 100 e seus respectivos controles
negativos por 48 horas. Após 48 horas foi feita a extração das proteínas
totais contidas na amostra. Para todos os anticorpos primários utilizamos o
anticorpo secundário goat anti rabbit. Utilizamos o anticorpo β-actina como
controle para normalização da nossa reação. A tabela 4 descreve os
anticorpos utilizados bem como suas diluições.
Tabela 4 - Anticorpos utilizados para detecção da expressão proteica
Anticorpo Marca
Diluição
mTOR
Abcam
1:500
FGFR3
Abcam
1:600
SMARCA5 Abcam
1:2000
BAZ2A
Abcam
1:500
THAP2
Proteintech 1:600
β-ACTINA Millipore
1:500

As amostras foram preparadas por lise direta das células, em 200 ul de
tampão de lise RIPA (Lysis Buffer, Millipore) contendo inibidores de protease
e fosfatase. As amostras foram deixadas por 30 minutos no gelo. Procedeu-
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se então a centrifugação das amostras em centrífuga refrigerada por 20
minutos, a 15.000 rpm em 4 ºC. O sobrenadante foi recolhido e congelado a
-80 ºC. Uma pequena quantidade das proteínas foi separada e realizou-se a
dosagem no espectrofotômetro Nanodrop® (ND-1000, Wilmington, EUA),
com o Pierce® (660nm Protein Assay, Thermo).
Foi adicionado às proteínas, um tampão de amostra, chamado Laemmli
2x (115 mM tris-HCl pH 6,8; 15% SDS; 10% de glicerol; 100 mM de 2-bmercaptoetanol; 0,1% de azul de bromofenol), na proporção de 1:1. As
amostras foram então aquecidas a 95 ºC por 5 minutos, sendo mantidas a 20 oC até serem usadas.
Para cada amostra, 30µg de proteínas foram submetidas a eletroforese
em gel SDS-PAGE (acrilamida/bisacrilamida 29:1) a 12% (Bio-Rad; MiniProtean® TGXTM). A composição do tampão de eletroforese foi 25 mM de
tris-HCl pH 8,3, 200 mM de glicina e 1% de SDS. Os géis foram submersos
no tampão de corrida, onde foi aplicada uma carga de 80 Volts por 30
minutos para corrida do gel stacking e logo depois uma voltagem de 100
Volts por aproximadamente 1 hora e 30 minutos para corrida no gel de
separação.
Após a eletroforese, as bandas proteicas foram transferidas para a
membrana IMMOBILON em PVDF. A transferência foi feita de forma úmida,
utilizando um tampão de transferência feito à base de glicina e tris (1x) com
20% de metanol. Neste tipo de transferência o gel e a membrana foram
prensados entre esponjas e papel absorvente umedecidos com tampão de
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transferência. A membrana de PVDF foi previamente hidratada, conforme
instruções. O esquema de transferência, chamado de “sanduíche” foi
submerso em tampão de transferência e um campo elétrico de 300 mA foi
aplicado por 2 horas.
Após a transferência das bandas de proteínas foi realizada com
incubação dos anticorpos utilizando-se o aparelho SNAP (SNAP i.d.® system
– Millipore). Primeiramente foi realizado o bloqueio da membrana
IMMOBILON em PVDF para impedir ligação inespecífica dos anticorpos
primário e/ou secundário na membrana. A solução de bloqueio utilizada foi
BSA (1%) (Albumin, from bovine serum – Sigma) diluído em TBS-T (1x)
(tampão tris salino Tween 20) por 15 segundos. Os anticorpos primários
foram diluídos em BSA (1%) na diluição sugerida pelo fabricante e
especificada na tabela 2. A incubação foi feita por 10 minutos a temperatura
ambiente. Depois dessa etapa, as membranas foram lavadas várias vezes
com TBS-T (1x) para remoção do anticorpo primário residual. O anticorpo
secundário foi diluído da mesma maneira que o primário na diluição sugerida
pelo fabricante. A incubação foi realizada por 10 minutos a temperatura
ambiente e novamente a membrana foi lavada com TBS-T.
As bandas de proteínas foram reveladas utilizando-se o substrato
LuminataTM Forte (Western HRP Substrate – Millipore). Para obtenção das
imagens utilizamos o equipamento Alliance 4.7 (Uvitec, Cambridge,
Inglaterra) e para quantificação das proteínas utilizamos o software Alliance
16.06 do próprio equipamento de detecção.
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3.10 Análise da ploidia do DNA e proliferação celular

A ploidia do

NA é um conceito que descreve o conte do de

NA no

interior da célula. A utilização do corante fluorescente e intercalante de DNA,
o iodeto de propídeo (PI), permite marcar o DNA de uma forma
estequiométrica, ou seja, a quantidade de DNA é diretamente proporcional à
quantidade do corante que é medida pela fluorescência emitida em um
equipamento de citometria de fluxo. Esta relação pode ser demonstrada
graficamente por meio de um histograma onde partir de sua análise é
possível identificar presença de aneuploidias, bem como, avaliar a
frequência de células nas diferentes fases do ciclo celular, em especial a
determinação de células em fase S como um indicador de proliferação
celular (101).

A análise de ploidia do DNA e proliferação celular nas linhagens
celulares de CaB e CaP foram realizadas após o período de 96 horas de
exposição destas ao pré-miR 100, anti-miR 100 e seus respectivos controles
negativos em uma concentração de 70 nM respectivamente, usando 2,5 x
105 de células por poço em uma placa de 12 poços. O experimento foi feito
em triplicata para cada condição de exposição. Utilizamos como controle
interno, células não tumorais diploides (linfócitos humanos). Os linfócitos
foram separados do sangue humano (saudável) usando Ficoll-Paque
seguindo as recomendações do fabricante, posteriormente lavados com
tampão PBS e contados.

Os linfócitos e as células tumorais foram

centrifugadas por 5 min, a 2000 rpm e ressuspendidas em 1 ml de etanol
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70% por 2 horas para fixação das mesmas. Após a fixação das células o
etanol foi descartado e as mesmas foram lavadas por duas vezes em
tampão PBS e preparadas para marcação com PI. Em seguida foi misturado
2,5 x 105 das células tumorais a 5 x 105 de linfócitos que foram
ressuspendidas em 200 l de solução de PI ( 200μg/ml, RNAse A 20 mg/ml,
triton X-100 e PBS pH 7,4) e incubadas por 15 min a 37oC. Após esse
período as amostras foram filtradas com filtro de nylon 50 µm em tubo de
citometria e acrescentado a este 200 l de tampão PBS para análise em
citômetro de fluxo.

