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Resumo
Vanessa Ribeiro Guimarães Schreiter. Efeitos dos microRNA 100 e 145 sobre
seus genes alvo no câncer de próstata metastático – Estudo in vivo
[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo;
2020.
Introdução: O Câncer de Próstata (CaP) metastático é uma doença incurável
cujo tratamento tradicional e mais eficiente é o bloqueio androgênico. Essa
modalidade, entretanto, tem papel limitado e após período médio de cinco anos
os tumores adquirem o status resistente à castração, sendo nessa fase as
opções terapêuticas muito limitadas. O conhecimento de vias moleculares vem
propiciando o desenvolvimento de moléculas ou anticorpos para serem utilizados
como terapia alvo em diversos tipos de câncer. Os microRNAs (miRNAs) são
pequenas moléculas, fundamentais para o controle da expressão de genes e a
alteração de sua expressão tem sido descrita no processo de carcinogênese do
CaP. Neste estudo avaliamos um possível papel dos miRNAs 100 e 145 em
modelo in vivo de CaP metastático, no controle de seus genes alvo, KRAS,
cMYC e SMARCA5. Objetivo: Analisar a atividade dos miRNAs 100 e 145 no
tratamento do CaP metastático em camundongos atímicos e estudar os efeitos
desse tratamento nos níveis de expressão de seus genes alvo cMYC, KRAS,
mTOR e SMARCA5 no tecido tumoral. Métodos: Para a indução do CaP
metastático, os camundongos machos Balb/c nude foram inoculados com
células PC-3M-luc-C6 (linhagem bioluminescente) intra venticular esquerdo.
Após a o estabelecimento da doença metastática, no dia 21, os animais foram
separados em grupos de tratamentos com o miR-100, anti-miR-100 e miR-145 e
seus respectivos controles negativos, associados ao atelocolágeno através de
três injeções por via sistêmica com intervalos de 3 dias. As imagens do
crescimento tumoral foram obtidas no equipamento IVIS (Spectrum). Três dias
pós a última dose de tratamento (dia 30), os animais foram eutanasiados e o
tecido tumoral foi avaliado por PCR quantitativo em tempo real (qRT-PCR) para
determinação do nível de expressão dos miRNAs 100 e 145 e de seus genes
alvo cMYC, KRAS, mTOR e SMARCA5. Resultados: O grupo de animais tratado
com miR-145 apresentou a menor velocidade de crescimento tumoral. O grupo
tratado com miR-100 mostrou maior expressão intratumoral de miR-100 e
subexpressão de mTOR. SMARCA5 esteve superexpresso neste grupo. Os
animais tratados com anti-miR-100 mostraram redução na expressão de miR100 intratumoral, subexpressão de mTOR e ausência de alterações em
SMARCA5. No grupo tratado com miR-145 houve aumento dos níveis de
expressão de miR-145 e redução dos níveis de KRAS e cMYC. Conclusão:
Demonstramos em modelo in vivo o efeito dos miRNAs 100 e 145 sobre o
crescimento tumoral e no controle de expressão de seus genes alvo mTOR,
cMYC e KRAS.
Descritores: neoplasias da próstata; metástase neoplásica; ensaios antitumorais
modelo de xenoenxerto; biologia molecular; microRNAs; expressão gênica.

