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Resumo 

Ivanovic RF. Análise de miRNAs envolvidos na regulação da MMP9 e 
consequências processo de invasão celular do adenocarcinoma da próstata: 
estudo in vivo e in vitro [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2018. 

 

INTRODUÇÃO: A propensão do CaP em gerar metástases decorre de 
mecanismos moleculares específicos em um processo composto por múltiplas 
etapas, sendo que o remodelamento do meio extracelular através de ações de 
enzimas proteolíticas denominadas metaloproteinases da matriz (MMP) é uma 
etapa fundamental. As MMP degradam vários componentes da matriz 
extracelular, sendo que seu controle pode ser exercido por outras proteínas 
denominadas TIMPs. Em nível gênico, outro controle pode ser exercido por 
moléculas chamadas microRNAs. OBJETIVO: O objetivo deste estudo é avaliar 
a regulação da MMP-9 por miRNAs. A partir de dados da literatura 
identificamos que a MMP-9 pode sofrer influência do miR-21 e 338-3p. 
MÉTODOS: Para os experimentos in vitro, linhagens celulares de CaP (DU145, 
PC3 e LNCaP) foram transfectadas com os miRNAs de interesse e a 
expressão de MMP-9 foi avaliada por reação em cadeia de polimerase 
quantitativa com transcriptase reversa (qRT-PCR). O sobrenadante da 
transfecção foi usado para ensaios de invasão com matrigel, e ELISA. Nos 
experimentos in vivo, células da linhagem PC-3-luc foram implantadas no 
subcutâneo de camundongos Balb-c nude e tratadas com injeções de anti-miR-
21, miR-338-3p ou a combinação de ambos. RESULTADOS: O miR-21 
aumentou expressão de MMP-9 em 72% na PC3. Houve maior invasão celular 
tanto na PC3 como DU145. In vivo, o bloqueio do miR-21 reduziu em 10% a 
expressão de MMP-9 nos tumores implantados (p=0,04). O miR-338-3p reduziu 
a expressão de MMP-9 em 53% na PC3 (p=0,001), 31% na LnCaP (p=0,23) e 
24% na DU145 (p=0,16). No ensaio de invasão, menor número de células e 
colônias foram capazes de invadir a membrana de matrigel. In vivo, houve 
redução de 27% na expressão de MMP-9 nos camundongos tratados com o 
miR-338-3p (p=0,07). A combinação anti-miR-21+miR-338-3p reduz a 
expressão de MMP-9 em maior intensidade tanto in vitro como in vivo. 
CONCLUSÕES: A expressão de MMP-9 pode ser regulada pelo miR-21 e miR-
338-3p. O primeiro se comporta como um oncomiR ao passo que o segundo 
como um supressor tumoral. A combinação de miRNAs é uma estratégia 
plausível para ampliar o efeito sobre expressão de genes de interesse.  
 

Descritores: neoplasias da próstata; metaloproteinases da matriz; inibidor 
tecidual de metaloproteinase; microRNAs; miR-21; miR-338-3p; ensaio de 
imunoadsorção enzimática; qRT-PCR; matrigel; proteína RECK. 

 

 

 

 



Abstract 

 
Ivanovic RF. Analysis of miRNAs involved in the regulation of MMP9 and its 
consequences to cell invasion of prostate cancer: in vivo and in vitro study 
[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 
2018. 

 
INTRODUCTION: The propensity of CaP to generate metastases results from 
specific molecular mechanisms in a multiphase process and the remodeling of 
the extracellular medium through the actions of proteolytic enzymes called 
matrix metalloproteinases (MMP) is a fundamental step. MMPs degrade several 
components of the extracellular matrix, and their control can be exerted by other 
proteins called TIMPs. At the gene level, another control can be exerted by 
molecules called microRNAs. OBJECTIVE: The objective of this study is to 
evaluate the regulation of MMP-9 by miRNAs. From literature data we have 
identified that MMP-9 may be influenced by miR-21 and 338-3p. METHODS: 
For in vitro experiments, CaP cell lines (DU145, PC3 and LNCaP) were 
transfected with the miRNAs of interest and the expression of MMP-9 was 
assessed by quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction (qRT-
PCR). The transfection supernatant was used for matrigel and ELISA invasion 
assays. For the in vivo experiments, PC3-luc cells were implanted into the 
subcutaneous Balb-c nude mice and treated with anti-miR-21, miR-338-3p 
injections or the combination of both. RESULTS: The miR-21 increased MMP-9 
expression by 72% in PC3. There was greater cell invasion in both PC3 and 
DU145. In vivo, miR-21 blockade reduced MMP-9 expression by 10% in 
implanted tumors (p = 0.04). MiR-338-3p reduced MMP-9 expression by 53% in 
PC3 (p = 0.001), 31% in LNCaP (p = 0.23), and 24% in DU145 (p = 0.16). In the 
invasion assay, fewer cells and colonies were able to invade the matrigel 
membrane. In vivo, there was a 27% reduction in MMP-9 expression in mice 
treated with miR-338-3p (p = 0.07). The combination of anti-miR-21 + miR-338-
3p reduces MMP-9 expression in greater intensity both in vitro and in vivo. 
CONCLUSIONS: MMP-9 expression can be regulated by miR-21 and miR-338-
3p. The former behaves as an oncomyR while the second as a tumor 
suppressor. The combination of miRNAs is a plausible strategy to extend the 
effect on gene expression of interest. 
 
Descriptors: prostatic neoplasms; matrix metalloproteinases; tissue inhibitor of 
metalloproteinase; microRNAs; miR-21; miR-338-3p; enzyme-linked 
immunosorbent assay; qRT-PCR; matrigel; RECK protein. 
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1. INTRODUÇÃO 
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1.1 Epidemiologia do Câncer de Próstata 
 

 De acordo com dados publicados pelo “SEER Program” a incidência de 

câncer de próstata (CaP) foi de 137 por 100.000 homens por ano no período 

entre 2008 e 2012. A principal faixa etária de diagnóstico deste tipo de câncer 

está em homens entre 65-74 anos (66 anos de idade média ao diagnóstico), 

sendo que cerca de 80% dos casos tem doença localizada ao diagnóstico. 

Contudo, apenas 12% apresentam doença metastática para linfonodos e 4% 

tem metástases à distância quando a neoplasia é descoberta. O estágio no 

momento do diagnóstico tem influência importante na mortalidade de modo que 

apenas 30% dos pacientes com doença metastática terá sobrevida maior do 

que 5 anos. A maior taxa de mortalidade está nos homens entre 75-84 anos 

(80 anos de idade média no momento do óbito) (1). 

 No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde/INCA, a 

incidência do CaP saltou de 51,41 casos por 100.000 habitantes em 2006 para 

62,4 casos por 100.000 habitantes em 2012. Para o biênio 2018-2019 a 

expectativa é de que este número chegue a 66,12 para cada 100.000 homens.  

Já para a mortalidade câncer específica esse número passou de 10,3 óbitos 

por 100.000 habitantes em 2005 para 13,9 óbitos para 100.000 habitantes em 

2012.  Seguindo a mesma tendência observada mundialmente as regiões com 

maior desenvolvimento socioeconômico (Sul e Sudeste) apresentam as 

maiores taxas de casos novos. Para o biênio 2018-2019 as capitais da região 

Sudeste devem apresentar 69,83 casos por 100.000 habitantes e o Sul 82,05 

casos por 100.000. Já as regiões Norte e Nordeste estes valores serão de 

39,11 e 59,35 casos por 100.000 habitantes; respectivamente 
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(http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/casos-taxas-brasil.asp).   

 

1.2 Fatores prognósticos e estratégia terapêutica 

    

 Ainda há controvérsias sobre o real benefício das estratégias de 

rastreamento do CaP. Revisão sistemática feita com 5 estudos randomizados e 

controlados não revelou redução significativa da mortalidade câncer específica. 

Contudo, homens submetidos ao rastreamento foram mais frequentemente 

diagnosticados com CaP e além disso estavam em estágios localizados. 

Entretanto, o grupo no qual foi realizado rastreamento foi submetido a formas 

de tratamento desnecessários com maior frequência do que os não rastreados 

(2). Faria et al conduziram estudo na população brasileira comparando um 

grupo de pacientes com CaP diagnosticado por rastreamento com outro 

composto por pacientes com esta neoplasia, mas que foram referenciados para 

tratamento. Os autores mostraram que pacientes submetidos ao rastreamento 

tinham PSA mais baixo (5,5 ng/mL x 10,0 ng/mL), menor frequência de 

classificação de Gleason ≥7 (34% x 46%), menor incidência de metástases à 

distância (3% x 9,3%) e maior frequência de tumores localizados (54,2% x 

67,7%) (3). 

 Nesse sentido tem sido recomendado pela sociedade europeia para o 

tratamento do paciente com CaP de baixo risco e diagnosticado por 

modalidade de rastreamento a vigilância ativa (active surveillance) e, nos casos 

que não se cogita tratamento curativo; o Watchful Waiting. A primeira forma 

tem o objetivo de adiar o tratamento com intenção curativa até o momento em 
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que apareçam indícios de doença ameaçadora à vida do paciente. O objetivo é 

evitar tratamentos desnecessários e as complicações decorrentes dele. Um 

estudo com seguimento de longo prazo avaliando os resultados da vigilância 

ativa para pacientes de baixo risco revelou que esta pode ser uma estratégia 

segura, garantindo boas taxas de sobrevida. A sobrevida câncer específica em 

10 e 15 anos é de 98,1% e 94,3%, respectivamente. A taxa de pacientes que 

desenvolveram metástases foi de 2,8% e a mortalidade câncer especifica foi de 

1,5%, apesar de que 27% dos pacientes foram submetidos a tratamento radical 

(4). Já a segunda modalidade (Watchful waiting) tem uma proposta diferente 

uma vez que não tem intenção curativa da doença. Contudo, o conceito de se 

adiar o tratamento como forma de evitar complicações permanece (5). 

Para o CaP metastático virgem de tratamento a opção inicial baseia-se 

inicialmente no bloqueio androgênico (ADT – androgen deprivation therapy) 

obtido através da castração cirúrgica (orquiectomia) ou química (análogos ou 

antagonistas do GnRH) o qual invariavelmente perde eficácia após alguns 

anos, permitindo que a neoplasia de próstata continue a se desenvolver à 

despeito de níveis séricos reduzidos de testosterona (6).  

Nos estágios que o tumor se torna resistente à castração uma evolução 

mais sombria é descrita, com taxas de metástases ósseas maiores que 84% e 

com possibilidade de surgimento em até 2 anos de 33%. Para o tumor 

resistente à castração (Castrate Resistant Prostate Cancer - CRPC) a 

sobrevida mediana é de 9 a 30 meses e o metastático de 9 a 13 meses (7). 

A cura pela terapia de supressão de testosterona é difícil, dado que 

menos de 5-10% dos pacientes estarão vivos após 10 anos do tratamento. 
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Alguns mecanismos propostos para essa independência à testosterona estão 

na produção adrenal e intracelular do hormônio, bem como na modificação da 

expressão dos receptores de andrógenos e também ativação de receptores de 

glicocorticóides e danos às vias de reparação de DNA. Por conta de tais 

mecanismos, duas novas drogas para terapia em pacientes portadores de CaP 

resistente à castração são atualmente utilizadas e atuam na redução da 

produção intracelular de andrógenos (abiraterona) ou no bloqueio do receptor 

de andrógenos (enzalutamida) (8). Além delas, outras drogas que atuam de 

diferentes formas que não sejam a redução intracelular de hormônios ou 

antagonizando o receptor de andrógeno já foram liberadas para tratamento do 

CaP metastático resistente à castração. São exemplos o Sipuleucel-T (vacina 

composta de células mononucleares autólogas) ou o Rádio-223 (um emissor 

de radiação alfa de curta ação com seletividade para áreas metastáticas e que 

promove a quebra do DNA dupla fita das células de CaP) (9). Apesar delas, a 

sobrevida pode ser prorrogada em alguns meses e por conta disso, outras 

terapias baseadas na ação ao nível molecular de certas drogas precisam ser 

estudadas para se ampliar o arsenal terapêutico dos pacientes com CaP 

resistente à castração.  