A ploidia do DNA é expressa como índice de DNA (ID), isto e, a razão
entre a fluorescência media do pico GO/GI tumoral e a do pico G0/Gl da
população de referência diploide (2n). Como padrão interno diploide,
utilizam-se

geralmente

as

células

não

malignas,

linfocitárias

ou

fibroblásticas, misturadas na amostra tumoral analisada. O cálculo da ploidia
de DNA foi realizado da seguinte maneira: média da fluorescência do canal
do pico G1 células tumorais / Média da fluorescência do canal do pico G1
células controle/linfócitos. Os resultados obtidos, ainda demonstram em qual
período do ciclo celular as células se encontram G0/G1, S ou G2/M e os
dados são apresentados em porcentagem. O resultado do ciclo celular é
disperso em forma de histograma, como ilustrado na figura 3.
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Figura 3 - Histograma do Ciclo Celular – Exemplo de resultado para uma
das amostras representando o perfil de distribuição das células dentro das
diferentes fases do ciclo celular

3.11 Análise da apoptose
A detecção da apoptose foi realizada através da marcação da célula
com a proteína anexina V através de suas propriedades de ligação aos
fosfolipídios como a fosfatidilserina. Em células normais a fosfatidilserina
esta localizada na região interna da membrana plasmática. Com a morte
celular a fosfatidilserina é translocada para a região externa da membrana,
ficando exposta a marcadores celulares como a anexina V. Como a
translocação da fosfatidilserina também ocorre em processos de necrose,
utilizou-se o PI, que tinge as células necrosadas permitindo a diferenciação
dos dois processos.
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Para análise de apoptose as linhagens celulares foram transfectados
com pré-miR100, anti-miR 100 e seus respectivos controles negativos por 96
horas. Após o termino do tratamento as células foram ressuspendidas em
solução de tripsina a 37ºC e em seguida a tripsina foi bloqueada com a
adição de meio de cultivo completo com 10% SFB. As células foram
centrifugadas por 6 minutos a 2000 rpm e lavadas com tampão PBS por
duas vezes. Posteriormente as células foram ressuspendidas em uma
concentração de 1x105 células em 100μl de tampão de ligação (0.1M
HEPES, 140mM NaCl, 25mM CaCl2, pH 7,4). Em seguida, foi adicionado 5μl
de anexina V (FITC Anexina, B

Pharmingen™ - 556547) e 5μl (50μg/ml) de

PI. As amostras foram incubadas por 15 minutos em temperatura ambiente.
Após este período foi adicionado 400μl da solução tampão de ligação e
posteriormente foi feito a análise pelo citômetro de fluxo.
Os resultados obtidos demonstravam a porcentagem da população de
células vivas, em necrose e apoptose. Durante a leitura, as células vivas se
apresentavam

sem

nenhuma

marcação.

Células

em

apoptose

se

apresentavam com marcação positiva para anexina V e negativa para PI.
Células em necrose se apresentavam positivas para anexina V e PI, ou
negativas para anexina V e positivas para PI (figura 4).
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Q1

Q4

Q2

Q3

Legendas
Q1: Células em necrose
Q2: Células em apoptose
tardia
Q3: Células em apoptose
Q4: Células vivas

Figura 4 - Histograma da análise de apoptose – Exemplo de resultado para
uma das amostras

3.12 Análise dos resultados de ploidia do DNA, proliferação celular e
apoptose

A leitura e análise dos ensaios de ploidia do DNA, proliferação celular
(Fase S+G2/M do ciclo celular) e apoptose foram realizadas pela Professora
Cristina O Massoco Salles Gomes, utilizando o citômetro de fluxo
FACSCalibur (Becton & Dickinson), no Departamento de Patologia da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São
Paulo. A aquisição dos dados foi realizada por meio do programa
CellQuestPro. A análise dos dados de fluorescência e das porcentagens de
células em cada fase do ciclo celular, ploidia celular e apoptose foi realizada
através do programa Flowjo (TreeStar) versão 10 e Flowjo versão 7.6.1
(TreeStar). Os resultados foram expressos como média ± SEM.
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3.13 Análise estatística
Para realização da análise estatística os experimentos foram feitos
em triplicata. Para calcular a diferença de expressão dos genes-alvo,
ensaios de proliferação celular e apoptose celular nas linhagens celulares
quando adicionávamos pré-miR 100 e anti-miR 100 comparado aos
respectivos controles nós utilizamos o Teste T para amostras pareadas. As
análises foram feitas utilizando o software SPSS 19.0 for Windows e em toda
análise estatística foi adotado um nível de significância de 5%, ou seja,
foram considerados como estatisticamente significantes os resultados que
apresentaram valor de p inferior a 0,05.
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4. Resultados
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4.1 Perfil de expressão dos genes alvos nas linhagens de CaB RT4 e
T24
Os resultados da expressão dos genes alvo na linhagem RT4 exposta
ao pré-miR 100 mostraram uma redução significativa da expressão de
mTOR (53%, p = 0,006), SMARCA5 (69,6%, p = 0,007) e BAZ2A (53%, p =
0,03), e redução de THAP2 com significância estatistica marginal (31,4 %, p
= 0,053). A expressão do gene FGFR3 diminuiu 20,6%, mas não alcançou
significância estatística em relação ao controle (p = 0,27). Quando exposto
ao anti-miR 100, foi observado um aumento na expressão de todos os
genes, entretando o aumento foi significativo apenas para THAP2 e BAZ2A,
com aumentos de 23,8% (p = 0,03) e 32% (p = 0,004), respectivamente
(Figura 5).
Na linhagem T24 os resultados da expressão dos genes alvo
mostraram uma redução significativa na expressão de mTOR (30,7%, p =
0,02) e SMARCA5 (39,2%, p = 0,01) após a exposição ao pré-miR 100. Os
outros quatro genes mostraram expressão também reduzida, mas não
significativa do ponto de vista estatístico, em relação aos controles. Quando
exposto ao anti-miR 100, todos os genes exceto SMARCA5 mostraram
aumento na expressão em relação ao controle, porém não estatisticamente
significativo (Figura 6).
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Figura 5 - Perfil de expressão gênica na linhagem RT4
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Figura 6 - Perfil de expressão gênica na linhagem T24
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4.2 Perfil de expressão dos genes alvos nas linhagens de CaP DU145 e
PC3
A linhagem DU145 quando exposta ao pré-miR 100 mostrou uma
redução significativa na expressão dos genes mTOR (62,3%, p = 0,025),
THAP2 (24,6%, p = 0,04), SMARCA5 (65,6%, p = 0,001) e BAZ2A (58,7%, p
= 0,005). O gene FGFR3 apresentou uma redução de 24% na sua
expressão, porém sem significância estatística (p = 0,2). Quando esta
mesma linhagem foi exposta ao anti-miR 100 houve um aumento na
expressão de todos os genes avaliados, mas foi estatísticamente
significativo apenas para o gene BAZ2A com um aumento de 68,5% (p=
0,01) (Figura 7).
Os resultados da expressão dos genes alvos na linhagem PC3
mostraram uma redução significativa na expressão do gene mTOR após a
exposição ao pré-miR 100 de 82,2% (p = 0,01). Os outros genes também
apresentaram redução na expressão gênica, entretanto sem significância
estatística. Por outro lado quando a linhagem PC3 foi exposta ao anti-miR
100, todos os genes exceto SMARCA5 mostraram aumento na expressão,
mas sem significado estatístico (Figura 8).
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Figura 7 - Perfil de expressão gênica na linhagem DU145
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Figura 8 - Perfil de expressão gênica na linhagem PC3
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4.3 Expressão proteica
A análise das proteínas codificadas pelos genes mTOR, FGFR3,
THAP2, SMARCA5 e BAZ2A através da técnica de Western Blotting nas
linhagens de CaB RT4 e T24 e nas linhagens de CaP DU145 e PC3
expostas ao pré-miR 100, anti-miR 100 e seus respectivos controles estão
representadas nas figuras 9, 10, 11 e 12 respectivamente. A quantificação
das proteínas foi determinada pelo software Alliance 16.06, analisando o
volume da amostra / quantidade de luminescência por área. A expressão
das proteínas estudadas foi analisada após a normalização com a proteína
constitutiva β–actina e estão especificadas nas tabelas 5, 6, 7 e 8.
Nas linhagens de CaB RT4 e T24 a análise de Western Blotting
também demonstrou o controle negativo de miR-100 sobre a expressão
proteica dos genes alvos mTOR (39% e 57%), BAZ2A (31% e 28%),
SMARCA5 (49,5% e 52%), FGFR3 (40,5% e 47%) e THAP2 (30% e 22,5%)
respectivamente. Por outro lado a exposição ao anti-miR 100 mostrou um
discreto aumento da expressão proteica dos genes mTOR (56% e 10%),
BAZ2A (37% e 58%), SMARCA5 (32% e 72%), FGFR3 (14% e 13%) e
THAP2 (36% e 17%) respectivamente das células RT4 e T24.
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Figura 9 - Análise proteica por Western Blotting na linhagem de CaB RT4