Summary
Vanessa Ribeiro Guimarães Schreiter. Effects of microRNAs 100 and 145 in in
vivo model of metastatic prostate cancer [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade
de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020.
Introduction: Metastatic prostate cancer (PC) is an incurable disease which
treatment is based on the androgen deprivation. Although efficient at the
beginning, after a mean period of 5 years, tumor acquires a castration-resistant
status, when therapies have less efficacy. The knowledge of molecular pathways
involved with progression of PC have been responsible for the development of
molecules and antibodies, improving the survival in many types of cancer.
microRNAs are small molecules related to gene expression control, and
alterations in their expression profile have been described in PC. In this study we
evaluated the expression levels of target genes of miR-100 and 145, KRAS,
cMYC, mTOR and SMARCA5 and their effects in an in vivo model of metastatic
PC. Objective: To analyze the activity of miRNAs 100 and 145 in the treatment of
metastatic PC in nude mice, and to study the effects of the miRNAs over their
target genes KRAS, cMYC, mTOR and SMARCA5 in tumor tissue. Methods:
Male Balb/c nude mice were inoculated with bioluminescent PC-3M-luc-C6 cell
line. After the development of metastatic disease, on day 21, the animals were
treated with miR-100, anti-miR-100 and miR-145, and their respective controls
systemically with 3 days interval between them. In vivo images were obtained
using the IVIS (Spectrum) equipment. Three days after the last dose (day 30),
animals were sacrificed, and tumor tissues were stocked for molecular analysis.
Expression levels of miR-100, miR-145 and their target controls, KRAS, cMYC,
mTOR and SMARCA5 were detected by quantitative, real-time PCR (qRT-PCR).
Results: Animals treated with miR-145 presented the lowest tumor growth among
the groups. The examination of tumor tissue showed that miR-100 treated
animals had high levels of miR-100 and lower expression of mTOR. SMARCA5
was underexpressed in this group. Animals treated with miR-145 showed higher
expression of miR-145, and reduction in the levels of KRAS and cMYC compared
to controls. Conclusion: We showed the effects of miR-100 and miR-145 over
tumor growth and over the expression levels of their target genes mTOR, cMYC
and KRAS in an in vivo model of metastatic PC.
Key words: prostatic neoplasms; neoplasm metastasis; xenograft model
antitumor assays; molecular biology; microRNAs; gene expression.

1. INTRODUÇÃO
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1.1. Câncer de Próstata

O Câncer de Próstata (CaP) é o tumor mais comum do homem e o
segundo tipo de tumor mais incidente entre os homens acima dos 40 anos no
mundo (figura 1)(1). Nos EUA para o ano de 2019 foram estimados 174.650 novos
casos de CaP e aproximadamente 31.620 mortes pela doença, que corresponde
a 10% de todos os cânceres que acometem a população masculina

(2, 3).

No

Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), no ano de 2020 estão
estimados 65.840 novos casos de CaP. Em países desenvolvidos a taxa de
incidência é maior quando comparados a países em desenvolvimento

(4).

Figura 1. Estimativa de incidência e mortalidade de cânceres no mundo em
2018. Fonte: Globocan
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O principal fator de risco do CaP é a idade. A maioria dos diagnósticos é
realizado em homens com idade superior a 65 anos. O CaP ocorre em cerca de
80% dos homens com idade superior ou igual a 80 anos e de 10 a 15% por volta
dos 50 anos. Curiosamente nos EUA a média de diagnósticos pode variar de
acordo com a raça sendo de 71 anos para pacientes pertencentes a raça branca
e 69 anos para pacientes da raça negra (5, 6).
A história familiar é um fator de risco estabelecido para o desenvolvimento
do CaP. Possuir um parente de primeiro grau afetado com CaP antes dos 60
anos de idade é um dos principais fatores de risco não modificáveis para esta
neoplasia, e se dois ou mais membros de primeiro grau são afetados, o risco
pode aumentar em até 3 vezes

(7, 8).

Estima-se que 8% de todos os CaP são

causados por fatores hereditários de alto risco (9).
O exame de toque retal (TR) e a dosagem sérica do antígeno prostático
específico (PSA) são utilizados para evidenciar a possibilidade de presença de
neoplasia prostática, sendo o diagnóstico realizado pela biópsia prostática
guiada pela ultrassonografia transretal (BTRUS) quando um ou ambos
apresentarem alteração

(10).

Sabe-se que a maioria dos tumores de próstata se

localiza na zona periférica passível de detecção ao toque. A presença de um
nódulo endurecido de volume maior que 0,2 mL já é considerado indício de
doença (11, 12).
O PSA é um exame que possui baixa especificidade para detectar o
câncer, pois se eleva em outras doenças como prostatite e hiperplasia prostática
benigna (HPB). Dong et al. demonstraram que pacientes com níveis de PSA
entre 4 a 10 ng/mL têm 30% de possibilidade de apresentarem a neoplasia, e
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níveis de PSA inferiores (0,5ng/mL) a possibilidade de haver o CaP é de 6,6%
(13).