 

1.3. Biologia Molecular do Câncer – Etapas essenciais 

 

Aspectos fundamentais para o desenvolvimento das neoplasias 

envolvem algumas etapas como dano aos genes reguladores (proto-

oncogenes, genes supressores tumorais, genes reguladores de apoptose e 
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genes de reparo do DNA) (10). Tais alterações podem levar à distúrbios em 

campos da fisiologia celular como por exemplo: manutenção dos sinais para 

proliferação celular, perda da regulação de supressores do crescimento, 

evasão da inibição do crescimento por contato, desregulação dos mecanismos 

de apoptose, aquisição de imortalidade replicativa, indução de angiogênese, 

ativação de mecanismos de invasão e metástase, modificação do metabolismo, 

evasão dos sistema imune e interação com estroma. Cada um destes 

mecanismos confere um amplo campo de estudo da biologia molecular do 

câncer (11). 

 De um modo geral os tumores metastáticos ainda são responsáveis pela 

maior mortalidade relacionada às neoplasias, o que confere grande importância 

em se estudar os mecanismos moleculares envolvidos neste evento (12). O 

surgimento de metástases pode se iniciar a partir de uma "assinatura genética" 

presente nas células do tumor primário e que confere a elas potencial 

metastático. A partir disto clones destas células se desenvolvem, adquirindo 

características necessárias para invasão, sobrevivência no sistema circulatório 

até o implante e crescimento no sítio secundário (13). 

 A propensão do CaP em gerar metástases decorre de mecanismos 

moleculares específicos em um processo composto por múltiplas etapas. O 

desenvolvimento de metástases à distância se inicia com o processo de 

invasão local através de mecanismos importantes que são a perda da 

capacidade de ligação entre as próprias células e entre elas e a matriz 

extracelular. Na primeira ocorre redução da expressão do complexo E-

caderina-B-catenina; num processo conhecido como transição epitélio-
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mesenquimal (14). Paralelamente, as células precisam migrar pela matriz 

extracelular para em seguida romper a membrana basal e atingir os vasos 

sanguíneos através dos quais serão levadas para os sítios secundários. 

Basicamente, esta migração é feita por células únicas (invasão celular única) 

ou coletivamente (invasão coletiva). Em ambas as formas de invasão, as 

células têm como características principais a perda de polaridade celular e o 

processo de transição epitélio-mesenquimal. Além disso, estas células emitem 

projeções devido a reorganização do citoesqueleto de actina e remodelam o 

meio extracelular através de ações de enzimas proteolíticas denominadas 

metaloproteinases da matriz (MMP) (15). As MMP degradam a matriz 

extracelular (MEC) e membrana basal. Após, sucedem-se outros eventos 

importantes como adesão das células malignas às células endoteliais, seguida 

de migração e desenvolvimento no sítio secundário utilizando interações 

moleculares específicas.  

 

1.4 As Metaloproteinases da Matriz 

  

 As MMP são proteínas pertencentes a uma família de enzimas 

proteolíticas ou endoproteinases que degradam vários componentes da matriz 

extracelular (MEC) (16). Elas têm papel importante em muitos eventos 

biológicos como cicatrização, angiogênese, inflamação, embriogênese e até 

mesmo câncer. As MMPs em geral são compostas por quatro regiões: pró-

domínio, domínio catalítico, uma região de dobra (“hinge region”) e um domínio 

hemopexina. Elas podem ser secretadas a partir das células ou ancoradas à 
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membrana plasmática e são divididas em seis grupos (colagenases, 

gelatinases, estromelisinas, matrilisinas, MMPs de membrana e um último 

grupo sem classificação) (16). 

A atividade das MMP é regulada por inibidores endógenos conhecidos 

como TIMPs (Tissue Inhibitors of Matrix Metalloproteinases). Elas são 

proteínas com peso molecular entre 21-29kDa e até hoje 4 delas foram 

descritas em vertebrados (TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3 e TIMP-4) (16). Cada uma 

consiste de um domínio N-terminal responsável pela atividade inibitória da 

MMP, e um domínio C-terminal. Embora todas as TIMPs liguem-se firmemente 

à maioria das MMP, elas possuem diferentes atividades inibitórias contra 

diferentes MMPs (17). 

         As MMPs são também reguladas em níveis transcripcional e pós 

transcripcional. A expressão da maioria das MMPs é baixa em tecidos normais 

e elevada quando há remodelamento. A expressão pode ser induzida por 

citocinas, fatores de crescimento, agentes químicos, estresse físico, oncogenes 

e interações com a matriz extracelular (18). As MMP ampliam o processo de 

invasão tumoral não só através da degradação das proteínas da MEC, como 

também ativando as cascatas de transdução de sinal que promovem motilidade 

e a solubilização de fatores de crescimento ligados à MEC (19). 

Nos últimos anos vários estudos foram publicados envolvendo a 

expressão gênica das MMPs e seus reguladores em várias neoplasias (20-23) 

de tal forma que as MMPs afetam não somente a invasão celular, mas também 

o comportamento celular e progressão tumoral (24). 

No CaP, diversos estudos procuraram estabelecer associações entre a 
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neoplasia e a expressão das metaloproteinases e/ou seus inibidores. Muitos 

deles focaram no uso destas enzimas como marcadores de atividade da 

doença e/ou prognóstico (25-31). Outros corroboraram a teoria de que o 

desequilíbrio entre MMPs e TIMPs é identificada em tumores malignos, 

podendo explicar o comportamento mais agressivos de alguns deles (32).  

O Laboratório de Investigação Médica 55 da Faculdade de Medicina da 

USP (LIM-55) tem nos últimos anos focado no estudo das metaloproteinases 

em neoplasias urológicas. Em 2009, Reis et al demonstraram que 

polimorfismos das regiões promotoras das MMPs podem estar relacionadas ao 

prognóstico de pacientes com CaP (33). Em 2011, os mesmos autores, 

estudando amostras de espécimes cirúrgicos de pacientes submetidos a 

prostatectomia radical por neoplasia maligna da próstata identificaram que 

MMP-9 estava hiperexpressa em mais de 9x nos tecidos que continham 

neoplasia. Além disso, a maior expressão desta MMP estava relacionada aos 

níveis de PSA acima de 10ng/mL (34). A maior expressão de MMP-2 também 

ocorre em tecidos malignos de próstata com escores de Gleason mais 

avançados (35).  

 

1.5 Estudos farmacológicos com MMPs 

 

No passado alguns estudos de fase I testaram o uso de inibidores de 

metaloproteinases. O Marimastat, um inibidor de metaloproteinase para ser 

administrado por via oral não apresentou mudanças nos níveis de MMP-2 e 

MMP-9 sanguínea detectados por zimografia em pacientes com neoplasia 
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avançada de pulmão (36). Já em 2001, outro medicamento; o MMI270 também 

em estudo fase I com pacientes portadores de diferentes tipos de neoplasias 

sólidas avançadas não demonstrou redução tumoral, porém foi visto 

estabilidade ≥90 dias além de uma elevação dos níveis de TIMP-1 (37). 

Resposta tumoral com outro inibidor, BMS-275291, não foi observada em 

estudo fase I entre pacientes com câncer coloretal ou pulmão (38). Já em 

2007, uma nova droga estudada em pacientes portadores de diferentes tipos 

de neoplasias sólidas (pulmão, melanoma, GIST, sarcoma, intestino e outras); 

a S-3304 comprovou redução da atividade de MMP-2 e MMP-9 detectada por 

zimografia in situ (diferentemente dos estudos anteriores) apesar de não ter 

sido relatada resposta tumoral (39). Um único estudo fase II testou a ação de 

um análogo da tetraciclina na inibição da MMP-2 e MMP-9 em regime oral em 

pacientes portadores de sarcoma, porém nenhum paciente apresentou redução 

da neoplasia (40). 

Os estudos anteriores focaram no uso de medicamentos atuando 

diretamente nas MMPs. Estas são proteínas e, portanto; codificadas por genes 

específicos, sendo necessários as etapas de transcrição e tradução até que as 

proteínas estejam efetivamente prontas para atuarem. Pode ser que a falta de 

resposta objetiva nos estudos anteriores se deva ao fato que as MMPs tenham 

seus genes regulados por mecanismos adicionais. 
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1.6. Mecanismos Recentes de Controle Gênico – os Micro RNAs 

 

Nos últimos anos um novo mecanismo de controle gênico tem sido 

objeto de estudo de muitos pesquisadores, é a chamada interferência de RNA 

(RNAi). Interesse nesta área de pesquisa tem sido intenso pois demonstra uma 

mudança de paradigma no tratamento do câncer: enquanto tradicionalmente (e 

ainda hoje) as drogas anticâncer atuam de maneira citotóxica e, desta forma 

sem distinguir células saudáveis das não saudáveis; pesquisas que envolvem o 

estudo do RNAi tentam atuar nas vias moleculares que se apresentam 

desreguladas nas células neoplásicas; potencialmente poupando as células 

saudáveis (41). Algumas moléculas são responsáveis por este modelo de 

regulação: siRNA (small interfering RNA), shRNA (short hairpin RNA), piRNA 

(Piwi-interacting RNA) e miRNA (microRNA) (42). Todas estas são moléculas 

pequenas de RNAs chamadas genericamente de scRNA (small non-conding 

RNAs). 

O mecanismo de RNAi é um mecanismo de defesa celular 

evolucionalmente conservado e se caracteriza pelo silenciamento gênico pós 

transcripcional de moléculas de RNA dupla fita ou fita simples (43), sendo que 

a ação dos miRNA é um dos temas mais estudados. 

MiRNA são pequenas moléculas endógenas de fita simples, não 

codificadoras de proteínas, constituídas por 19-25 nucleotídeos que fazem 

parte de uma nova classe de reguladores pós-transcripcionais da expressão 

gênica. Enquanto a maioria dos miRNA são codificados em regiões específicas 

do genoma, cerca de 30% estão localizados em íntrons de genes codificadores 
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de proteínas (44). Estes lócus são os responsáveis por codificar a molécula 

primária dos miRNAs (pri-miRNA) e sendo assim, mutações ou deleções 

poderão afetar os níveis das moléculas maduras de miRNA e com isso 

favorecer o desenvolvimento de neoplasias. Exemplos destas alterações 

ocorrem na Leucemia Linfocítica Crônica tipo B (deleção do 13q14) ou 

mutações de ponto no gene do pri-miR-128 (Leucemia Linfoblástica Aguda). 

Alterações da transcrição de pri-miRNA podem ocorrer por influência de fatores 

supressores tumorais ou alterações epigenéticas como hipermetilação (44). 

Após a transcrição e ainda no núcleo, os pri-miRNA são clivados por 

uma associação de duas enzimas, DROSHA e DGCR8 (DiGeorge syndrome 

critical region 8), formando os miRNAs precursores (pre-miRNA). Estes são 

enviados ao citoplasma por uma enzima chamada exportina 5 (XPO5). Então, 

outra enzima – DICER I – cliva a molécula pre-miRNA para gerar o miRNA 

maduro. Uma das fitas desta última liga-se à proteína Argonauta para integrar o 

complexo RISC que irá ao final complementar-se às moléculas alvo de RNA 

mensageiro (RNAm), levando ao silenciamento gênico (44). 

Os miRNAs exercem seus efeitos regulatórios ligando-se à região 3’ não 

traduzida do RNAm alvo. Em mamíferos, em geral ocorre um pareamento 

imperfeito com o RNAm acarretando uma inibição traducional do alvo. Os 

miRNAs 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 mesmo RNAm (45). 