Tabela 5 - Quantificação das bandas proteicas na linhagem de CaB RT4
Western
Blot
Pré-miR
100
Pré-miR
controle
Anti-miR
100
Ant-imiR
controle

BAZ2A

mTOR

FGFR3

SMARCA5

THAP2

65,29

13569,40

90,95

60,60

11525,44

94,34

19027,75

152,73

120,13

16417,63

93,12

33286,64

178,17

125,43

35799,78

67,16

2137,10

157,10

95,15

26295,43
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Figura 10 - Análise proteica por Western Blotting na linhagem de CaB T24

Tabela 6 - Quantificação das bandas proteicas na linhagem de CaB T24
Western
Blot
Pré-miR
100
Pré-miR
controle
Anti-miR
100
Anti-miR
controle

BAZ2A

mTOR

FGFR3

SMARCA5

THAP2

7798,40

11941,20

15440,38

55,44

30045,53

10814,67

27808,33

29112,98

114,6729

38748,26

8259,68

15038,87

19016,04

158,24

42178,06

5208,92

13572,37

16796,07

91,49

41465,14

A análise dos resultados de Western blotting demonstra o controle
pós-transcricional de miR-100 sobre seus genes alvos, reforçando os
achados da análise de PCR. Após a exposição ao miR-100 nas linhagens de
CaP DU145 e PC3, observamos acentuada dimiuição da expressão proteica
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dos genes mTOR (34% e 47%), BAZ2A (60% e 69%), SMARCA5 (68% e
34%), FGFR3 (38% e 34%) e THAP2 (61% e 38%) respectivamente. A
exposição das células DU145 e PC3 ao anti-miR 100 revelaram um aumento
do nível expressão proteica dos genes mTOR (0% e 25%), BAZ2A (43% e
72%), SMARCA5 (0% e 26%), FGFR3 (45% e 0%) e THAP2 (22% e 20%)
respectivamente.

Figura 11 - Análise proteica por Western Blotting na linhagem de CaP
DU145

Tabela 7 - Quantificação das bandas proteicas na linhagem de CaP DU145
Western
Blot
Pré-miR
100
Pré-miR
controle
Anti-miR
100
Anti-miR
controle

BAZ2A

mTOR

FGFR3

SMARCA5

THAP2

6108,21

90,82

80,55

36,26

32,77

15295,62

137,36

130,12

113,70

83,16

20473,42

118,98

100,65

106,74

97,49

14329,96

119,10

71,12

121,81

79,92
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Figura 12 - Análise proteica por Western Blotting na linhagem de CaP PC3

Tabela 8 - Quantificação das bandas proteicas na linhagem de CaP PC3
Western
Blot
Pré-miR
100
Pré-miR
controle
Anti-miR
100
Anti-miR
controle

BAZ2A

mTOR

FGFR3

SMARCA5

THAP2

23,81

78,75

99,17

66,87

50,44

75,75

148,35

149,88

104,35

81,29

109,40

175,38

129,32

111,10

107,25

63,62

140,55

130,16

88,50

89,12

4.4 Resultados de proliferação celular
Por citometria de fluxo, avaliamos a distribuição das células
transfectadas com pré-miR 100, anti-miR 100, bem como os seus
respectivos controles, quanto a fase do ciclo celular. O perfil referente a
porcentagem de células nas fases G1, S e G2/M nas linhagens RT4, T24 e
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DU145 está ilustrado nas tabelas 9, 10 e 11. O índice de proliferação celular
foi determinado pela porcentagem de células em fase S + G2/M.
Na linhagem RT4 não observamos diferença na porcentagem de
células em proliferação quando comparamos as células transfectadas com
pré-miR, anti-miR 100 e seus controles negativos (Tabela 9).
Tabela 9 - Porcentagem de células nas fases G1, S e G2/M na linhagem
RT4
%G1
%S
%G2/M
Pré-miR 100
58
8
32
Pré-miR negativo
61
7
32
Anti-miR 100
58
8
34
Anti-miR negativo
52
8
34

A linhagem T24 exposta ao pré-miR 100 apresentou 44,5% de células
em proliferação versus 36% em seu respectivo controle. Apesar de não
encontrarmos nenhuma diferença estatística (p=0,37), podemos observar
um aumento de (8,5%) de células em proliferação na exposição ao miR-100.
Por outro lado quando essas células foram expostas ao anti-miR 100,
nenhuma diferença foi encontrada quando comparada ao seu controle
(Tabela 10).
Tabela 10 - Porcentagem de células nas fases G1, S e G2/M na linhagem
T24
%G1
%S
%G2/M
Pré-miR 100
56,5
12,5
32
Pré-miR negativo
64
6
30
Anti-miR 100
59
8
33
Anti-miR negativo
59
9
32
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Na linhagem DU145 nenhuma diferença foi observada na proliferação
celular, quando essa foi exposta ao pré-miR 100, anti-miR 100 e seus
respectivos controles (Tabela 11).
Tabela 11 - Porcentagem de células nas fases G1, S e G2/M na linhagem
DU145
%G1
%S
%G2/M
Pré-miR 100
67
25
7
Pré-miR negativo
64
26
10
Anti-miR 100
68
26
6
Anti-miR negativo
68
24
8