Sendo assim não há um nível de PSA100% seguro de diagnosticar esta

doença.
Entre os fatores prognósticos estão principalmente o estadiamento
patológico e o escore de Gleason. O estadiamento patológico segue a
classificação TNM recomendada pela AJCC (American Joint Committee on
Cancer – 2017), conforme a tabela 1.

Tabela 1. Estadiamento patológico TNM/AJCC (2017).
T – Tumor Primário
Tx
O tumor primário não pode ser avaliado
T0
Não há evidência de tumor primário
T1
Tumor não diagnosticado clinicamente, não palpável ou visível
por meio de exame de imagem
T1a Achado histológico incidental em 5% ou menos do tecido
ressecado, Gleason≤6
T1b Achado histológico incidental em mais de 5% de tecido ressecado
ou Gleason≥7
T1c Tumor identificado por biópsia por agulha
T2
Tumor confinado à próstata
T3
Tumor com extensão extra prostática, que não invade outras
estruturas.
T3a Extensão extra prostática (unilateral ou bilateral)
T3b Invasão das vesículas seminais
T4
Tumor que invade estruturas adjacentes que não as vesículas
seminais: reto, músculos elevadores do ânus, parede pélvica.
N- Linfonodos Regionais
NX
Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0
Ausência de metástase em linfonodo regional
N1
Metástase em linfonodo regional
M - Metástase à distância
MX
A presença de metástase à distância não pode ser avaliada
M0
Ausência de metástase à distância
M1
Metástase à distância
M1a Linfonodo(s) não regional(ais)
M1b Osso(s)
M1c Outra(s) localização(ões)
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O escore de Gleason prioriza o padrão arquitetural glandular e a relação
entre glândulas e o estroma prostático e é dividido em 5 graus. O grau 1 é a
lesão mais diferenciada e o grau 5 a mais indiferenciada. O escore é o resultado
da soma dos dois padrões mais prevalentes. Os tumores com grau 6 ou menor
são classificados como de baixo grau; o escore 7 é considerado de grau
intermediário e pode ser dividido em 7 (3+4) e 7 (4+3), este último com
comportamento mais agressivo. Os tumores de escore 8, 9 e 10 são
considerados de alto grau

(14, 15).

A nova publicação da Organização Mundial da

Saúde propõe um novo sistema de graduação que foi referendado pela
Sociedade Internacional de Patologia Urológica (ISUP). Esse é dividido em 5
graus que correspondem a graduação de Gleason como exposto na figura 2 (16).

GLEASON
3+3
3+4
4+3
4+4 / 3+5 / 5+3
4+5 / 5+4 / 5+5

ISUP/WHO
1
2
3
4
5

Figura 2. Esquematização da nova graduação proposta pela ISUP para o CaP
e as curvas de sobrevida livre de recidiva de acordo com a nova graduação.
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D’Amico e colaboradores em 1998, propuseram uma estratificação que
tem como finalidade predizer o risco de recidiva bioquímica posterior a
prostatectomia radical ou a radioterapia. Essa proposta divide os pacientes com
doença localizada em risco baixo, intermediário e alto. Pacientes que
apresentam doença localizada de baixo risco possuem estádio clínico T1/T2a,
PSA≤10ng/mL e Gleason≤6. O CaP de risco intermediário consiste de
estadiamento T2b, PSA 10-20ng/mL e ou Gleason 7. O grupo de alto risco é
postulado como sendo tumores ≥T2c, PSA >20ng/mL ou Gleason 8–10 (17).
Atualmente a determinação do tratamento do CaP consiste em vários
fatores como escore de Gleason/ISUP, estadiamento, idade, a presença de
comorbidades, riscos e possíveis efeitos adversos ao tratamento

(18).