O genoma humano tem milhares de genes e um mesmo miRNA pode 

regular diversos deles. Desta forma foi necessário o desenvolvimento de 

ferramentas de bioinformática capazes de prever onde pode haver uma 
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complementaridade entre gene alvo e o miRNA. A predição de 

complementaridade entre uma molécula de miRNA e a de RNAm do gene alvo 

depende de três fatores  (46). 

a. Complementaridade entre a molécula de miRNA e a região 3’-

UTR (untranslated 3’end – região 3’não traduzida).  

b. A energia livre da ligação entre as moléculas de 

miRNA/RNAm. Quanto mais baixa a energia livre, mais estável 

será a ligação. 

c. Se o sítio de ligação entre um RNAm e o miRNA é conservado 

entre espécies. Quando a complementaridade é 

evolucionalmente mantida, então é maior a probabilidade de a 

predição de ferramenta de bioinformática não ser um falso 

positivo 

 Importante ainda enfatizar que dentro da molécula de miRNA existe uma 

região na posição 5’ composta pelos nucleotídeos 2 ao 7 chamada de “seed 

region”. A complementaridade das regiões 5’ e 3’ da molécula de miRNA é 

classificada em três tipos de pareamento: canônico, 3’-suplementar e 3’-

compensatório. Os sítios canônicos são responsáveis pela maioria da 

conservação dos alvos entre as espécies e apresentam um pareamento 

perfeito dos sete nucleotídeos da posição 5’ da molécula de miRNA com a 

molécula de RNAm. O pareamento canônico é o principal componente para a 

interação miRNA-RNAm, mas o pareamento adicional de 3 a 4 nucleotídeos na 

posição 3’ (chamado de suplementar) é importante para aumentar o efeito 

desta interação. O pareamento compensatório é aquele que ocorre entre 3 a 4 

nucleotídeos da posição 3’ quando não ocorre o pareamento perfeito na “seed 
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region” (47).  

Sendo os miRNAs responsáveis pela regulação de diversos processos 

biológicos, não seria impossível de imaginar que tais moléculas também 

poderiam estar relacionadas ao controle das enzimas envolvidas no processo 

de metástase, ou em outras palavras; na regulação das metaloproteinases ou 

de seus reguladores (TIMPs). 

O estudo das MMPs e seus reguladores já tem sido foco de trabalho no 

Laboratório de Investigação Médica 55 da Faculdade de Medicina da USP 

(LIM55). Já foi demonstrado que a expressão de MMP-9 em espécimes 

cirúrgicos obtidos de pacientes submetidos a prostatectomia radical era 

aumentada, ao passo que duas de suas proteínas reguladoras, TIMP-1 e 

RECK; apresentavam-se reduzidas (34).  

Contudo, o primeiro trabalho do LIM55 avaliando a regulação de MMPs 

por miRNAs demonstrou que em linhagens celulares de CaP o miR-21 poderia 

regular negativamente a expressão da proteína RECK. Esta por sua vez age 

inibindo a MMP-9. Desta forma, o aumento dos níveis de miR-21 levaria 

indiretamente à elevação dos níveis de MMP-9. Em cerca de 91% dos 

pacientes com estádio patológico T3 cujos espécimes cirúrgicos foram obtidos 

após prostatectomia radical apresentavam perfil de superexpressão de MMP-9 

e subexpressão de RECK (48).  

 

1.7 Racional do trabalho 

  

 A busca por miRNAs capazes de influenciar a expressão da MMP-9 tem 

relevância no sentido de se explorar novas possibilidades terapêuticas no CaP 
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metastático.  

 Trabalho anterior do LIM-55 (48) mostrou que o miR-21 poderia interferir 

nos níveis de MMP-9 indiretamente através da regulação da proteína RECK. 

Impulsionados pela possibilidade de que miRNAs poderiam agir 

sinergisticamente (49) procuramos outro miRNA que poderia ter como alvo a 

MMP-9. Em 2011, Huang et al demonstraram que o miR-338-3p poderia 

regular negativamente a expressão de MMP-9 no câncer hepático (50). Desta 

forma optamos por escolher estes dois miRNAs (miR-21 e miR-338-3p) como 

candidatos para testar a regulação da MMP-9 isolada e de forma combinada. 

 Em resumo, o objetivo deste estudo é avaliar a regulação da 

metaloproteinase 9 (MMP-9) por miRNAs. A partir de dados da literatura e 

ferramentas de bioinformática identificamos que a MMP-9 pode ser influenciada 

pelo miR-21 e 338-3p.  
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 Analisar o papel dos miR-338-3p e miR-21 na regulação da MMP-9 bem 

como a consequência desta regulação na invasão celular em estudos in vitro 

de linhagens de CaP expostas a estes miRNAs e a seus antagomir.  
Estudar o efeito da administração dos miR-21 e miR-338-3p e de seus 

antagomiRNAs em modelo in vivo de CaP metastático.  
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3.1 Linhagens Celulares 
 

As seguintes linhagens celulares de CaP obtidas no American Type 

Culture Collection (ATCC) foram utilizadas neste trabalho: LNCaP, 

(provenientes de metástases linfonodais), DU145 (proveniente de metástase 

cerebral), PC3 (proveniente de metástase óssea de portadores de CaP) e PC3-

M-luc-C6 para os experimentos in vivo. 

As linhagens foram acondicionadas em frascos de cultura de 25 cm2 

contendo RPMI-1640, DMEM ou MEM dependendo do tipo celular, 

suplementado com soro fetal bovino (SFB) a 10% e solução 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 a 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). 

 

3.2 Transfecção celular  

 

Um dia antes da transfecção as linhagens celulares foram deixadas em 

um meio livre de antibiótico. As linhagens celulares foram então transfectadas 

com aproximadamente 100nM de miR-338-3p, anti-miR-338-3p, miR-21, anti-

miR-21 e seus respectivos miRNA controles (miR-negativo e também com 

miRNA antagonista negativo; o anti-miR negativo) (Ambion, Austin, TX, USA). 

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 
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(2,5μL da solução de 10μM), A seguir 1,5µL do agente de Transfecção siPORT 

NeoFX (AMBION, USA) foi diluído em 50µL de meio OPTI-MEM I em um tubo. 

As diluições dos pré-miR e do agente de transfecção foram combinadas 

e posteriormente incubadas por 10 minutos em temperatura ambiente para 

formação do complexo de transfecção. O mesmo procedimento foi realizado 

com os miR-negativo e anti-miR negativo.  A seguir, 100μL do complexo de 

transfecção foram dispensados em cada poço de uma placa de cultura de 12 

poços limpa onde cada amostra de complexo de transfecção foi configurada e 

marcada de acordo com seus controles (miR-negativo e anti-miR negativo). As 

células em suspensão foram transferidas e semeadas na cavidade dos poços 

da placa de cultura para sobreposição dos complexos de transfecção em um 

volume de 400µL de meio de cultura contendo 5 x 104 de células/poço.  

Em seguida, a placa foi encubada em estufa de CO2 à 37ºC por 24h. 

Posteriormente, as células aderidas foram removidas das placas de cultura 

com tripsina/EDTA e então a suspensão celular foi lavada com meio RPMI 

10%, centrifugada a 4000 rpm por 5 min. 

Após a transfecção foi feita análise da expressão dos miRNAs para 

comprovação da transfecção por qRT-PCR. A análise da expressão dos genes 

alvos também foi feita por qRT-PCR. Já as análises da expressão da proteína 

MMP-9 foram feitas por ELISA. Além disso, fizemos análises de invasão celular 

para verificar a consequência da inibição dos genes alvos.  
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3.3 Análise da expressão do gene da MMP-9 e seus reguladores 

 

3.3.1 Extração do RNA e miRNA total 

 

O RNA e miRNA total foram extraídos com o uso do Kit mirVana 

(Ambion, Applied Biosystems). As células foram tripsinizadas e centrifugadas, 

sendo suspensas em 200 µL de solução de lise, 200 µL de etanol a 64%, com 

homogeneização em vórtex. A solução foi então transferida para o filtro, 

centrifugadas a 14.000 rpm por 1 min e depois foram feitas lavagens com 

soluções próprias do kit. No intervalo das lavagens as amostras eram 

submetidas à centrifugação. Ao final o RNA e miRNA foram diluídos em 50 µL 

de solução de eluição pré-aquecida (80°C) livre de RNase/DNase. A pureza e 

concentração do RNA e miRNA foram mensuradas em nanodrop (260/280 nM). 

 

3.3.2 Transcrição reversa (RT) 

  

 A síntese do cDNA foi realizada a partir de 5ng de RNA utilizando-se a 

enzima MultiScribe™ transcriptase reversa e iniciadores randômicos (Applied 

Biosystems). Resumidamente, o RNA total era diluído em H2O livre de 

nucleases em um volume final de 10µL. A este volume foram acrescentados 

2µL de oligonucleotídeos randômicos (10X), 0,8 µL do mix de dNTPs (100 

mM), 2 µL do tampão da enzima (10X) e 4,2 µL de água RNA/DNA nuclease 

free. As soluções eram 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. Já a confecção do cDNA do miRNA foi 
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realizada pegando-se 200ng de miRNA diluídos em 20 µL de água. À uma 

quantidade de 3 µL desta solução, foram adicionados 7 µL da combinação de 

agentes do kit miRNA TaqMan®miRNA Reverse Transcription Kit (Applied 

Biosystems, Foster City, CA): 0,15 µL de DNTP mix, 0,5 µL da transcriptase 

reversa, 1,5 µL de tampão, 0,19 µL inibidor de RNAse, 3,66 µL de água livre de 

nuclease e 1 µL do primer com a sequência específica do miRNA, totalizando 

10 µL cDNA. Os ciclos de temperatura foram usados nos seguintes 

parâmetros: 30 min à 16oC, 30 min à 42oC e 5min à 85oC. 

 

3.3.3 Análise da expressão por Real-Time PCR 

 

Os primers utilizados para amplificação dos genes foram desenhados 

com o auxílio do programa PrimerExpress (Applied Biosystems, California, 

USA), o qual desenha primers com as características necessárias para os 

experimentos de Real Time PCR no termociclador ABI 7500 Fast.  

Para quantificação das amostras utilizamos o reagente TaqMan® 

(Applied Biosystems, California, USA). Este protocolo utiliza dois iniciadores 

não fluorescentes e uma sonda com dupla marcação que se anela à região 

localizada entre os iniciadores. Esta marcação dupla é formada por um 

fluoróforo que emite luz quando excitado e um quencher que absorve a luz 

emitida pelo fluoróforo. Durante os ciclos da PCR, a sonda é quebrada pela 

Taq polimerase na etapa de extensão do iniciador anelado. Esta quebra da 

sonda elimina a absorção pelo quencher da fluorescência emitida que pode ser 

então medida através de uma câmera situada na parte superior do 

equipamento. A quantificação da emissão absorvida pela câmera após quebra 
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da sonda permite então a detecção do produto do PCR em tempo Real. As 

reações ocorreram nas seguintes concentrações: 0,5 µL do primer específico, 5 

µL de TaqMan® Universal PCR máster mix (Applied Biosystems, CA, EUA), 3,5 

µL de água livre de nuclease RNA e 1µL de cDNA. As condições dos ciclos do 

termociclador foram: 2 min à 50oC, 10 min à 95oC e 40 ciclos de 15 segundos à 

95oC e 1 minuto à 60oC. Todas as reações foram realizadas em duplicata, 

tendo como controle endógeno o β2M (para os genes) e o RNU43 (para 

miRNA).  

 

3.3.4 Análise dos resultados 

 

O nível de expressão dos genes alvo foi obtido pela quantificação 

relativa e dos níveis de expressão em vezes determinado pelo método 2-ΔΔct 

(51). 