4.5 Resultados de ploidia do DNA
A linhagem RT4 não apresentou diferença expressiva, quanto ao ID
em relação a exposição dessas células ao pré-miR 100 (2,84), anti-miR 100
(2,87) e seus respectivos controles (2,90 e 2,88). O mesmo foi observado na
linhagem T24 quando exposta ao pré-miR 100 (3,95), anti-miR 100 (3,77) e
seus respectivos controles (3,88 e 3,96). Apesar de não termos observado
nenhuma alteração na ploidia do DNA entre as condições de exposição nas
linhagens RT4 e T24 podemos caracteriza-las como triploide (3n) e
tetraploide (4n) respectivamente.
A linhagem DU145 também não apresentou nenhuma alteração na
ploidia do DNA quando exposta ao pré-miR 100, anti-miR 100 e controles,
entretanto o índice de DNA observado nessa linhagem foi de 1,5 podendo
ser caracterizada como hipodiploide.
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4.6 Resultados de apoptose
Para a avaliação do potencial efeito de miR-100 sobre a apoptose, o
ensaio de anexina V por citometria de fluxo foi realizado nas linhagens
celulares RT4, T24, PC3 e DU145 e estão ilustrados nas tabelas 12 e 13. A
porcentagem de células em apoptose adquiridas em nossa análise foram
aquelas marcadas positivas para anexina V dadas pelo quadrante 3 (Q3) do
histograma.
Nas linhagens RT4 e T24 nenhuma diferença na porcentagem de
células em apoptose foi observada, quando essas foram expostas ao prémiR-100 e seu respectivo controle. Entretanto, quando comparamos as
células expostas ao anti-miR 100 e seu controle a porcentagem de células
em apoptose na linhagem T24 aumentou 13% em relação a seu controle,
porém não foi estatisticamente significante (p=0,642). Nenhuma diferença foi
observada na linhagem RT4, quando exposta ao anti-miR 100.

Tabela 12 - Porcentagem de células em apoptose nas linhagens RT4 e T24
após transfecção com pré-miR 100 e anti-miR 100 comparados com seus
respectivos controles negativos
RT4

T24

Pré-miR100 vs controle

-2%

-1,5%

Anti-miR 100 vs controle

-2%

+13%

Na linhagem PC3 não observamos nenhuma diferença entre as
células expostas ao pré-miR 100 e seu controle respectivamente, enquanto
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que a exposição ao anti-miR 100 resultou em um aumento de 7,5% de
células em apoptose comparado ao seu controle, de modo significativo
(p=0,019). A linhagem DU145 quando foi exposta ao pré-miR 100
apresentou uma redução de 20% de células em apoptose em relação a seu
controle (p=0,002), mas nenhuma diferença foi observada quando essas
foram expostas ao anti-miR 100 e seu respectivo controle.

Tabela 13 - Porcentagem de células em apoptose nas linhagens PC3 e
DU145 após transfecção com pré-miR 100 e anti-miR 100 comparados com
seus respectivos controles negativos

Pré-miR100 vs controle
Anti-miR 100 vs controle

PC3

DU145

0%

-20%

7,5%

-1%
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5. Discussão
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Os miRNA contribuem para o desenvolvimento e progressão do
câncer controlando a expressão de genes alvos. Previamente identificamos
a superexpressão de miR-100 relacionada a recidiva bioquímica no câncer
de próstata(86) e a subexpressão desse miRNA como característica do
carcinoma urotelial de baixo grau, não invasivo de bexiga

(102)

. Por isso,

buscamos avaliar o efeito de miR-100 em linhagens tumorais de CaB e CaP,
sobre seus preditos genes alvos oncogênicos, mTOR e FGFR3 envolvidos
na sobrevida e proliferação celular e os supressores tumorais BAZ2A,
SMARCA5 e THAP2 relacionados a apoptose e estabilidade cromossômica.
Demonstramos que a transfecção de pré-miR 100, reduziu de modo
significativo a expressão dos níveis de RNAm e proteico de mTOR,
SMARCA5, BAZ2A e THAP2 nas linhagens celulares RT4, T24, DU145 e
PC3. Em relação ao gene FGFR3 houve redução nos níveis de RNAm e
proteína mas não foi estatisticamente significativo quando comparado aos
controles. Podemos concluir que miR-100 regula a expressão desses genes
a nível de RNAm e proteico, validando-os como alvos diretos desse miRNA.
Outro objetivo do nosso estudo era a identificação de modificações no
comportamento celular após a transfecção desse miRNA. Sabendo que
esses genes se relacionam com a proliferação celular, apoptose e
estabilidade cromossômica, buscamos caracterizar a atividade proliferativa,
ploidia de DNA e índice de apoptose com o uso da citometria de fluxo.
A regulação da expressão gênica pelos miRNA ocorre a nível póstranscricional na região 3' não traduzida do RNAm e, dependendo do grau
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de complementaridade da sequência miRNA-RNAm pode resultar na
inibição da tradução deste transcrito ou promover a sua degradação(103). Os
miRNA podem atuar sem a necessidade de pareamento completo com
RNAm podendo assim regular mais de um RNAm alvo(103).
Na literatura a regulação da expressão do gene mTOR por miR-100 já
foi relatada anteriormente em modelo experimental com o uso de linhagens
de câncer de células claras do ovário(88) e a regulação de FGFR3 em células
imortalizadas de urotélio normal(89). Tarantino et al.(104) mostraram que o
gene SMARCA5 é regulado por miR-100 em cultura de células tronco
embrionárias de modelos animas. Os achados em nosso trabalho confirmam
novamente esses dados e, ainda confirma BAZ2A e THAP2 como genes
alvos regulados por miR-100.
O papel do miR-100 em diferentes tipos de câncer é bastante
contraditório, podendo comportar-se ora como oncomiR ora como tsmiR,
dependendo do tipo de tumor.
Na leucemia mielóide aguda miR-100 tem papel oncogênico
promovendo a proliferação celular e o bloqueio da diferenciação de
granulócitos/monócitos através da repressão do gene supressor tumoral
RBSP3(105).
Por outro lado miR-100 tem sido descrito como um potencial tsmiR
em linhagem celular de carcinoma de células escamosas da cavidade oral,
regulando a expressão de uma série de oncogenes incluindo ID1, EGR2,
MMP13 e FGFR3(74). Nas linhagens Siha e CaSki de câncer cervical, Li et
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al.(106) demonstraram a inibição do crescimento celular e indução da
apoptose através da ação de miR-100 sobre o gene PKL1.