O

tratamento do CaP abrange desde a vigilância ativa até o tratamento sistêmico
com bloqueio hormonal e quimioterapia. Para carcinoma confinado à próstata o
tratamento é a prostatectomia radical e a radioterapia (18, 19).
Pacientes considerados de alto risco devem ser submetidos a
tratamentos mais agressivos devido ao potencial metastático da doença. Em
casos de CaP metastático a terapia de privação de andrógeno é comumente
usada como tratamento de primeira linha, com o objetivo de reduzir os níveis dos
principais andrógenos, a testosterona e a diidrotestosterona (DHT) (20, 21).
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1.2. Câncer de Próstata Metastático

O processo de metástase se inicia quando as células cancerígenas da
margem do tumor reativam a transição epitélio-mesenquimal (TEM, na sigla em
inglês) e sofrem alteração na aderência adquirindo propriedades invasivas,
atingindo um ou mais sítios teciduais distintos, através da corrente sanguínea ou
de vasos linfáticos (22).
O CaP metastático tem como propensão acometer os ossos, causando
dor, compressão, fraturas patológicas e distúrbios hematológicos, o que acarreta
efeitos prejudiciais severos na qualidade de vida do paciente. Paget em 1889
propôs a teoria de que o acometimento do CaP metastático aos ossos, se deve
ao solo fértil que os ossos proporcionam (seed and soil theory). As células
tumorais circulantes têm tendência a se aderir a cortical e medula óssea por meio
de integrinas, colágeno e outras proteínas transmembrana

(23-25).

Dentre os mecanismos que estão envolvidos no estudo da biologia
molecular, os danos aos genes reguladores (proto-oncogenes, genes
supressores tumorais, genes reguladores de apoptose e genes de reparo do
DNA) são aspectos fundamentais para o desenvolvimento de neoplasias. Estes
danos podem levar a disfunções na fisiologia celular como por exemplo:
manutenção dos sinais para proliferação celular, desenvolvimento de
angiogênese, desregulação dos mecanismos de apoptose mantendo a
imortalidade replicativa, alteração na regulação de supressores do crescimento,
ativação de mecanismos de invasão e metástase (26).
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O desenvolvimento de metástases pode se iniciar a partir de uma
"assinatura genética" presente nas células do tumor primário e que permite a
elas potencial metastático. As réplicas destas células adquirem características
necessárias para invasão, podendo se desenvolver em um sitio secundário (27).
O CaP metastático é incurável, responsável pela maior mortalidade
relacionada a neoplasia, e nos melhores cenários os ganhos de sobrevida ainda
são discretos, o que confere a grande importância em se estudar os mecanismos
moleculares envolvidos neste evento (28). Algumas vias moleculares vêm sendo
estudadas como terapia alvo molecular para o CaP metastático e para o
desenvolvimento de novas drogas especificas.

1.3. MicroRNAs

Os microRNAs (miRNA) são um grupo de pequenas moléculas de RNA
com 19 a 25 nucleotídeos não codificantes de proteína, com capacidade de
regular a expressão gênica de animais e vegetais em nível pós-transcricional.
Estão situados em regiões intergênicas, assim como em íntrons e podem fazer
parte da fita codificante ou não codificante do DNA. Os miRNAs estão envolvidos
em diversos processos celulares, dentre eles proliferação, diferenciação,
resposta ao estresse, apoptose e regulação de várias vias celulares

(29).

Os

miRNAs em geral atuam predominantemente como supressores da expressão
de genes e dependendo do gene alvo podem atuar como inibidor ou como
estimulador de atividades celulares especificas (30).
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São sintetizados pela RNA polimerase II e modificados após a transcrição
pela adição de uma cap na região 5’ e uma cauda poli(A) na região 3’. Esta
molécula chamada pri-miRNA forma uma estrutura tipo hairpin que no núcleo
sofre a ação do complexo microprocessador (Drosha- DGCR8), através da ação
de enzimas do tipo Rnase-III

(31).

O produto deste processamento tem

aproximadamente 70 nucleotídeos, denominado pré-miRNA, este é transportado
ao citoplasma pela Exportina 5, onde é clivado através da enzima Dicer formando
um duplex contendo o miRNA maduro e sua fita complementar de
aproximadamente 22 nucleotídeos

(32).

Apenas uma das fitas do duplex de

miRNA será montada dentro do complexo silenciador induzindo por RNA (RISC)
que atua sobre o seu RNA mensageiro (RNAm) alvo reprimindo sua tradução em
proteína ou promovendo sua degradação. Esta ação depende do grau de
complementariedade do miRNA com a região 3’ do RNAm alvo

(33).