 

3.4  Ensaios de invasão 

 

Utilizamos câmaras bipartites do tipo Transwell (Corning®), utilizando 

filtros com poros de 8µm em placas de 24 poços. Para o ensaio de invasão, a 

câmara era coberta com 50µL de Matrigel diluído em meio de cultura livre de 

soro (1:2). As células após serem mantidas 24h em meio de cultura sem SFB, 

eram tripsinizadas e ressuspendidas em número de 3x104 células/ml em meio 

de cultura sem soro. Essas células foram adicionadas na câmara superior 

sobre o Matrigel ao passo que na câmara inferior foram adicionados 750µL de 

meio de cultura contendo SFB. A placa era coberta e mantida em estufa de 



24 
 

CO2 por 48h a 37°C. Após este período, o meio da câmara superior foi 

armazenado para zimografia. As células que não invadiram eram removidas, e 

as células que passaram para a câmara inferior foram fixadas com formaldeído 

em PBS (4%) e coradas com solução de cristal violeta (2%) em metanol, 

imagens de cada membrana foram adquiridas para determinação do número 

de células que invadiram através de contagem. Cada experimento foi realizado 

em triplicata para garantia dos resultados. 

 

3.5 ELISA 

 

 Para o ensaio de ELISA (DMP900 - R&D Systems, Minneapolis, MN, 

EUA) com MMP-9 a detecção da proteína foi realizada com o meio 

condicionado das células transfectadas com o miR agonista, anti-miR, bem 

como os seus respectivos controles positivos e negativos de acordo com as 

instruções do fabricante. O primeiro passo para a realização da técnica de 

ELISA é fazer a diluição do padrão. Essa diluição seriada funciona como um 

controle do método. Ao final da leitura se os marcadores padrões 

apresentarem um perfil desejado é sinal que a técnica foi realizada de forma 

correta. Após todas as etapas descritas no protocolo realizamos a leitura em 

leitor de ELISA a 450 nm.  

 

3.6  Estudos in vivo 

 

 Os experimentos com os animais seguiram as normas éticas 
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preconizadas pelo Comitê de Ética e Pesquisa Animal da FMUSP (No 017/15). 

Camundongos machos Balb/c atímicos de 5-7 semanas obtidos no Biotério 

Central da FMUSP foram anestesiados por exposição a isoflurano a 3%. No dia 

zero do experimento, 1.5 x 106 células da linhagem PC3M-luc-C6 suspendidas 

em 80µL de meio de cultura sem antibiótico eram injetadas no subcutâneo do 

flanco dos camundongos. As células PC3M-luc-C6 são derivadas da linhagem 

celular de CaP PC3M e apresentam a expressão constitutiva de um plasmídeo 

que contém o gene da enzima luciferase. Esta converte seu substrato, a 

luciferina, em oxiluciferina em uma reação capaz de liberar energia luminosa. A 

reação depende de ATP, implicando que apenas células viáveis irão 

efetivamente emitir o sinal luminoso (52). 

 Para o experimento in vivo, os camundongos foram divididos nos 

seguintes grupos: 

- Animais tratados com injeção de anti-miR-21 

- Animais controle tratados com injeção de anti-miR negativo 

- Animais tratados com injeção de miR-338-3p 

- Animais controle tratados com injeção de miR-negativo 

- Animais tratados com injeção combinada de anti-miR-21+miR-338-3p 

- Animais controle tratados com injeção de anti-miR negativo+miR-

negativo. 

 No D0, o sucesso da inoculação das células no flanco dos 

camungondos era comprovada por exame de bioluminescência in vivo (IVIS - 

Xenogen - IVIS® Spectrum), bem como a evolução do crescimento; a qual foi 

feita periodicamente com a mesma técnica.  

  Na preparação das soluções de miRNA cada dose do tratamento tinha 



26 
 

volume final de 50µL, tendo sido preparada da seguinte forma: 3µL de uma 

solução de estoque à 20nM contendo o miRNA (2µg) eram combinadas com 

22µL de PBS, totalizando 25µL. À este volume eram combinados 25µL de 

atelocolágeno, centrifugados à 10.000rpm por 1 minuto à 4ºC. Ao final, a 

solução era mantida em rotação lenta por 20 minutos à 4ºC. Cada animal 

recebia um total de três injeções com intervalo de 4 ou 5 dias entre elas.  

 Para os grupos de animais tratados com combinação de miRNA (grupo 

anti-miR-21+miR-338-3p e anti-miR negativo+miR negativo) foi mantido volume 

final de 50µL de cada injeção, tendo sido reduzido o volume de PBS para 19µL.  

 As aplicações eram feitas com seringas de insulina com agulha de 

0,3mm diretamente no tumor, tendo sido realizadas no Centro de Bioterismo da 

FMUSP com os camundongos anestesiados com isoflurano 3%.  

 Ao final do tratamento, os camundongos eram acompanhados por 7 a 

10 dias, realizando ao menos dois controles de imagem com exames de 

bioluminescência. Após este período os animais foram eutanasiados em 

câmara de CO2. As carcaças dos animais eram descartadas conforme o 

capítulo de Resíduos Infectantes do manual do LIM-HC-FMUSP.  

Parte do tumor foi congelada em freezer -80º C para análise da 

expressão do gene alvo (MMP-9) e extração dos miRNAs injetados como 

descrito acima.  
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4. RESULTADOS  
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4.1 Análise da expressão de RECK/MMP-9 - miR-21 

 

4.1.1 RECK 

 As células da linhagem PC3 mostraram uma redução de 48% na 

expressão de RECK ao serem expostas ao miR-21 quando comparadas ao 

grupo controle (p=0,03). Observando as demais linhagens, DU145 e LNCaP, 

constatamos que não houve menor expressão de RECK pelo grupo 

transfectado com o miR-21 (Figura 1). Cumpre salientar que a inibição da 

RECK pelo miR-21 na DU145 foi comprovada em publicação prévia do LIM-55 

da Faculdade de Medicina da USP (48). Já quando foi feito o bloqueio do miR-

21 houve elevação dos níveis de RECK em todas as linhagens, sendo 

estatisticamente significativa em duas delas; DU145 e PC3 (Figura 2). 

 

 

Figura 1 - Expressão de RECK em três linhagens celulares distintas após 

transfecção do miR-21 comparado com o seu controle 

DU145 PC3 LnCaP 

RECK 

miR-21 miR-Negativo 

P=0,03 

48% 

P=0,49 

52% 

LNCaP LNCaP 

15,4% 

P=0,73 
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Figura 2 - Expressão de RECK em três linhagens celulares distintas após 

bloqueio do miR-21 comparado com seu controle.  

 

4.1.2 MMP-9 

 

 MMP-9 foi considerada um alvo indireto de miR-21 pois este miRNA 

inibe a proteína RECK que por sua vez liberaria a MMP-9 de sua repressão. 

Desta forma, avaliamos também a expressão de MMP-9. As células da 

linhagem PC3 mostraram um aumento estatisticamente significativo na 

expressão de MMP-9 quando comparadas ao grupo controle (p=0,025). 

Observando as demais linhagens, constatamos uma maior expressão de MMP-

9 pelo grupo transfectado com o miR-21 na DU145 (p=0,31), porém reduzida 

na LNCaP (p=0,40) (Figura 3).   

Apesar de esperarmos que houvesse redução da expressão de MMP-9 

nas células quando foi realizado o bloqueio do miR-21, foi observado aumento 

DU145 PC3 LnCaP 

RECK 

anti-miR-21 anti-miR-Negativo 

P=0,008 

152% 

P=0,008 

114% 

P=0,23 

207% 

LNCaP 
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da expressão em duas delas (Figura 4). 

 
 

Figura 3 - Expressão de MMP-9 nas linhagens celulares transfectadas com 

miR-21 e comparadas ao seu controle.  

 

 
 
Figura 4 - Expressão de MMP-9 nas células quando foi feito o bloqueio do 

miR-21. 

 

DU145 PC3 LnCaP 

MMP-9 

miR-21 miR-Negativo 

DU145 PC3 LnCaP 

MMP-9 

anti-miR-21 anti-miR-Negativo 

P=0,31 

54% 

P=0.025 

72% 

P=0.40 

29% 

P=0,17 

13% 

P=0,009 

51% 

P=0,49 

489% 

LNCaP 

LNCaP 
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4.1.3. Ensaios de Invasão/Migração celular 

 

Nos ensaios de invasão celular não houve diferenças significativas no 

número médio de células por campo observado que invadiram em ambas as 

linhagens DU145 e PC3 (p = 0,102 e p = 0,092, respectivamente) entre os 

grupos miR-21 e anti-miR-21. No entanto, quando contamos o número médio 

de colônias de células por campo, as linhagens DU145 e PC3 mostraram um 

maior número de colônias no grupo transfectado com miR-21 (Figura 5 e 6). 

 

 

  

 

Figura 5 - Foto de microscopia óptica da câmara de Boyden após ensaio de 

invasão com matrigel com células DU145. As células transfectadas com miR-

21 apresentam maior potencial invasivo.  
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Figura 6 - Número médio de células e colônias de células transfectadas com 

miR-21 e anti-miR-21 que invadiram a câmara inferior do meio Transwell. 

Linhagens DU145 e PC3. 

 

4.1.4  ELISA para MMP-9 

 

Realizamos o ensaio de ELISA com o meio condicionado das células 

das linhagens DU145 e PC3 após transfecção com miR-21 ou seu antagonista. 

Nas células DU145 transfectadas com o miR-21 foram obtidas 0,140 unidades 

de absorbância de MMP-9 ao passo que as transfectadas com o seu controle 

negativo tinham 0,063; um valor cerca de 2,2 vezes maior (p=0,101). Quando 

analisamos a concentração de MMP-9 no meio condicionado desta mesma 

linhagem celular quando haviam sido transfectadas com anti-miR-21 

observamos que este valor foi de 0,053 quando comparado àquelas 

transfectadas com o antagonista negativo (anti-mir negativo); a qual foi de 

0,0816 (p=0,359) (Tabela 1). 
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 Desta maneira, estes resultados sugerem que o miR-21 pode aumentar 

a produção de MMP-9 cerca de 2 vezes, ao passo que o anti-miR-21 reduz a 

confecção desta MMP em quase 35%.  

Tabela 1 - Concentração de MMP-9 obtida com ensaio de ELISA nas células 

DU145. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos o mesmo procedimento com o meio condicionado de células 

PC3 transfectadas com o miR-21 (Tabela 2). A concentração de MMP-9 no 

grupo transfectado com miR-21 e o controle negativo foi 0,128 e 0,094, 

respectivamente (p=0,06). Os valores para as células que receberam o anti-

miR-21 e o antagonista negativo foram, respectivamente; 0,052 e 0,062 

(p=0,217). Portanto, os efeitos do miR-21 em aumentar a concentração de 

MMP-9 e do anti-miR-21 em reduzi-las foram semelhantes também nas células 

PC3. A razão do aumento foi cerca de 1,32 vezes e da redução de quase 16%.  

 

Grupo de Células 

Transfectadas 

Concentração de MMP-9 

na DU145 
p 

Mir-21 0,140 

0,101 
Mir negativo 0,063 

Anti-mir-21 0,053 

0,359 
Anti-negativo 0,081 
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Tabela 2 - Concentração de MMP-9 obtida com ensaio de ELISA nas células 

PC3.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.1.5 Modelo in vivo miR-21 

 

No modelo in vivo, 4 camundongos NUDE tiveram células da linhagem 

PC3-M-LUC injetadas no flanco. A primeira injeção de tratamento com anti-

miR-21 foi feita no D14, a segunda no D18 e a última no D23. As imagens de 

bioluminescência foram feitas nos dias: D0, D7, D14, D16, D21, D28 e D31, 

conforme representado na tabela 3. Três camundongos da mesma espécie 

foram usados como controles, os quais foram tratados com injeções de anti-

miR-negativo (Tabela 3). 