miR-100 e o câncer de bexiga
A carcinogênese do CaB é caracterizada por duas vias distintas. Uma
delas relacionada à mutação e superatividade de FGFR3 e outra relacionada
à instabilidade cromossômica e perda de atividade dos genes supressores
p53 e Rb(107, 108). A primeira está presente nos carcinomas uroteliais de baixo
grau, não invasivos enquanto a segunda caracteriza os tumores de alto grau
invasivos. A mutação de FGFR3 é o fenômeno mais comum no carcinoma
urotelial de baixo grau não invasivo, sendo descrito em 70% dos casos de
tumores pTa(109) com sugestão do uso da identificação de sua mutação
como marcador molecular de doença não agressiva(110). Em nosso estudo
utilizamos as linhagens de CaB RT4 derivada de um tumor papílifero de
baixo grau e T24 proveniente de um tumor de alto grau para investigar o
papel de miR-100 nos dois tipos de CaB, que sabidamente possuem
diferenças fenotípicas, genotípicas e de comportamento.
No CaB de baixo grau miR-100 foi demonstrado subexpresso por
nosso grupo e outros pesquisadores sugerindo um papel supressor
fundamental nesta neoplasia através da regulação de FGFR3(89, 102). Estudos
experimentais in vitro tem demonstrado a ação de miR-100 no controle da
proliferação celular, indução da apoptose e parada do ciclo celular em
linhagens celulares de CaB(111). Aqui, nós observamos a redução
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significativa na expressão de RNAm de mTOR, SMARCA5 e BAZ2A na
linhagem de baixo grau RT4, e não de FGFR3 ou THAP2, embora tenhamos
detectado uma redução na expressão proteica de todos os transcritos de
30% a 49,5% sugerindo uma regulação pós transcricional de miR-100 sobre
todos os cinco genes. Embora tenhamos observado uma diminuição da
expressão gênica e proteica dos genes FGFR3, mTOR e THAP2 na
linhagem de baixo grau de CaB RT4, não observamos nenhuma alteração
na proliferação celular e apoptose, após a transfecção com miR ou anti-miR
100.
Embora acreditamos que esse papel supressor ocorra em linhagens
de baixo grau, estudos relatam a diminuição da proliferação celular e
capacidade de formação de colônias após a reintrodução de miR-100 em
linhagem celular de CaB metastático 5637(112). Xu et al.(111) demonstraram
miR-100 reprimindo mTOR em linhagem de células metástaticas de CaB
resultando na inibição do crescimento celular e indução da apoptose.
Estudando a linhagem de carcinoma de alto grau T24 observamos a
redução significativa na expressão do RNAm de mTOR e SMARCA5
apenas. Por outro lado, a nível proteico, a expressão de todos os cinco
transcritos estudados reduziu entre 22,5% e 57%. Supondo a regulação de
mTOR por miR-100, nessa linhagem esse miRNA poderia de novo ser
considerado um tsmiR. O efeito inibitório de miR-100 na proliferação celular
atribuída a regulação de mTOR em células de CaB foi

demonstrado

anteriormente in vitro e in vivo. Neste trabalho, os autores estabeleceram um
modelo de metástase tumoral in vivo e observou-se que miR-100 deixando
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de regular mTOR é importante para a progressão metastática do CaB
controlando a motilidade celular(111).
Porém a regulação de SMARCA5 e BAZ2A o caracterizaria como um
oncomiR propiciando a instabilidade cromossômica. Outro importante
achado de nosso trabalho que caracteriza miR-100 como um oncomiR se
deve ao fato de que notamos maior porcentagem de células T24 em fase S e
G2/M quando estas foram expostas ao miR-100, caracterizando aumento da
proliferação celular enquanto a exposição ao

anti-miR 100 induziu a

apoptose.
Embora a diminuição da expressão gênica de THAP2 tenha sido
apenas marginal (p=0,07), houve uma redução em 22,5% na expressão da
proteína e poderíamos atribuir a essa diminuição o aumento na proliferação
celular das células T24 expostas ao miR-100. O gene THAP2 codifica uma
proteína de ligação do tipo zinc-finger que reconhece sequências específicas
no DNA e está envolvida no controle da proliferação celular através da
modulação de proteínas que controlam o ciclo celular como pRB e E2F(113).
A proteína THAP2 também está associada a apoptose, que juntamente com
a proteína repressora de transcrição Par-4 (prostate-apoptosis-response-4),
um fator pro-apoptótico, suprime a expressão de Bcl2, um importante inibidor
da apoptose, facilitando o processo de morte programada(100).
Os genes BAZ2A e SMARCA5 têm sido descritos como facilitadores
da transcrição da molécula de DNA, e a alteração de sua expressão pode ter
como consequência a instabilidade cromossômica. Apesar de termos visto a
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regulação pós-transcricional de miR-100 sobre os genes SMARCA5 e
BAZ2A nas linhagens RT4 e T24, não observamos alterações na ploidia do
DNA o que caracterizaria a instabilidade cromossômica. O gene BAZ2A está
associada ao controle da transcrição do DNA(114). Shikama et al.(115)
propõem que BAZ2A permite a transcrição de genes com elementos de
resposta ao p53, fundamentais para a adequada homeostase dos tecidos.
SMARCA5 está envolvida na modulação da estrutura da cromatina e, este
mecanismo é essencial para muitos processos celulares(116).

miR-100 e o câncer de próstata
Previamente demonstramos que a expressão de miR-100 ocorre de
forma distinta entre os diferentes estágios do CaP o que pode sugerir um
papel contexto-dependente para esse miRNA. Encontramos uma perda de
sua expressão na transição do câncer localizado para o câncer metastático o
que o classificaria como um tsmiR(87). Outros pesquisadores já obtiveram o
mesmo resultado. Em um trabalho experimental Giangreco et al.(117)
encontraram uma diminuição da invasividade e proliferação celular na
linhagem de CaP RWPE-2 após a transfecção de miR-100.
Por outro lado, demonstramos que sua maior expressão na doença
localizada relacionou-se com um maior índice de recidiva bioquímica, o que
então o colocaria como um oncomiR(86). Esses nossos dados são
confirmados na literatura. Sun et al.(118) encontraram miR-100 subexpresso
em tecido tumoral da próstata em comparação com tecido normal. Já
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analisando a expressão de miR-100 por northern blot Shi et al.(119),
demonstraram sua superexpressão em linhagens de CaP metastático
andrógeno-independente.
Em nosso trabalho expusemos as linhagens de CaP androgénoindependente DU145 derivada de metástase cerebral e PC3 proveniente de
metástase ossea ao pré-miR 100 e anti-miR 100 e avaliamos a expressão de
seus supostos genes alvo, além da proliferação celular, apoptose e
instabilidade cromossômica.
Na linhagem DU145 houve uma significativa diminuição da expressão
de mTOR, THAP2, SMARCA5 e BAZ2 enquanto na linhagem PC3 apenas a
diminuição da expressão de mTOR foi significativa após a transfecção. Por
outro lado houve diminuição da expressão de todas as proteínas estudadas,
sendo que esta redução variou de 34% a 68% na PC3 e 34% a 69% na
linhagem DU145.

A transfecção com anti-miR 100 na linhagem PC3

resultou em um aumento na expressão do RNAm de THAP2 de 25,6%
(p=0,06) e um aumento na expressão proteica de 22% o que pode explicar o
aumento na porcentagem de células em apoptose encontrado nesta
linhagem. Já a superexpressão de miR-100 nas células DU145 reduziu a
expressão do gene THAP2, diminuindo os níveis do RNAm em 24,6%
(p=0,04) e 38% da proteína, contribuindo dessa forma para a carcinogênese
prostática, através da diminuição da apoptose.
Analisando a ploidia celular somente na linhagem celular DU145, não
observamos nenhuma alteração cromôssomica relacionada à exposição
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destas células ao pré-miR 100 e anti-miR 100. BAZ2A e SMARCA5 são
importantes