O mesmo

miRNA pode ter mais de 100 RNAm alvos com funções diferentes, esperandose que de um terço a metade dos RNA humanos sejam controlados por este
mecanismo (34) (Figura 3).
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Figura 3. Esquema da biogênese de miRNAs segundo Yoon e De Micheli,
2005.

Na carcinogênese, alterações na biogênese e expressão de alguns
miRNAs podem resultar em irregularidades nos níveis de expressão tanto de
genes supressores de tumor, como de oncogenes (35).
Algumas alterações na expressão de miRNAs estão relacionadas ao CaP
(36).

Um dos primeiros estudos a demostrar a expressão dos miRNAs com o CaP

foi o trabalho de Porkka e colaboradores 2007, que demostraram subexpressão
de 37 miRNAs e superexpressão de 14 miRNAs, em amostras de CaP,
correlacionando este perfil de expressão ao fenótipo resistente a castração

(37).

Nosso grupo vem estudando a ação de alguns miRNAs nesta neoplasia,
entre eles o miR-100 e seus genes-alvo SMARCA5 e mTOR

(38).

miR-100 está
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localizado no cromossomo 11, na mesma posição que o miR let7-2, e é um dos
membros mais conhecido da família do miR-99. Alterações na expressão dos
miRNAs desta família estão relacionadas a vários tipos de tumores dentre eles
o CaP (38) (Figura 4).

Figura 4. Esquema de localização da sequência codificadora de miR-100 e seus
genes alvos e seus papeis no controle de processos celulares (Leite K.
http://atlasgeneticsoncology.org/Genes/MIR100ID51447ch11q24.html).
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Em resultados anteriores foi demonstrado que a superexpressão de miR100 está relacionada com a recidiva bioquímica em CaP localizado em pacientes
tratados com prostatectomia radical

(39)

e que este miRNA pode atuar de forma

contexto dependente, ora atuando como oncomiR, alterando o ciclo celular e
regulando negativamente o gene protetor SMARCA5, ou atuando como
supressor de tumor regulando negativamente a via do mTOR, demostrando seu
possível envolvimento na progressão do CaP (40).
O gene mTOR (mTOR) é uma quinase serina/treonina que pertence à via
de sinalização PI3K/AKT, envolvido em diversos processos do desenvolvimento
celular como a regulação do metabolismo, crescimento, nutrição, níveis de
energia, estresse celular, proliferação e autofagia

(41).

SMARCA5 é um membro

da família de SWI/SNF, que atua em atividades da helicase e ATPase, como
parte de um complexo de remodelação da cromatina dependente de ATP.
Usando a energia da hidrólise do ATP altera a posição ou estrutura do
nucleossomo iniciando o processo de transcrição

(42).

Alguns estudos tem

demostrado que este gene foi considerado como supressor tumoral em algumas
neoplasias incluindo o CaP (43).
O miR-145 está localizado no cromossomo 5 (5q32-33) e tem ação na
supressão tumoral

(44).

Alguns fatores a nível pós transcricional podem modular

a expressão deste miRNA, propiciando que ele atue sobre diversos genes
envolvidos em vários processos celulares, como, proliferação, apoptose,
diferenciação, invasão e angiogênese

(45).