 

 

 

Micro RNA 
Concentração de MMP-9 

na PC3 
p 

Mir-21 0,128 

0,06 
Mir negativo 0,094 

Anti-mir-21 0,052 

0,217 
Anti-negativo 0,062 
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Tabela 3 - Rotina de execução do experimento de acordo com os dias. Grupo 

anti-miR-21 em destaque 

 Anti-miR-21 miR-338-3p miR-338-3p + anti-

miR-21 

Controles (N) 3 5 4 

Tratados (N) 4 5 4 

D0 Inoculação e 

Imagem 

Inoculação e Imagem Inoculação e Imagem 

D7 Imagem Imagem Imagem 

D11 - 1a Dose  - 

D14 1a Dose + Imagem Imagem 1a Dose + Imagem 

D15  -  

D16 Imagem 2a Dose + Imagem Imagem 

D18 2a Dose - 2a Dose  

D21 Imagem Imagem Imagem 

D23 3a Dose   3a Dose 

D25 - Imagem  

D28 Imagem  Imagem 

D30 - Imagem + Eutanásia  

D31 Imagem + 

Eutanásia 

 Imagem + Eutanásia 

 

 A figura 7 representa a razão de variação de luminescência normalizada 

pelo valor da emissão de fótons no D14 (previamente à primeira injeção de 
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anti-miR-21). No gráfico é possível perceber que até o início do tratamento no 

D14, a razão de luminescência evoluiu da mesma maneira tanto nos 

camundongos que seriam tratados com a injeção de anti-miR-21 como nos 

controles. Porém, a partir do D16, os camundongos tratados com o anti-miR-21 

tiveram uma tendência de evolução da luminescência inferior aos animais do 

grupo controle. Apesar de não observarmos diferença estatisticamente 

significativa entre os dois grupos, observamos que nos camundongos tratados, 

a razão de luminescência esteve em geral abaixo dos animais controle (Tabela 

4). 

 

Figura 7 - Evolução da Razão de Crescimento da Luminescência normalizado 

pelo D14. As setas em azul representam os dias de tratamento com anti-miR-

21 ou anti-miR-negativo (D14, D18 e D23) 

 

 

0,00% 

5,00% 

10,00% 
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Tabela 4. Comparação entre razão de aumento de luminescência entre os 

camundongos tratados com anti-miR-21 e seus controles  

 

O aumento da luminescência no grupo que recebeu o anti-miR-21 

ocorreu após o termino das injeções, sendo que após o final do tratamento 

ambos os grupos começam a ter elevação da medida de luminescência.  

 Quando foi feita a extração do material genético dos tumores que 

haviam se desenvolvido em cada um dos animais pudemos observar que o 

aumento da expressão de miR-21 (indicando perda do bloqueio exercido pelo 

anti-miR-21) era acompanhado também pelo aumento da expressão de MMP-9 

(Figura 8). Mesmo assim, a média de expressão normalizada do RNAm de 

MMP-9 foi cerca de 10% inferior nos animais tratados com anti-miR-21 do que 

 

anti-mir-21 Controles p 

D0/D14 2,86E+00 2,48E+00 0,90 

D7/D14 4,66E+00 4,52E+00 0,97 

D14/D14 1,00E+00 1,00E+00 - 

D16/D14 1,29E+01 9,39E-01 0,37 

D21/D14 1,09E+01 1,63E+02 0,38 

D28/D14 1,47E+01 4,42E+01 0,52 

D31/D14 3,61E+01 4,36E+02 0,41 
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nos animais controles (Figura 9). 

De acordo com a figura 8, o primeiro deles (C1A1) apresentou o maior 

bloqueio do miR-21 e por consequência a menor expressão de MMP-9. Já no 

último animal (C1A4) observou-se o inverso: ausência de bloqueio do miR-21 e 

maior expressão de MMP-9. A figura 10 exemplifica como se deu a evolução 

da luminescência nestes dois animais: no C1A1 (no qual a injeção foi eficaz) 

houve menor emissão de fótons, ao passo que no C1A4 pode-se observar 

maiores picos de luminescência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Aumento da expressão de MMP-9 conforme ocorre perda do 

bloqueio de miR-21 (C1A1 = camundongo 1; C1A2 = camundongo 2, C1A3 = 

camundongo 3, C1A4 = camundongo 4).  

 

0,0001 

0,01 

1 

100 

C1A1 C1A3 C1A2 C1A4 

Correlação entre Expressão de 
RNAm do miR-21 e MMP-9 

miR-21 

MMP-9 
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Figura 9 - Expressão de MMP-9 nos tumores extraídos dos camundongos 

submetidos ao tratamento com anti-miR-21 e comparados aos seus controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,90 

1 

Anti-miR-21 Anti-miR-negativo 

MMP-9 

10% 

p=0,04 



40 
 

 

 

 

Figura 10 -  Evolução da luminescência em dois camundongos tratados: o 

primeiro (C1A1) houve bloqueio do miR-21 e redução dos níveis de MMP-9 

enquanto no segundo (C1A4) não. 
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4.2 Análise da expressão de MMP-9 - miR-338-3p  

4.2.1 MMP-9  

 As células da linhagem PC3 mostraram redução estatisticamente 

significativa na expressão de MMP-9 após transfecção com o miR-338-3p 

quando comparadas ao grupo controle (p=0,001). Observando as demais 

linhagens, DU145 e LNCaP, constatamos que embora houvesse uma menor 

expressão de MMP-9 pelo grupo transfectado com o miR338-3p, esta não foi 

estatisticamente significativa (p=0,16 e p=0,23, respectivamente, Figura 11). 

 

Figura 11 - Expressão de MMP-9 nas células transfectadas com miR-338-3p e 

seu respectivo controle.  

 

Já quando foi realizado o bloqueio do miR-338-3p pudemos observar um 

aumento não estatisticamente significativo na expressão de MMP-9, muito 

embora a expressão nas células da linhagem PC3 tenha sido sobrepujante ao 

seu controle (Figura 12). 

PC3 LnCaP DU145 

MMP-9 

miR-338-3p miR-Negativo 

53% 31% 24% 

p=0,001 p=0,23 p=0,16 

LNCaP 
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Figura 12 - Análise da expressão de MMP-9, em células transfectadas com 

anti-miR338-3p, nas linhagens celulares DU145, PC3 e LNCaP. 

 

4.2.2 Ensaios de Invasão celular 
 

 Na contagem dos ensaios de invasão celular as células da linhagem 

DU145 mostraram uma diferença estatisticamente significativa no número 

médio de células invasoras por campo entre os grupos transfectados com o 

miR-338-3p e seu respectivo anti-miR (p=0,002). As linhagens PC3 e LNCaP 

demonstraram também um aumento de MMP-9 nas células transfectadas com 

anti-miR-338-3p (p=0,058 e p=0,085, respectivamente). Quando consideramos 

a contagem do número médio de colônias que invadiram, as linhagens tiveram 

um número maior de colônias invasoras nas células transfectadas com anti-

miR-338-3p, esta diferença foi significativa para linhagem DU145 e a LNCaP 

(p=0,042 e p=0,007, respectivamente, Figura 13). Na figura 14, demonstração 

da invasão das células na linhagem PC3. 

PC3 LnCaP DU145 

MMP-9 
anti-miR-338-3p anti-miR-Negativo 

878% 

147% 5% 

p=0,11 p=0,25 p=0,69 

LNCaP 
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Figura 13 - Número médio de células e colônias de células transfectadas com 

miR338-3p e anti-miR338-3p que invadiram o matrigel. 

 

Figura 14 - Fotografia de um dos campos de células da linhagem PC3 

transfectadas com miR338-3p e anti-miR338-3p 

 
 
4.2.3 ELISA para MMP-9 

 

 Células da linhagem DU145 e PC3 foram transfectadas com miR-338-3p 

ou seu antagonista, bem como seus respectivos controles negativos. O meio 

condicionado resultante desta transfecção foi obtido para realização de ELISA 

para MMP-9. Na DU145 o nível de absorbância para MMP-9 de acordo com o 
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microRNA transfectado é mostrado na tabela 5. O miR-338-3p reduz a 

quantidade de MMP-9 em quase 36% ao passo que o anti-miR-338-3p eleva 

esta concentração quase 2,24 vezes (Tabela 5). A absorbância de MMP-9 no 

meio condicionado das células PC3 quando transfectadas com o mir-338-3p ou 

seu controle negativo foram de 0,061 e 0,094; respectivamente (p=0,066). Os 

valores para o anti-mir-338-3p e o antagonista negativo foram 0,095 e 0,059; 

respectivamente. A razão de aumento da metaloproteinase após transfecção 

com anti-mir-338-3p foi de 1,61x e a redução foi de 35% com o miR-338-3p. 

(Tabela 6). 

 

Tabela 5 - Concentração de MMP-9 obtida por ELISA nas células DU145 após 

transfecção com miR-338-3p, seu antagonista anti-miR-338-3p e seus 

respectivos controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro RNA MMP-9 p 

Mir-338-3p 0,040 

0,228 
Mir negativo 0,063 

Anti-mir-338-3p 0,182 

0,259 
Anti-negativo 0,081 
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Tabela 6 - Concentração de MMP-9 obtida por ELISA nas células PC3 após 

transfecção com miR-338-3p, seu antagonista anti-miR-338-3p e seus 

respectivos controles. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4.2.4 Modelo in vivo miR-338-3p 

 

 No modelo in vivo, 5 camundongos NUDE tiveram células da linhagem 

PC3-M-LUC injetadas no flanco. A primeira injeção de tratamento com miR-

338-3p foi feita no D11, a segunda no D16 e a última no D21. As imagens de 

bioluminescência foram feitas nos dias: D0, D7, D15, D21, D25 e D30; 

conforme Tabela 7. Cinco camundongos da mesma espécie foram usados 

como controles, os quais foram tratados com injeções de miR-negativo. 

 

 

 

 

Micro RNA MMP-9 p 

Mir-338-3p 0,061 
0,066 

Mir negativo 0,094 

Anti-mir-338-3p 0,095 
0,098 

Anti-negativo 0,059 
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Tabela 7- Rotina de execução do experimento de acordo com os dias. Grupo 

miR-338-3p em destaque. 

 

 O tratamento com o miR-338-3p ou com miR controle negativo, ocorreu 

no D11, D16 e D21 do experimento.  Quando avaliamos a razão de variação da 

luminescência entre os dois grupos podemos observar que tanto os controles 

  Anti-miR-21 miR-338-3p miR-338-3p + anti-

miR-21 

Controles (N) 3 5 4 

Tratados (N) 4 5 4 

D0 Inoculação e Imagem Inoculação e 

Imagem 

Inoculação e Imagem 

D7 Imagem Imagem Imagem 

D11 - 1a Dose - 

D14 1a Dose + Imagem  1a Dose + Imagem 

D15  Imagem  

D16 Imagem 2a Dose Imagem 

D18 2a Dose + Imagem - 2a Dose  

D21 Imagem 3a dose + Imagem Imagem 

D23 3a Dose + Imagem  3a Dose 

D25 - Imagem  

D28 Imagem  Imagem 

D30 - Imagem + 

Eutanásia 

 

D31 Imagem + Eutanásia  Imagem + Eutanásia 
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como os animais tratados têm uma tendência de aumento da emissão de 

fótons. Porém, as linhas de tendência sugerem que os animais tratados têm 

uma evolução levemente inferior aos controles. Ao término do tratamento no 

D21, ambas as curvas passam a crescer de forma análoga. Não houve 

diferença estatística entre os grupos. (Figura 15 e Tabela 8). 

 

Figura 15 - Evolução da razão de luminescência normalizada pelo D7. As 

setas em azul representam os dias das injeções de miR-338-3p ou seu controle 

(D11, D16, D21). 
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Tabela 8 - Média da razão de variação de luminescência entre os 

camundongos tratados com miR-338-3p e os controles. 