genes

relacionados

à

manutenção

da

estabilidade

cromossômica, como já descrito anteriormente e a desregulação desses
genes por miR-100 poderia levar a instabilidade cromossômica, o que não
foi observado nos nossos experimentos in vitro. Talvez, o estudo de
espécimes clínicos poderia correlacionar a expressão desse miRNA com o
status de ploidia do DNA.
Em estudo anterior SMARCA5 foi apontado como sendo regulado por
miR-100 nas linhagens de CaP C4-2 e LnCaP(118). Nesse estudo
demonstraram que SMARCA5 regula os níveis de expressão de PSA,
provavelmente regulando genes cujos produtos estão envolvidos na
tradução e/ou estabilidade da proteína PSA. A ação de miR-100 sobre
SMARCA5 foi demonstrada na linhagem C4-2 e na linhagem de câncer de
mama SK-BR-3 reduzindo o recrutamento de BRCA1 para os locais de dano
ao DNA quando da sua exposição a radiação ionizante, reduzindo assim a
eficácia do reparo após múltiplos ciclos de radiação(120).
O controle da expressão do oncogene mTOR por miR-100 nas células
DU145 pode estar relacionado a pequena diminuição na proliferação celular
que identificamos em nossos experimentos. A proteína mTOR é uma
quinase relacionada a via mTOR/PI3K/AKT importante na regulação da
proliferação e sobrevivência celular, metabolismo e angiogênese. A
regulação da expressão do gene mTOR por miR-100 foi demonstrado
previamente na linhagem C4-2 e ainda foi relacionado com a diminuição da
proliferação celular. Neste trabalho a inibição da proliferação celular nas
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células de CaP C4-2 foi observada de forma mais representativa na
ausência do andrógeno(118).

5.1 Considerações finais
Os efeitos controversos de miR-100 podem ser parcialmente
explicados pelo fato de que um único microRNA pode atuar na regulação de
uma série de RNAm devido a necessidade de complementaridade de
pequeno número de nucleotídeos, em geral 8. Acreditamos que o efeito do
miRNA no câncer depende da regulação fina de proteínas com eventual
ação antagônica em uma série de processos celulares e depende do tipo de
tumor e de seu grau de diferenciação.
De uma forma geral demonstramos que a regulação da expressão
desses genes por miR-100 sugere que este tenha um papel contextodependente, mas importante no comportamento dessas neoplasias,
podendo se comportar ora como oncogene ora como supressor tumoral. O
melhor entendimento do comportamento de miR-100 nos tumores de bexiga
e próstata é importante desde que esse pode ser usado como alvo
terapêutico.
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6. CONCLUSÕES
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 miR-100 regula os níveis de RNAm dos genes mTOR, THAP2,
SMARCA5 e BAZ2A nas linhagens de câncer de bexiga e
próstata.

 miR-100 regula os níveis de expressão proteica dos genes
mTOR, FGFR3, THAP2, SMARCA5 e BAZ2A nas linhagens de
câncer de bexiga e próstata.

 miR-100 parece atuar como oncomiR nas linhagens T24 de
carcinoma urotelial de bexiga de alto grau e na linhagem PC3
de câncer de próstata metastático para o osso onde houve
aumento de proliferação na primeira e diminuição da apoptose
em ambas.
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Abstract

Introduction: MicroRNAs are small non-coding RNAs that play an important
role in the control of gene expression by inhibiting protein translation or
promoting messenger RNA degradation. Today, micro RNAs (miRNAs) have
been shown to be involved in various physiological and pathological cellular
processes, including cancer, where they can act as oncogenes or tumor
suppressor genes. Recently, lowered expression of miR-100, resulting in
upregulation of FGFR3, has been correlated with low-grade, non-invasive
bladder urothelial cancer, as an alternative oncogenesis pathway to the
typical FGFR3 gene mutation. Our aim is to analyze the role of miR-100 in
bladder cancer cell lines in controlling the expression of some of its possible
target genes, including FGFR3 and its relationship with proliferation,
apoptosis and DNA ploidy.

Methods: The bladder cancer cell lines RT4 and T24 were transfected with
pre-miR 100, anti-miR 100 and their respective controls using a lipid-based
formulation. After transfection RNAm and protein levels of its supposed target
genes THAP2, BAZ2A, mTOR, SMARCA5 and FGFR3 were analyzed by
quantitative real time polymerase chain reaction (qRT-PCR) and western
blotting. Cell proliferation, apoptosis and DNA ploidy were analyzed by flow
cytometry. For statistical analysis, a t-test was applied, and p<0.05 was
considered significant.

Results: After transfection of pre-miR 100, there was a significant reduction in
the RNAm expression of mTOR (p=0.006), SMARCA5 (p=0.007) and
BAZ2A (p=0.029) in RT4, mTOR (p=0.023) and SMARCA5 (p=0.015) in T24.
There was a reduction in the expression of all proteins, variable from 22.5%
to 57.1% in both cell lines. In T24 miR-100 promoted an increase in cell
proliferation and anti-miR 100 promoted apoptosis characterizing miR-100 as
an oncomiR in this cell line representative of a high-grade urothelial
carcinoma.

Conclusion: We have shown that miR-100 transfection reduces expression of
BAZ2A, mTOR and SMARCA5 mRNA and protein in BC cell lines. miR-100
would be classified as an oncomiR in T24 cells representative of high grade
urothelial carcinoma since it promotes increase in cell proliferation and
reduces apoptosis. The observation of the behavior in gene and protein
expression in human cancer cell lines throughout miRNAs exposure would
bring a new knowledge that will permit their use as targets for treatment.

Key words: Bladder cancer; MicroRNA; miR-100; Gene expression; Protein
expression; PCR; Western blotting

Introduction

MicroRNAs (miRNAs) are a class of small non-coding RNAs,
approximately 19 to 22 nucleotides in length, that are important in the
regulation of gene expression[1]. At present, approximately 1,600 human
miRNAs have been identified by sequence analysis (miRBase) [2], and it is
believed that miRNAs regulate approximately 30% of all human genes [3].
Aberrant expression patterns and functional abnormalities of miRNAs are
implicated in several human diseases, including cancer[4]. They play
important roles in the regulation of cellular processes, such as proliferation,
apoptosis and differentiation. Recent evidence suggests that miRNAs are
context and cell-dependent and behave differently depending on the tumor
type or tumor stage[4]. We have recently demonstrated that miR-100 is
under-expressed in 100% of low-grade, non-invasive bladder cancers, with
FGFR3 as a putative target gene[5], representing a possible first step of
tumorigenesis, before the typical FGFR3 mutation. There are other proposed
target genes of miR100 that could be involved in bladder carcinogenesis,
such as THAP2, BAZ2A, SMARCA5 and mTOR. Our aim is to study the role
of miR-100 in bladder cancer cell lines in controlling the expression of
mRNAs and proteins of its putative target genes and its relationship with
proliferation, apoptosis and DNA ploidy.

Methods

Cell culture

The human bladder cancer cell line RT4 was obtained from the European
Collection of Cell Cultures (ECACC) and was cultured in McCoy’s medium
supplemented with 20% fetal bovine serum with a 1% antibiotic/antimycotic
solution (Sigma Co., St. Louis, MO, USA) at 37ºC in an atmosphere of 5%
CO2. The human bladder cancer cell line T24 was kindly provided by Prof.
Daisy Salvadori (Unesp, Botucatu, SP, Brazil) and was maintained as
described above.

miR-100 and anti-miR 100 cell transfection

The cells were seeded in 24-well plates at a concentration of 5.0 x 10 4/well
for miRNA and anti-miRNA transfection. The reverse-transfections into the
bladder cell lines were carried out in Opti-MEM I using cationic liposomes
(Lipofectamine 2000; Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) according to the
manufacturer’s protocol. Synthetic miR-100 (Catalog number AM17100),
anti-miR 100 (Catalog number AM17000) and their respective scrambled
controls, control miR (ctrl miR; catalog number AM17110) and control antimiR (ctrl αmiR; catalog number AM17010), were purchased from Ambion
(Austin, TX, USA). The negative controls and the miRNAs were used at a
final concentration of 50 nM.