Nosso grupo demonstrou que este

miRNA tem a capacidade de inibir diretamente alguns oncogenes em linhagens
celulares de CaP, como o cMYC, KRAS, IRS-1 e ERK5 (46).
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O gene cMYC age como promotor da transcrição de diversos genes e
regula diversas funções celulares tais como proliferação, crescimento,
diferenciação e apoptose. Estudos têm demostrado que a expressão do cMYC
está desregulada em boa parte dos tumores humanos (47, 48).
O gene KRAS é uma GTPase, transforma GTP em GDP. Níveis
aumentados de GDP levam a inativação do KRAS, regulando a sua atividade.
Mutações no KRAS diminuem sua capacidade de hidrolisar GTP em GDP, como
consequência, promovem uma menor auto-inibição em sua atividade (49, 50). Este
gene está envolvido principalmente na regulação da divisão e diferenciação
celular, nos mecanismos de apoptose e quando mutado se torna um oncogene
potente em diversos tipos de cânceres (51).
Em estudo realizado pelo nosso grupo, utilizamos um modelo de CaP
metastático in vivo, e tratamento sistêmico com miR-100 e miR-145. O
tratamento com miR-100 levou a um crescimento mais lento das lesões
metastáticas enquanto o uso de anti-miR-100 levou a um crescimento maior das
lesões, porém sem significância estatística. O tratamento com miR-145 reduziu
o crescimento tumoral in vivo de forma eficaz e sem toxicidade, confirmando o
seu papel como supressor tumoral e sua possível utilização como tratamento
sistêmico do CaP (46).
Considerando os resultados que tivemos nesse trabalho, o presente
estudo propôs avaliar o padrão de expressão do miR-100 e de seus genes alvo
SMARCA5 e mTOR assim como do miR-145 e de seus genes alvo cMYC e
KRAS em amostras teciduais metastáticas provenientes do tratamento in vivo
com o miR-100, anti-miR-100 e miR-145. Nosso objetivo é validar o papel desses
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miRNAs no controle da expressão de seus genes alvos e suas consequências
em modelo de CaP metastático reproduzido por Iscaife e cols. (2016).
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2. OBJETIVOS

29

Analisar comportamento das lesões tumorais nos animais dos grupos
tratados com miR-100 anti-miR-100 e miR-145, através das medições de
bioluminescência
Analisar a expressão do miR-100 e de seus genes alvo mTOR e
SMARCA5 por qRT-PCR em amostras teciduais de animais com CaP
metastático tratados com miR-100 e anti-100.
Analisar a expressão do miR-145 e de seus genes alvo cMYC e KRAS por
q-PCR em amostras teciduais de animais com CaP metastático tratados com
miR-145.
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3. METODOLOGIA
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3.1. Estudos in vivo

3.1.1. Linhagem celular

PC-3M-luc-C6 é uma linhagem celular derivada de metástase óssea
humana obtida de um paciente no MD Anderson Cancer Center, transfectada
com o gene Luciferase do vaga-lume (Firefly) espécie Photinus pyralis da
América do Norte utilizando um plasmídeo, no caso o pGL3. Ela foi obtida no
American Type Culture Collection (ATCC) e recentemente autenticada pelo
Serviço de autenticação celular da FMUSP. Esta linhagem foi cultivada em
placas de cultura de contendo meio MEM, suplementado com soro fetal bovino
(SFB) a 10% e solução antibiótica e antimicótica (Sigma Co, St. Louis, MO, EUA)
a 1%. As placas foram mantidas em estufa para cultura de células contendo
atmosfera úmida composta por 95% de ar e 5% de CO2 a temperatura de 37°C.

3.1.2. O modelo animal de câncer metastático de próstata

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Pesquisa Animal da
FMUSP sob o número 0010/17. Foram utilizados camundongos machos Balb/c
nude atímicos de 9 a 11 semanas obtidos do Centro de Bioterismo da FMUSP.
Cinco dias antes do experimento foram ambientados no biotério de
experimentação de exame de imagem.
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Para inoculação do modelo metastático de CaP, realizamos a injeção
cardíaca intraventricular esquerda de células tumorais. Os animais foram
anestesiados com isoflurano 3% e após sedação profunda, com respiração
espontânea, os animais foram testados para qualquer sensibilidade à dor e
quando essa estivesse abolida os animais foram posicionados em decúbito
dorsal com as patas imobilizadas. Utilizamos paramentação estéril, e foi
realizada antissepsia do tórax do animal com álcool 70%.
A injeção foi realizada com seringa de 1mL com agulha 30G, 6mm (BD®)
com 80µl de uma solução de Dulbecco's PBS estéril contendo 2x10 6 células da
linhagem PC-3M-luc-C6. Após aspiração das células uma bolha de ar foi
aspirada para manter uma pressão levemente negativa dentro da seringa.
A punção, foi realizada no 3º/4º espaço intercostal esquerdo, 3 mm lateral
ao esterno, com uma inclinação de 15 graus em relação ao plano horizontal com
a agulha apontando para o ombro direito do animal. Utilizou-se a prega inferior
da pata anterior esquerda como referência, o nível da punção deve ser 2mm
abaixo dessa prega (figura 5).
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Figura 5. Técnica de injeção intra cardíaca (A) utilizando a agulha os 80µl foram
injetados abaixo do terceiro espaço intercostal esquerdo angulado em 45°
apontado para o ombro direito. (B) imagem axial do coração da localização do
VE para punção. (C) angulação de 15° da agulha com o plano horizontal. Fonte:
(46).