 

  

Após a extração do material genético no ultimo dia do experimento (D30) 

pudemos observar que o aumento da expressão de miR-338-3p induzido pela 

injeção do agonista levou à redução da expressão da MMP-9 (Figuras 16 e 17).  

Enquanto o miR-338-3p foi hiperexpresso em média 5,83x mais em relação aos 

controles (p=0,09), houve redução de cerca de 27% da expressão do RNAm de 

MMP-9 (p=0,07); evidenciando que o tratamento foi corretamente realizado. 

 
miR-338-3p Controle p 

D0/D7 1,85E+00 2,38E+01 0,20 

D7/D7 1,00E+00 1,00E+00 
 

D15 1,79E+02 2,53E+02 0,74 

D21 2,07E+02 3,74E+02 0,60 

D25 2,38E+02 5,85E+01 0,49 

D30 7,28E+00 5,70E+01 0,25 
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Figura 16 - Expressão de MMP-9 nos tumores extraídos dos animais tratados 

com injeções de miR-338-3p e comparados com seus controles. 

 

 

Figura 17 -  Relação entre a expressão de MMP-9 e miR-338-3p nos tumores 

extraídos dos camundongos tratados (C2-2; C1-4; C2-1; C1-2 e C1-5 

representam cada um dos camundongos tratados com miR-338-3p). 
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4.3 Ensaio de Co-Transfecção anti-miR-21 e miR-338-3p 

 

 Diante dos resultados obtidos com o miR-21 e miR-338-3p, ambos 

influenciando a expressão de MMP-9; interrogamos a possibilidade de ambos 

os microRNAs agirem de maneira sinérgica. Assim sendo, realizamos a 

transfecção conjunta em 3 grupos diferentes: miR-21+anti-miR-338-3p, os 

quais aumentam a concentração de MMP-9 conforme mostrado previamente; 

anti-miR-21+miR-338-3p, que a reduzem e os controles anti-mir-negativo+mir-

negativo. Cada grupo foi estudado em triplicata.   

 

4.3.1 Análise da Expressão do RNAm de MMP-9 na co-transfecção 

 

 A figura 18 representa o resultado do qRT-PCR para cada um dos 

grupos descritos. Ele demonstra que o processo empregado obteve êxito. À 

esquerda, no grupo transfectado com o miR-338-3p+anti-miR-21; vemos que o 

miR-21 foi efetivamente bloqueado com a transfecção do seu antagonista (anti-

miR-21) e o miR-338-3p foi amplificado. Já no grupo anti-miR-338-3p+miR-21, 

observamos o oposto: o miR-21 foi efetivamente hiperexpresso e o miR-338-3p 

bloqueado.  

 Além disso, comparamos os níveis de expressão do RNAm de MMP-9 

após as co-transfecções. É possível observar que a combinação anti-miR-

21+miR-338-3p reduz de forma significativa a expressão desta MMP (Figura 
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19). 

 

Figura 18 - Resultado de qRT-PCR após extração do miRNA de células DU145 

que passaram pela co-transfecção.  

 

Figura 19 - Expressão de MMP-9 após a co-transfecção do miR-338-3p e anti-

miR-21. 

 Já na figura 20, colocamos a representação da expressão de MMP-9 em 
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seis situações distintas e observamos que ocorre redução gradual da MMP-9, 

sendo a maior expressão observada com a transfecção do miR-21 e a menor 

com a combinação miR-338-3p+anti-miR-21. 

 

Figura 20 - Comparação da expressão de MMP-9 em diferentes combinações 

de transfecção de células DU145.  

 
 
4.3.2 ELISA para MMP-9 na Co-transfecção. 
 

 Realizamos ensaio de ELISA para determinar a concentração de MMP-

9 nos dois grupos de interesse. Confirmamos nossa hipótese de que as células 

transfectadas com o complexo anti-miR-21+miR-338-3p deveriam apresentar 

menor quantidade da MMP-9. O valor médio de absorbância para este grupo 

foi de 2,5739 ao passo que para o outro grupo, miR-21+anti-miR-338-3p foi de 

21,9648. Apesar do resultado não ter sido estatisticamente significativo a razão 

entre eles é de 8,5 vezes (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Valores de absorbância de MMP-9 detectados por ELISA na 

co-transfecção 

 

4.3.3 Matrigel na Co-transfecção 

 

 Para o ensaio de matrigel utilizamos 3x104 de células da linhagem 

DU145. Elas foram transfectadas da mesma maneira que foi explicado na 

sessão acima sobre co-transfecção. Após 48hs de transfecção, as células 

foram ressuspendidas, lavadas e utilizadas para ensaio de invasão pela técnica 

de matrigel conforme descrito em materiais e métodos.  

 A tabela 10 mostra que o grupo de células transfectados com miR-

21+anti-miR-338-3p apresentou maior quantidade de células (média=304 

células) e colônias (média=21,33) que invadiram a câmara inferior. Embora 

sem significância estatística este dado nos mostra que a associação destes 

dois miRNAs que tem capacidade de aumentar a produção de MMP-9 

poderiam provavelmente elevar a capacidade de migração e metástase celular. 

A figura 21 ilustra estes achados. 

 

 
Média 

Desv. 
Padrão 

p 

Antimir21 + 

mir-338-3p 2,5739 1,5631 

p=0,275 
mir-21+ 
anti-mir-

miR-338-3p 
21,9648 27,3279 
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Tabela 10 -  Média do número de células e colônias (DU145) que invadiram o 

matrigel no ensaio de invasão. 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Ensaio de matrigel nas células DU145 co-transfectadas. Há maior 

quantidade de células e colônias com a associação miR-21+anti-miR-338-3p 

 

4.3.4 Modelo in vivo da co-transfecção  

 No modelo in vivo, 4 camundongos NUDE machos tiveram células da 

linhagem PC3-M-LUC injetadas no flanco. A primeira injeção de tratamento 

com a combinação anti-miR-21+miR-338-3p foi feita no D14, a segunda no D18 

e a última no D23. As imagens de bioluminescência foram feitas nos dias: D0, 
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D7, D14, D16, D21, D28 e D31 conforme ilustrado na tabela 11. Quatro 

camundongos da mesma espécie foram usados como controle, os quais foram 

tratados com injeções da combinação anti-miR-negativo+miR-negativo. 

Tabela 11- Rotina de execução do experimento de acordo com os dias. Grupo 

miR-338-3p + anti-miR-21 em destaque. 

 Anti-miR-21 miR-338-3p miR-338-3p + anti-

miR-21 

Controles (N) 3 5 4 

Tratados (N) 4 5 4 

D0 Inoculação e Imagem Inoculação e Imagem Inoculação e 

Imagem 

D7 Imagem Imagem Imagem 

D11 - 1a Dose + Imagem - 

D14 1a Dose + Imagem Imagem 1a Dose + Imagem 

D15  -  

D16 Imagem 2a Dose + Imagem Imagem 

D18 2a Dose + Imagem - 2a Dose  

D21 Imagem Imagem Imagem 

D23 3a Dose + Imagem  3a Dose 

D25 - Imagem  

D28 Imagem  Imagem 

D30 - Imagem + Eutanásia  

D31 Imagem + Eutanásia  Imagem + 

Eutanásia 
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Avaliando a razão de aumento da luminescência, normalizada pelo D14 

(dia da primeira injeção) a curva dos animais tratados com a combinação miR-

338-3p+anti-miR-21 foi sempre inferior ao dos controles e o aumento 

observado pela linha de tendência ocorre nos dias finais do experimento ao 

passo que nos animais controles o aumento da luminescência segue em 

ascensão já nas fases iniciais do experimento (Figura 22). Apesar disso, não 

houve diferença estatisticamente significativa em relação aos dois grupos 

(Tabela 12). 

 

Figura 22 - Razão de aumento da luminescência normalizado pelo D14 - antes 

da primeira injeção. Setas azuis representam os dias do tratamento (D14, D18, 

D23). 
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Tabela 12 - Média da razão de variação de luminescência entre os 

camundongos tratados com miR-338-3p+anti-miR-21 e os controles. 

 miR-338-3p 

 anti-miR-21 

Controles p 

D0/D14 2,89E-02 1,46E+00 0,24 

D7/D14 1,81E-01 2,12E+00 0,25 

D14/D14 1,00E+00 1,00E+00 - 

D16/D14 6,82E-01 1,39E+01 0,34 

D21/D14 2,10E+00 3,32E+01 0,26 

D28/D14 2,57E+00 9,05E+01 0,37 

D31/D14 3,73E+00 7,58E+00 0,30 

 

 A extração do material genético dos tumores revelou que provavelmente 

no dia em que foram sacrificados não havia mais hiperexpressão do miR-338-

3p e/ou bloqueio do miR-21 (Figura 23). Contudo, o RNAm de MMP-9 estava 

subexpresso, em todos os camundongos (Figura 23). 
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Figura 23 - Demonstração da Expressão de RNAm de MMP-9 em cada um dos 

camundongos tratados com a combinação miR-338-3p+anti-miR-21 

 
 Ao fazermos a analise da dos níveis de expressão de MMP-9 nos 

animais com a combinação anti-miR-21+miR-338-3p pudemos observar que 

houve redução de aproximadamente 39% dos níveis de expressão do RNAm 

da MMP-9 (Figura 24). 

 

 
 
Figura 24 - Expressão relativa de RNAm de MMP-9. Os camundongos tratados 

com a associação de miRNAs apresentam uma redução próxima à 39% dos 

níveis de RNAm de MMP-9. 
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5. DISCUSSÃO  
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5.1 Alteração da Expressão Gênica de RECK e MMP-9 após transfecção 

do miR-21 

 

 A proteína RECK é uma glicoproteína com cerca de 110kDa ancorada à 

membrana celular. Sua expressão é normal em tecidos sadios; porém reduzida 

em tecidos neoplásicos (53). A baixa expressão de RECK em células malignas 

pode levar ao aumento dos níveis de MMP-9, causando aumento da invasão e 

metástase celular (54, 55). Além disso, a relação inversa entre RECK e MMP-9 

foi descrita para neoplasias colorretais (56), colangiocarcinoma (57), glioma 

(58), estômago (59), sarcomas ósseos (60), pulmão (61) e próstata (34, 48). Os 

resultados deste trabalho se somam aos anteriores de nosso grupo ao 

mostrarmos que o bloqueio do miR-21 elevou os níveis de RECK em todas as 

linhagens celulares, sendo estatisticamente significativo em duas delas.  

 A redução dos níveis de RECK pode ocorrer devido à inibição da região 

promotora do gene sp1 (62), o qual pode ser inibido pelo miR-21. Trabalhos 

conduzidos no LIM-55 mostraram que o miR-21 pode reduzir os níveis de 

RECK tanto em linhagens celulares como em espécimes cirúrgicos de 

prostatectomia radical onde observamos que ocorre redução de RECK em 

pacientes com maior expressão de miR-21. Contudo, pelo menos no CaP ainda 

não foi avaliada se tal inibição ocorre também por influência do fator promotor 

sp1, o qual também pode ser alvo deste miRNA de acordo com ferramentas 

preditoras (www.microrna.org).  

 Algumas publicações sugerem os mecanismos através dos quais o miR-

21 encontra-se hiperexpresso na neoplasia de próstata. Ribas et al viram que a 
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região promotora deste miRNA pode ser regulada positivamente pelo receptor 

de andrógeno e que além disso, em espécimes cirúrgicos de CaP de baixo 

risco o miR-21 estava aumentado em cerca de 3x; sugerindo que a 

hiperexpressão deste miRNA é um evento precoce na patogênese desta 

neoplasia. Contudo, o miR-21 não apenas pode atuar no desenvolvimento do 

CaP nas fases iniciais, quando as células são andrógeno-dependentes; porém 

podem ainda levar a progressão do tumor para formas andrógeno-

independentes. Ou seja, este miRNA pode ser importante em dois momentos 

distintos da evolução da neoplasia (63). Tal achado pode ser corroborado pelo 

fato de que pacientes com neoplasias resistentes à castração apresentam 

níveis séricos mais elevados de miR-21 quando comparados aos pacientes 

com CaP localizado (64). 