RNA extraction and quantitative real-time PCR (qRT-PCR)

The RNA extraction was performed using the mirVana kit (Ambion, Austin,
TX, USA) according to the manufacturer´s instructions. RNA concentrations
were determined by 260/280 nm absorbance using a Nanodrop® ND-1000
spectrophotometer (Thermo Scientific). For cDNA synthesis, 200 ng of total

RNA was reverse transcribed using random primers and Multiscribe reverse
transcriptase (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) with incubation at
25 °C for 10 min, followed by 37 °C for 120 min and 85 °C for 5 min. To
determine the expression of the mRNAs for THAP2, BAZ2A, mTOR,
SMARCA5 and FGFR3, qRT-PCR was performed using TaqMan assays
from Applied Biosystems (Foster City, CA, USA). All samples were amplified
in a 7500 fast real-time PCR system (Applied Biosystems, Foster City, CA,
USA). The samples were processed at 50°C for 2 min, followed by 95°C for
10 min and 40 thermal cycles of 95°C for 15 seconds and 60°C for 1 min.
The reactions were conducted in duplicate, and human ß2 microglobulin was
used as an internal endogenous control. The relative expression level of the
mRNAs was calculated by the 2-ΔΔCt method. The data shown are
representative of three independent experiments.

Western blotting

For western blotting, T24 and RT4 cells (2,5 x 105 cells/well) were
transfected with 50 nM of pre-miR 100, anti-miR 100, or their respective
controls. After 48 h, the cells were resuspended and lysed in their wells using
RIPA buffer and protease inhibitor (Millipore, Billerica, MA, USA). Protein
concentrations were established using the Pierce 660 nm Protein Assay
(Thermo Scientific). From the cell lysate, 30 μg of protein was
electrophoresed on a 12% SDS-polyacrylamide gel. After electrophoresis,
the protein was transferred to a PVDF Immobilon-P membrane (Millipore,
Billerica, MA, USA). The membrane was blocked in Tris-buffered saline
(TBS) containing 1% BSA (bovine serum albumin) (Sigma, St. Louis, MO,
USA) and 1% Tween-20 for 15 sec at room temperature. The 20-min primary
antibody incubation occurred in a SNAP camera (Millipore) following the
manufacturer’s instructions. The primary antibodies are described in table 1.
β-actin was used as a control. The secondary antibody was used at a 1:5000
dilution with an incubation time of 20 min (Millipore) in the same equipment.

Protein expression analysis was performed using Alliance 4.7 equipment
(Uvitec, Cambridge, UK) running the software package Alliance 16.06.

Analysis of DNA ploidy, cell cycle and apoptosis by flow cytometry

For analysis of DNA ploidy, cell cycle and apoptosis the cells T24 and RT4
were transfected with pre-miR 100, anti-miR 100 and their respective controls
as described above, and after 96 hours of transfection, cells were fixed in
70% ethanol, stained with propidium iodide (PI) buffer (200μg/ml, RNAse A
20 mg/ml, triton X-100 and PBS pH 7,4) for 15 min at 37oC. The apoptosis
was measured using the Annexin V Apoptosis Detection Kit I (BD
Biosciences, USA) according the instructions of the manufacturer’s. RT4 and
T24 cells (1 x 105 cells per well) were seeded in a 12-well plate and after 96
hours of transfection they were harvested and stained with annexin-V-FITC
and PI. The analyses of DNA ploidy, cell cycle and apoptosis were performed
using the FlowJo (Tree Star) version 10 and FlowJo version 7.6.1 (Three
Star). The results were expressed as mean ± SEM.

Statistical analysis

For statistical analysis, experiments were performed in triplicate. With
GraphPad Prism version 5 software Student’s t-test was used to calculate the
difference in expression of target genes, cell proliferation and apoptosis, and
p<0.05 was considered significant.

Results

RT4 cells exposed to pre-miR 100 showed a significant reduction in mRNA
expression of mTOR (53%, p=0.006), SMARCA5 (69.6%, p=0.007) and
BAZ2A (53%, p=0.029). THAP2 reduction could be considered marginal
(31.4%, p=0.053). FGFR3 mRNA expression decreased 20.6% but did not
reach statistical significance compared to the control (p=0.28). When
exposed to anti-miR 100, we observed an increase in the expression of all
genes, but the increase was significant only for THAP2 and BAZ2A, with
increases of 23.8% (p=0.03) and 32% (p=0.004), respectively (Figure 1).

T24 cells showed a significant reduction in the expression of mTOR (30.7%,
p=0.02) and SMARCA5 (39.2%, p=0.01) after exposure to pre-miR 100. The
other four genes also showed decreased, but non-significant, expression
relative to the controls. When exposed to anti-miR 100, all genes except
SMARCA5 showed enhanced, but non-significant, expression relative to the
controls (Figure 2).

The western blot analysis of the proteins encoded by the genes THAP2,
BAZ2A, mTOR, SMARC5 and FGFR3 in RT4 and T24 bladder cancer cells
exposed to pre-miR 100, anti-miR 100 or their respective controls is shown in
Figures 3 and 4. We observed a decrease in protein levels, ranging from
30.8% to 49.6% in RT4 cells and 22.5% to 57.1% in T24 cells. The largest
decreases in expression were observed for SMARCA5 (49.6%) and FGFR3
(40.5%) in RT4 cells and mTOR (57.1%), SMARCA5 (51.7%) and FGFR3
(46.9%) in T24 cells.

For RT4 cell line there was no difference in cell proliferation comparing
transfected cells with pre-miR 100, anti-miR-100 and their negative controls.
In T24 cell line exposed to pre-miR 100 44.5% of the cells were in G2/S or M
versus 36% in the control. Although this difference was not statistically
different (p = 0.37), there was an increase of 8.5% in cell proliferation after

miR-100 transfection. There was no differences in the number of cells in
apoptosis in both cell lines after miR-100 transfection. However, when T24
cells were exposed to anti-miR 100 there was an increase of 13% in cells in
apoptosis, but although this difference was not significant (p =0.642)
(Table1).

The DNA ploidy is usually expressed as the DNA index (DI), that is, the ratio
G0/G1 peak mean fluorescence of the tumor and the G0/G1 peak of the
reference diploid (2n) population. There was no alteration in DNA ploidy in
cell lines RT4 and T24 after transfection of pre-miR 100 and anti-miR 100

Discussion

This study investigated the regulation of putative target genes of miR-100 in
two bladder urothelial cancer cell lines representatives of low (RT4) and high
(T24) tumors. After miR-100 transfection, we observed a reduction in mRNA
expression of the genes of interest, but the reduction was significant only for
mTOR, BAZ2A and SMARCA5. Declines in protein levels were also
detected.