Após a punção, a agulha foi avançada lentamente até a perfuração do VE
e o acesso a sua cavidade, porém sem ultrapassá-la. O sucesso da punção foi
alcançado quando um jato contínuo de sangue arterial é visualizado no interior
da seringa. Isso ocorre com a progressão de aproximadamente 5mm da agulha.
Nesse momento foi injetado lentamente 40µl do volume e após 3 segundos mais
40µl. Retiramos a agulha e realizamos uma leve compressão no tórax
observando a frequência cardíaca, frequência respiratória e estado geral do
animal.
Imediatamente após a inoculação, injetamos por via intra-peritoneal o
substrato da luciferase, a D-luciferina (Promega) na dose de 5 mg/Kg, que se
dissemina pelo corpo e serve como substrato reagindo com as células contendo
luciferase, sendo capitada pelo equipamento IVIS (Xenogen - IVIS® Spectrum).
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As imagens analisadas servem para confirmar a eficiência da injeção, sendo
considerados válidos apenas os animais que apresentaram bioluminescência em
todo o corpo (> 90% de superfície corpórea) (Figura 6). Observa-se o
crescimento do tumor através da medida da bioluminescência e das cores
representadas na escala, a cor azul representa poucas células e a cor vermelha
representa o máximo de células biologicamente ativas. Os animais validados
foram então examinados pelo sistema IVIS semanalmente, sendo considerado
D0 o dia da injeção ventricular. O aparecimento de metástases ocorreu por volta
da terceira semana (D21) com uma emissão de luz de 150-250 fótons/seg/célula
e quando confirmada a presença de metástases o animal foi submetido ao
tratamento.

Figura 6. Demonstração da eficiência da emissão de luminosidade pela
linhagem PC-3M-luc-C6 in vitro (A) teste in vitro, em triplicata, realizado antes da
injeção de luciferina para verificação da atividade da luciferase (B) Injeção
correta intraventricular esquerda demonstrando a circulação sistêmica das
células tumorais (C). Injeção incorreta, perfurando septo e alcançando ventrículo
direito demonstrando a permanência das células tumorais na circulação
pulmonar.
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Os grupos de animais utilizados estão especificados na tabela 2. Os
grupos miR-145 e controle negativo possuem maior número de animais pois,
inicialmente foi realizado um experimento piloto do qual utilizamos os resultados
em nossa análise final.

Tabela 2. Grupos de animais
Grupo

Número

Controle Negativo “Scramble”

9

Tratamento miR-100

5

Tratamento anti-miR-100

5

Tratamento miR-145

8

3.1.3. Tratamento

sistêmico

dos

animais

com

a

solução

miRNA/atelocolágeno

Para preparação do complexo miR-100, anti-miR-100, miR-145 e Controle
Negativo “Scramble”, utilizamos atelocolágeno (0,1% em PBS, pH 7,4) e solução
de miRNA combinados e mantidos em rotação por 1 h a 4ºC, sendo a
concentração final de atelocolágeno de 0,05%

(52).

Nos dias 21, 24 e 27 após a injeção das células tumorais 100 µl de volume
constituído por 56 µg de miRNA complexado com atelocolágeno foram injetados
na veia caudal dos animais, conforme protocolo abaixo.
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MicroRNA – Solução estoque



Água estéril livre de nuclease



250nM de miRNA + 100µl de água = Solução de 2,5mM (Estoque 1)



40µl de solução de Estoque 1 + 160 µl de água = Solução de 200µl a
500µM (Estoque 2 – de trabalho)

Utilizamos uma solução de 20 µM de miRNA para um volume final de 100
µl (50µl de atelocolágeno + 50 µl de miRNA em tampão 1x) – Corresponde a
dose de 3mg/Kg para animal de 20g (conforme bula Ambion), ou 56µg de miR
ou 4 nmol por dose. O preparo foi realizado com 8 µl de miR (estoque 2) + 42µl
de tampão 1x (tampão 10x + água em relação 1/9)= 50µl.
O produto final foi constituído por 50µl de miRNA (20nM) + tampão e 50µl
de atelocolágeno que foi mantido em rotação de 4 rpm por 20 min a 4ºC.
Para o tratamento, a solução preparada foi injetada na veia da cauda do
camundongo após o seu aquecimento com lâmpada ou agua à 39°C para
aumentar o fluxo sanguíneo e ter melhor visualização (Figura 7).