 A RECK pode inibir a MMP-9 de dois modos, supressão da sua 

secreção e direta inibição de sua atividade enzimática. Durante o processo de 

transformação celular, a expressão do gene RECK é inibida, liberando a MMP-

9 e assim contribuindo para o comportamento invasivo de células cancerosas. 

Acredita-se que a inibição não seja exclusivamente dependente do nível de 

expressão de RECK, mas também dos níveis de glicosilação de sítios 

específicos da proteína (65). Outro mecanismo possível que levaria redução de 

RECK seria a hiperexpressão da glicoproteína Her-2/neu, podendo assim, 

aumentar e expressão de MMP-9 (66). Há evidências de que este receptor 

pode ser hiperexpresso como consequência da privação de andrógenos (67), 

sendo que níveis elevados de Her-2/neu estão associados ao maior 

estadiamento patológico, bem como desenvolvimento de doença metastática 
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(68), sugerindo uma papel importante da perda de inibição de RECK (que leva 

a maior atividade de MMP-9) no contexto deste último mecanismo proposto. 

 Estes dados demonstram que o controle da expressão de RECK é muito 

complexo e que a ação do miR-21 sobre esta proteína representa mais um 

mecanismo possível deste controle. Neste estudo observamos que ao se 

aumentar a expressão de miR-21 com a transfecção do seu agonista houve 

redução da expressão de RECK apenas na linhagem PC3 ao passo que 

LNCaP e DU145 praticamente mantiveram-se iguais. Contudo, houve aumento 

da expressão de MMP-9 na DU145 e PC3, um resultado importante quando 

consideramos que houve também um maior número de células invasoras no 

ensaio de matrigel e um maior de nível de absorbância de MMP-9 no ensaio de 

ELISA para as células transfectadas com miR-21.  

 Já o bloqueio do miR-21 com o seu antagonista elevou os níveis de 

RNAm de RECK em todas as linhagens celulares, não sendo significativo 

apenas na LNCaP. Contudo, não foi observado redução da expressão de 

RNAm de MMP-9, podendo ser explicado pelo fato de que a inibição da MMP-9 

pela RECK ocorre ao nível proteico e não ao nível do RNAm. Mas, uma vez 

que os níveis de RNAm de RECK são elevados com o bloqueio do miR-21, a 

atividade enzimática da proteína MMP-9 pode ser reduzida. Neste aspecto, 

nossos resultados estão congruentes nos quais a transfecção do antagonista 

do miR-21 reduziu a capacidade invasiva das células. A avaliação com ensaio 

de zimografia para testar a atividade de MMP-9 associado ao Western-blot ou 

ELISA para RECK poderia ter nos ajudado a confirmar tal hipótese (se bloqueio 

do miR-21 restaura os níveis de RECK sem modificar os níveis de RNAm de 
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MMP-9; mas reduzindo a atividade desta última no nível proteico).  

 Um dos primeiros estudos envolvendo miRNA para tratamento de 

xenoenxertos de células de neoplasias de próstata foi conduzido por Mercatelli 

et al (69). Neste estudo foram injetadas 1.5x106 células PC3 nativas no flanco 

de camundongos e o tratamento com a combinação miR-221/222 foi feita com 

a dose de 1mcg/injeção, as quais foram realizadas no D0, D5 e D9 do 

experimento. Neste estudo as células tratadas com a combinação de miRNA 

apresentavam velocidade de crescimento inferior aos animais controles. Assim, 

mesmo que outros miRNA tenham sido usados para o tratamento, estes 

autores mostraram que os tumores injetados no subcutâneo continuam 

crescendo ao longo do tempo. A medida do tamanho dos tumores foi feita com 

paquímetro e a análise sobre a eficácia do tratamento foi feita analisando-se a 

variação de tamanho do tumor no último dia do experimento com o dia da 

primeira injeção.  

 Em nosso experimento, utilizamos camundongos Balb-c nude, nos quais 

foram injetadas células da linhagem PC3-Luc e realizamos o tratamento com o 

anti-miR-21. Pudemos notar que a luminescência dos animais nos quais 

realizamos a injeção do antagonista do miR-21 apresentaram evolução inferior 

à dos camundongos do grupo controle e estabilidade durante todo o 

tratamento. O aumento da luminescência no grupo que recebeu o anti-miR-21 

ocorreu após o término das injeções, sendo que após o final do tratamento, 

ambos os grupos começam a ter elevação da medida de luminescência. Dado 

que a emissão de fótons pelas células é um evento dependente de ATP e, 

portanto, pode ser feita apenas por células viáveis; é possível que a inibição da 
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expressão do miR-21 tenha levado a redução da população de células 

tumorais nos camundongos. De fato, o miR-21 está implicado na regulação do 

ciclo celular e apoptose; além de mecanismos de metástase (70, 71). 

 O experimento in vivo demonstrou que o aumento da expressão de miR-

21 (indicando perda do bloqueio exercido pelo anti-miR-21) era acompanhado 

também pelo aumento da expressão de MMP-9, algo que no final levou a 

redução de aproximadamente 10% na média de expressão normalizada do 

RNAm de MMP-9 nos animais tratados com anti-miR-21. 

 O fato de não termos obtido uma redução maior na expressão de MMP-

9 (no modelo in vivo) na vigência do bloqueio do miR-21 sugere que expressão 

de RECK e MMP-9 esteja sendo regulada por outras vias e que o bloqueio do 

miR-21 não tenha sido suficiente para suplantá-las. Há evidências de que a 

expressão de MMP-9 pode ser controlada pelas vias da MAPK, PI3K/Akt, 

ERK1/2 e c-Jun. Pesquisadores estudando o efeito da alfa-solanina mostraram 

que o bloqueio da via ERK ou PI3K/Akt reduzem a expressão de MMP-9, bem 

como levam ao aumento da expressão de RECK em células da linhagem PC3 

(72) 

 A Fosfatidil-inositol 3-quinase (PI3K) é uma proteína heterodimérica 

composta de uma subunidade catalítica (p110a/b/g/d) e outra reguladora 

(p85alfa/beta) que é ativada por citocinas e fatores de crescimento. Após esta 

ativação a PI3K é direcionada para a membrana celular onde realiza a 

conversão de fosfatidil-inositol bi-fosfato (PIP2) para fosfatidil-inositol tri-fosfato 

(PIP3). Este último serve de apoio para a ligação da proteína Akt, a qual sofre 

duas fosforilações nas posições Treonina308/309 e Serina 473/474 pelas 
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quinases PDK-1 e PDK-2; respectivamente. Shukla et al demonstrou que esta 

via está ativada em células das linhagens PC3 e LNCaP, porém não na 

DU145. Tal diferença se deve ao fato de que nas duas primeiras pode não 

haver atividade do gene PTEN, algo que não ocorre na última. O gene PTEN 

evita ativação da via PI3K. Além disso, foi demonstrado que a inibição da via 

PI3K nas células da linhagem PC3 levou a redução da expressão de MMP-9 e 

invasão (73). Nas fases iniciais do experimento in vivo, testamos a expressão 

do gene PTEN nos tumores extraídos do subcutâneo dos camundongos. Não 

houve amplificação do PTEN em nenhum deles. Assim, conforme exposto 

acima, a via PI3K poderia estar ativada, levando a uma grande expressão de 

MMP-9 de tal modo que mesmo com a inibição do miR-21 não foi possível 

reduzir a expressão desta metaloproteinase. Pode ser que a inibição do miR-21 

in vivo seja uma via alternativa para se reduzir os níveis de MMP-9.  

 

5.2 Análise da alteração de expressão do gene e proteína alvo de miR338-

3p 

 

A sequência precursora do miR-338-3p está codificada dentro de um 

íntron do gene da AATK (Apoptosis-associated Tyrosine Quinase) no 

cromossomo 17q25.3. Estudos que utilizaram espécimes cirúrgicos e os 

compararam à tecidos sem evidência de câncer mostraram que o miR-338-3p 

encontra-se subexpresso em tumores de reto (74), hepatocarcinoma (75), 

câncer de esôfago (76), câncer oral (77), neoplasias gástricas (78), colorretais 

(79), câncer de pulmão não pequenas células (80) e em urologia; no carcinoma 
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renal de células claras (81). 

Diferentemente do que ocorre no miR-21, que se comporta como um 

oncomir, o miR-338-3p atua como um supressor tumoral a partir da ação em 

alguns genes alvo já descobertos. Zhang et al demonstraram em linhagens 

celulares de carcinoma renal que o miR-338-3p regula negativamente o gene 

ALK5 e com isso reduzindo motilidade e invasão in vitro; além de existir uma 

hiperexpressão deste gene associado à hipoexpressão do miR-338-3p em 

pacientes com carcinoma de células renais do tipo células claras metastáticos 

em comparação aos casos sem metástase. O gene ALK5 trata-se de um 

receptor da TGFB-1 dependente de quinase e que realiza a conexão entre a 

membrana plasmática ao esqueleto de actina, podendo atuar na motilidade e 

invasão (81). Ainda no carcinoma de células claras, outro estudo demonstrou 

que o miR 338-3p regula negativamente o gene KIFC1, o qual atua no ciclo 

celular, realizando a ancoragem aos microtúbulos e está associado à maior 

proliferação celular, migração e metástase bem como hiperexpressão de MMP-

2 e MMP-9 (82). No CaP outros pesquisadores demonstraram por 

imunohistoquímica que o gene KIFC1 hiperexpresso está associado a 

neoplasias com estadiamento patológico mais avançado, escores de Gleason 

elevados, invasão linfática, vascular e de vesículas seminais. Além disso, o 

gene KIFC1 pode induzir resistência ao docetaxel (83). 

Estudos anteriores mostraram que o potencial metastático em células de 

linhagem celular de câncer hepático se correlaciona inversamente a expressão 

de miR-338-3p e positivamente com a expressão da proteína SMO (um 

receptor acoplado à proteína G e que quando ativada inicia a cascata 
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Hedgehog de transcrição de genes alvo). Foi ainda demonstrado que  o gene 

SMO é diretamente inibido pelo miR-338-3p e como consequência desta ação 

os níveis de MMP-9 são reduzidos, levando à menor invasão e migração 

celular (50). Resultado semelhante foi obtido por Sun et al ao demonstrarem 

que  o miR-338-3p atua de modo importante inibindo a proteína SMO da 

cascata Hedgehog também no carcinoma colorretal, sem contudo ser avaliada 

migração, invasão ou qualquer expressão de metaloproteinases (84).   

Portanto, a regulação de MMP-9 pode ser indiretamente exercida pelo 

miR-338-3p via cascata Hedgehog conforme proposto por Huang et al no 

câncer de fígado (50). Em condições fisiológicas, a via Hedgehog está inibida e 

se torna ativada com a ligação de moléculas (Sonic, Indian ou Desert) ao 

receptor transmembrana denominada PATCHED (PTCH1), o qual então ativa a 

proteína transmembrana SMO para iniciar transcrição de diversos genes 

responsáveis pela proliferação, diferenciação e angiogênese (85). No CaP, há 

trabalhos que evidenciam que componentes desta cascata estão ativados em 

espécimes cirúrgicos (86). Em linhagens celulares PC3, LNCaP e DU145, a via 

Hedgehog está ativada e pode ser inibida pela substância ciclopamina (87). 

Além disso, a via Hedgehog quando ativada aumenta a proliferação celular 

(88), bem como aumenta a invasividade de linhagens celulares em 

experimentos in vitro (89). 