The functional significance of miR-100 in cancer biology is supported by
recent studies that show change in its expression in several types of cancer.
Downregulation of miR-100 has been described in several tumors, such as
squamous cell carcinoma of the tongue and oral cavity[6, 7], nasopharyngeal
cancer[8], hepatocellular carcinoma [9], hepatoblastomas [10] and serous
ovarian carcinoma[11]. Overexpression of miR100 has been observed in
medulloblastomas [12], and gastric [13], pancreatic [14] and prostate cancers
[15].

In bladder urothelial cancer, our group and others have shown that the
downregulation of miR-100 is characteristic of low-grade, non-invasive
carcinomas and is thought to be an alternative pathway to the FGFR3
mutation typical of this type of tumor [16, 17]. FGFR3 is a putative target of
miR-100 and was previously shown to downregulate the gene expression by
Luciferase reporter assay [18]. In our assays, we observed a reduction in
FGFR3 mRNA expression of 20.6% in RT4 cells and 28% in T24 cells, which
was not statistically significant compared to controls. However, there was a
reduction in the protein expression by 40.5% in RT4 cells and 46.9% in T24
cells, leading us to conclude that miR-100 plays a role in regulating FGFR3
expression in both low and high grade urothelial carcinomas. FGFR3
mutation is the most common phenomenon in low-grade non-invasive
urothelial carcinomas, described in 70% of the cases and identified as a
molecular marker of non-aggressive disease[19, 20]. Catto was the first to

associate miR-100 loss and upregulation of FGFR3 in low-grade bladder
cancer, proposing that miR-100 loss could precede the FGFR3 mutation[18].
In this context, miR-100 could be considered as a tumor suppressor miRNA
because it regulates the activity of the tyrosine kinase receptor FGFR3.

The most affected genes in both types of cells after miR-100 transfection
were SMARCA5 and mTOR. There was a significant reduction in the
expression of both mRNA and protein.

mTOR (mammalian target of rapamycin) is a serine-threonine protein kinase,
which acts with PI3K, AKT and the tumor suppressor gene PTEN to form a
signaling pathway involved in the regulation of protein synthesis, cell growth,
proliferation, survival, apoptosis, and angiogenesis [21]. Deregulation of the
mTOR pathway has been related to oncogenesis in several malignancies,
including bladder cancer [22]. Our data show that the mTOR gene was
downregulated by miR-100 in bladder cancer cell lines. There was a
significant reduction in mTOR mRNA expression and a strong reduction of
mTOR protein expression in the T24 Cell Line (57.1%). This result suggests
again that miR100 is a tumor suppressor miRNA because it downregulates
the important PI3K/AKt/mTOR pathway. The same result was recently
described by Xu et al., who identified miR-100 as a suppressor of cell growth
in human bladder cancer in part at least through repression of mTOR [23].

SMARCA5 (hSNF2H) is a member of the SWI/SNF family involved in both
homologous and non-homologous end joining recombination required for
efficient DNA repair [24-26]. In this context, miR-100 should act as an
oncomiR because the downregulation of SMARCA5 could result in
deficiencies in DNA repair that could promote chromosomal instability, a
hallmark of high-grade bladder cancer.

Other genes are also putative targets of miR-100 and could be important in
the bladder carcinogenesis process. The Thanatos-associated protein

(THAP) DNA-binding domain is a conserved C2CH zinc-finger motif shared
by a large family of cellular factors with functions associated with cellproliferation and cell cycle control. The function of THAP2 is not well known,
but THAP1 has been described as an inhibitor of the cell cycle, interfering
with pRb/E2F[27]. Others suggest that THAP proteins could play a major role
in targeting genes to promote transcription regulation through interactions
with protein complexes associated with chromatin remodeling [28]. Another
role of THAP2 is associated with apoptosis, which, together with the
transcription repressor protein Par-4 (prostate-apoptosis-response-4; a proapoptotic factor that suppresses the expression of BCL2, an important
inhibitor of apoptosis), facilitates the process of programmed cell death [29].
Therefore, repression of THAP2 by miR-100 could affect apoptosis in
urothelial cancer. We detected a 31.4% reduction in THAP2 mRNA in RT4
cells and a 24.2% reduction in T24 cells, the reduction in THAP2 protein
expression was 29.8% in RT4 cells and 22.5% in T24 cells. The T24 cell line
is a high-grade urothelial carcinoma, where the loss of function of tumor
suppressor genes, such as p53 and Rb, and chromosomal instability are
typical. In this context, miR-100 would act as an oncomiR because it
downregulates THAP2, a putative tumor suppression protein that is important
for Rb function, apoptosis induction and DNA chromatin remodeling [27, 30,
31].

In RT4 cells, BAZ2A was lowered after miR-100 transfection. BAZ2A, also
known as TIP5 and WALp3, functions with the SWI/SNF family member
SNF2h to form the NoRC (nucleolar remodeling complex). This complex
induces

nucleosome

sliding,

which

is

important

for

transcription

regulation[32].

It is reasonable to think that the downexpression of miR-100 that we
previously observed in low-grade, non-invasive bladder urothelial cancer is
related to the lack of control of mTOR and FGFR3 and to the maintenance of
genomic stability due to not interfering with SMARCA5. In more aggressive

urothelial cancers, miR-100 was related to increase in cell proliferation and
its inhibition promoted increase in apoptosis. The decrease in expression of
SMARCA5 and BAZ2A that we also identified in this lineage may primarily be
influencing chromosomal stability that is a characteristic of this tumor,
nevertheless no change occurred after inhibition or transfection of the
miRNA. The observation of the behavior in gene and protein expression in
human cancer cell lines throughout miRNAs exposure would bring a new
knowledge that will permit their use as targets for treatment.
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Legends of figures
Figure 1. mRNA expression of FGFR3, mTOR, BAZ2A, SMARCA5 and
THAP2 after transfection of the RT4 urothelial bladder cancer cell line with
miR-100 and anti-miR 100.

Figure 2. mRNA expression expression of FGFR3, mTOR, BAZ2A,
SMARCA5 and THAP2after transfection of the T24 urothelial bladder cancer
cell line with miR-100 and anti-miR 100.

Figure 3. mTOR, FGFR3, THAP2, SMARCA5 and BAZ2A protein expression
in RT4 bladder cancer cells, evaluated by western blotting, after exposure to
miR-100.

Figure 4. mTOR, FGFR3, THAP2, SMARCA5 and BAZ2A protein expression
in T24 bladder cancer cells, evaluated by western blotting, after exposure to
miR-100.
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Table 1. Percentage of cells in phases G1, S and G2 / M and apoptosis in
RT4 and T24 cell lines examed by flow cytometry.

Cell Line RT4
G1(%)
S(%)
G2/M(%)
Apoptosis(%)
Cell Line RT4
G1(%)
S(%)
G2/M(%)
Apoptosis(%)

miR-100

miRcontrol

Anti-miR
100

Anti-miR
control

58
8
32
57

61
7
32
59

58
8
34
60.5

52
8
34
62

56.5
12.5
32
62

64
6
30
64

59
8
33
39

59
9
32
26