Estando esta cascata ativada e sendo responsável por aumentar a 

invasividade de células de CaP (87) (88), seria plausível avaliar como se 

comportariam as metaloproteinases no contexto de ativação da via Hedgehog. 

Em gliomas humanos, por exemplo; Wang et al demonstraram que o bloqueio 
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de componentes desta via (Sonic/GLI1) reduzem a expressão de MMP-9 e 

como consequência a capacidade de invasão celular (90). Resultados 

semelhantes no que se refere à expressão de MMP-9 ser diretamente 

relacionada à atividade de elementos da cascata também foram identificados 

em câncer de mama (91) e pâncreas  (92). 

O gene IRS2 foi identificado no câncer de pulmão não pequenas células 

como um alvo do miR-338-3p. Tal gene promove aumento da proliferação 

celular, apoptose, migração e invasão ativando a via PIK3/Ak3 após 

recrutamento efetuado pela ativação do IGF-1R (93). No CaP, polimorfismos do 

gene IRS2 já foram associados à casos com pior prognóstico (94). Outro gene 

que também atua na cascata PI3K/Akt e que é controlado pelo miR-338-3p é o 

gene PREX2A, o qual foi mostrado que em neuroblastomas promove a 

proliferação e invasão celular. O gene PREX2A reduz a atividade de fosfatase 

do gene PTEN, levando ao acúmulo de PIP3. Como consequência ocorre 

aumento da fosforilação da treonina-308 AKT e serina-473 AKT; promovendo 

sobrevivência celular, progressão do ciclo celular e crescimento. Entretanto, 

também não foi avaliado a relação destas alterações moleculares com a 

expressão de metaloproteinases (95).   

Até mesmo a via metabólica pode ser afetada pelo miR-338-3p. Estudo 

in vitro com células de câncer de ovário demonstrou que a redução dos níveis 

de miR-338-3p (evento que ocorre em diversas neoplasias) promove o 

aumento da expressão da enzima PKM2, que por sua vez está envolvida na via 

glicólise aeróbia de células neoplásicas (96). E mesmo em estudos com 

espécimes cirúrgicos de CaP foi relatado maior atividade da enzima PKM2 em 
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casos com escore de Gleason mais avançados (Gleason 8-10), sugerindo 

papel desta enzima na progressão tumoral (97). 

Adicionalmente, outro gene; ADAM17 foi comprovado ser regulado 

diretamente pelo miR-338-3p, entretanto tal conhecimento foi obtido com 

estudos in vitro em células de câncer gástrico (98). Ocorre que o mesmo gene 

ADAM17 foi implicado no controle da invasão de células de CaP in vitro através 

de uma outra via de sinalização (EGFR-MEK-ERK) que por final promove 

hiperexpressão de MMP-2 e MMP-9 (99). Outra situação que pode promover a 

hiperexpressão de MMP-9 em células da linhagem PC3 é um ambiente celular 

em vigência de hipóxia, dado que nesta situação pode ocorrer aumento da 

expressão do HIF-1a (hypoxia induced factor 1a), levando ao bloqueio da 

função da E-caderina e com isso aumento da expressão de MMP-9 (100).  

A menção aos genes acima, os quais foram relatados como sendo alvos 

do miR-338-3p – mesmo que em outras neoplasias – tem por objetivo 

demonstrar que diversos processos da fisiologia celular e bem como vias de 

sinalização podem ser afetados pela regulação deste miRNA. No CaP inclusive 

ocorre redução dos níveis de miR-338-3p. Bakkar et al demonstraram que 

ocorre queda progressiva da expressão deste miRNA conforme ocorre 

progressão entre epitélio prostático benigno e neoplasia metastática (101).  

É possível que o mecanismo inicial que leve à redução dos níveis de 

miR-338-3p esteja relacionado à hipermetilação nas ilhas CpG da região 

promotora do gene que codifica este microRNA, conforme demonstraram Li et 

al no câncer gástrico (78). Além disso, eles identificaram que o miR-338-3p 

suprime em nível pós-transcripcional o gene SSX2IP, o qual pode aumentar a 
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migração e invasão de células neoplásicas através da ativação de Rac1 (78). 

Contudo, este último estudo não avaliou a relação destes genes com a 

expressão de MMPs.   

Em relação à neoplasia de próstata, não há na literatura estudos que 

tenham avaliado a função do miR-338-3p na regulação da MMP-9. Neste 

trabalho, demonstramos o papel de supressor tumoral deste miRNA ao reduzir 

a expressão de MMP-9 nos ensaios de qRT-PCR e ELISA e, por 

consequência; ao reduzir potencial invasivo conforme demonstrado nos 

experimentos de matrigel. Não podemos afirmar que a MMP-9 é um alvo do 

miR-338-3p, até mesmo porque ferramentas preditoras de pareamento entre 

RNAm-miRNA não sugerem que esta associação possa ocorrer. Contudo, a 

partir de estudos citados anteriormente, o miR-338-3p pode exercer influência 

sobre os mecanismos de metástases dependente de MMP-9 através de vias de 

sinalização diversas. 

Já no experimento in vivo, também obervamos que os camundongos 

tratados com a injeção de miR-3383p apresentaram menor expressão de MMP-

9 e além disso, aqueles que tiveram os menores níveis de MMP-9 eram 

aqueles que tiveram maiores expressões do miR-338-3p, podendo até mesmo 

sugerir um limiar necessário da quantidade de miRNA para se promover 

redução ou aumento da quantidade do RNAm de MMP-9. Ainda no 

experimento in vivo, observamos que a evolução da emissão de fótons foi 

inferior nos camundongos tratados com o miR-338-3p quando comparados 

àqueles que receberam o tratamento com o miRNA negativo. Isso pode ser 

explicado pelo fato de que apenas células biologicamente ativas emitem sinais 
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luminosos e, tendo o miR-338-3p já ter sido também associado à regulação do 

ciclo celular e apoptose; é possível que nestes animais a injeção possa ter 

exercido efeito negativo nestes pontos do ciclo celular. De fato, um ensaio que 

avaliasse apoptose (p. Ex. TUNEL) nos daria pistas neste sentido, apesar 

deste não ter sido escopo do trabalho. 

 

5.3 Ensaio de Co-Transfecção anti-miR-21 e miR-338-3p 

   

A idéia de sinergismo entre miRNAS permitiu que diversos 

pesquisadores elaborassem modelos teóricos para prever quais associações 

de miRNAs podem ser responsáveis pelo controle de genes comuns. Estes 

modelos basicamente utilizam informações disponíveis como os escores de 

silenciamento ou presença de sítios de interação entre gene-miRNA altamente 

conservados entre espécies para elaborar mapas de sinergismo entre miRNAs 

com genes alvo em comum (102). Independentemente disso, estes são 

modelos matemáticos e teóricos e que necessitam de validação experimental.  

 A associação de miRNAs tem se mostrado capaz de ampliar o controle 

sobre mRNA alvo. Estudando a ação sinérgica entre miRNAs  em condrócitos 

de um modelo de osteoartrite, foi demonstrado que a associação de ambos foi 

capaz de elevar a expressão do RNAm de TIMP-1 e colágeno tipo II (103). 

Outros autores contudo, avaliando a co-transfecção do miR-375 com miR-206 

em células de carcinoma espinocelular de laringe não identificaram ser a 

associação mais eficaz em reduzir a proliferação celular, invasão e apoptose 

quando comparadas à transfecção isolada do miR-375 (104). Outros autores 
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identificaram que a combinação do miR-424 com miR-381 é superior para 

controle de proliferação e controle de apoptose em células de câncer de rim 

(105). Contudo, a avaliação de sinergismo entre miRNAs no controle de MMP-9 

no câncer de próstata ainda não foi relatada. Nossos experimentos conduzidos 

com o anti-miR-21 e miR-338-3p mostraram que isoladamente ambos podem 

reduzir a expressão de MMP-9. Entretanto, a co-transfecção promove maior 

redução da expressão deste gene tanto in vitro como in vivo, sugerindo que na 

via final estes miRNAs podem ter papel relevante quando usados em conjunto. 

 Nos experimentos com miR-21 ou mR-338-3p atuando isoladamente 

pudemos observar no modelo in vivo que a expressão de MMP-9 era tanto 

menor conforme ocorria hiperexpressão de miR-338-3p ou hipoexpressão de 

miR-21. Contudo, essa relação não pôde ser replicada quando realizamos o 

tratamento em conjunto com os miRNA. Apesar de existirem estudos que 

avaliaram sinergismo entre miRNAs, não identificamos algum que tenha 

empregado modelos in vivo. In vitro, os estudos citados previamente utilizaram 

outros métodos para transfecção como plasmídeos (103) ou lentivírus (104) ao 

passo que a base de nossas transfecções in vitro eram realiadas com 

lipofectamina. In vivo, utilizamos o método divulgado por Minakuchi et al 

baseado no uso de atelocolágeno (106). Desta maneira, julgamos que nossa 

proposta foi pioneira em avaliar o sinergismo entre miRNAS em modelos de 

xenoenxerto de CaP. Outro ponto a ser considerado em experimentos com a 

combinação de miRNAS é que a concentração de cada miRNA utilizada na 

mistura pode influenciar a ação sinérgica ou antagônica da co-transfecção 

conforme publicação de Park et al na qual foi realizada co-transfecção do anti-
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miR-21 e/ou anti-miR-221 em células de câncer de pâncreas (107). Em nosso 

estudo, utilizamos quantidades equivalentes do anti-miR-21 ou miR-338-3p 

tanto nos experimentos in vivo como in vitro. Resultados mais complexos talvez 

poderiam ter sido obtidos caso tivéssemos utilizados diferentes concentrações 

de miRNA. 

 Em um trabalho publicado por Dong et al foi realizado transfecção com 

lipofectamina de miRNAs inibidores (anti-miR-10b e anti-miR-21) para avaliar a 

resposta de células humanas de glioma quanto à proliferação e invasão. O 

racional do trabalho foi análogo ao que empregamos em nosso estudo atual: 

promover a redução da quantidade de miR-21, o qual é sabidamente um 

oncomiR e que está hiperexpresso na maioria das neoplasias. Os resultados 

obtidos demonstraram que o sinergismo na inibição conjunta do miR-10b e 

miR-21 promoveu menor proliferação, invasão e expressão de MMP-2. Foi o 

único estudo que identificamos em oncologia que avaliou expressão de 

metaloproteinases e invasão com a cotransfecção (108). 

 Em resumo, a interação decorrente da transfecção conjunta do miR-338-

3p com o anti-miR-21 demonstrou resultados finais que promoveram a redução 

da expressão da MMP-9 e com isso houve menor invasão das células de 

câncer de próstata. O sinergismo entre ambas as moléculas pode resultar não 

da ação direta sobre a MMP-9, mas sim através de genes alvo de vias de 

sinalização específicas que atuam nos mecanismos de metástases como 

exposto acima e que em conjunto reforçam a teoria sobre o sinergismo entres 

estes dois miRNAs no controle da MMP-9.  
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6. CONCLUSÃO  
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 Demonstramos que a MMP-9 pode ser controlada, ainda que 

indiretamente; pelo miR-21 e miR-338-3p. O primeiro deles reduz a expressão 

de RECK ao mesmo tempo que eleva a de MMP-9, provocando maior invasão 

em um modelo in vitro. Já o segundo reduz a expressão de MMP-9 nas 

linhagens celulares e reduz a capacidade invasiva. 

Identificamos ainda que a redução in vivo da expressão de MMP-9 em 

modelos de xenoenxerto de CaP pode ser realizada com a aplicação exógena 

do anti-miR-21 ou miR-338-3p, sendo este mais eficaz. 

Com relação ao emprego da associação do miR-338-3p com anti-miR-

21 demonstramos que ela permite menor expressão de MMP-9 tanto in vitro 

como in vivo quando comparada ao uso isolado dos mesmos microRNAs. 
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