Figura 7. Protocolo de preparo do complexo miRNA/atelocolágeno para injeção
na veia da cauda.

37

Realizamos 3 doses do tratamento com intervalo de 3 dias, ou seja, no
D21, D24 e D27.
Antes de cada injeção de miRNA e no dia 30 os animais foram novamente
examinados pelo sistema de imagem. Sendo que no dia 30 após o último exame
os animais foram eutanasiados para a coleta das amostras de tecido metastático,
que foram armazenadas em RNAlater para as análises de expressão gênica.

3.2. Extração do RNA e miRNA total

Para extração de miRNA e RNA dos espécimes cirúrgicos foi utilizado o
kit de isolamento miRVana®microRNA (Ambion, Austin, TX), de acordo com as
recomendações do fabricante. Este kit permite o isolamento de todos os tipos de
RNA incluindo os miRNAs.
As preparações das amostras de tecido fresco foram realizadas em gelo
de uma forma rápida possível para evitar a degradação por proteases. As
amostras de tecido foram maceradas no equipamento Tissue Lyser LT (Qiagen,
Germantown, USA) com 500μLdo tampão de lise (10 vezes o volume da massa
tecidual) e 10% do volume total de aditivo para homogeneização em seguida os
tubos foram colocados em gelo por 4 minutos. Foram adicionados 500μL de
fenol-clorofórmio, e as amostras foram agitadas em vortex e centrifugadas na
velocidade máxima (10.000g) por 5 minutos a temperatura ambiente. A fase
aquosa foi removida e transferida para um novo tubo onde foi adicionado um
terço do volume de etanol 100% a temperatura ambiente. A solução então foi
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transferida para o filtro (coluna GFX) e as amostras foram novamente
centrifugadas a 10.000g por 1 minuto. Nesta fase o filtro contém RNA e o filtrado,
os pequenos RNA. O filtro foi então reservado. Ao filtrado foram adicionados 2/3
do volume de etanol e transferidos para uma nova coluna, centrifugadas e o
filtrado descartado. Retomando os filtros com o RNA, foram realizadas lavagens
com soluções próprias do kit, intercaladas com centrifugações. Após o descarte
do filtrado, centrifugamos por mais 1 min a 10.000g para secagem da coluna. As
colunas foram então repassadas para um novo tubo e então adicionados 50μL
de água livre de RNase pré-aquecida a 95ºC, no centro da coluna. Após 1 min a
temperatura ambiente, a coluna contendo os miRNAs e o RNA foram
centrifugados e armazenados a -80ºC até sua utilização.
A pureza e concentração do miRNAs e do RNA foram mensuradas em
espectrofotômetro Nanodrop® (ND-1000, Wilmington, EUA) (260/280nM).

3.3. Transcrição reversa (RT)

O DNA complementar (cDNA) do miRNA foi obtido usando TaqMan®
miRNAs Reverse Transcription kit (AppliedBiosystems, Foster City, CA). Uma
quantidade de 200ng/μL de miRNA foi diluída em 20μL de água. Deste volume,
3μL foram submetidos à transcrição reversa, onde foi adicionado 7μL de mix
contendo os reagentes do kit: 0,15μL de DNTP mix, 0,5μL da enzima
transcriptase reversa, 1,5μL do tampão da enzima, 0,19μL de inibidor de RNAse,
3,66μL de água livre de nucleasse e 1μL de primer stem-loop com sequência

39

específica para os miRNAs, totalizando 10μL de cDNA. A reação foi realizada
em equipamento PCR Vertiti® (AppliedBiosystem Foster City, CA) seguindo os
seguintes parâmetros: 30min a 16ºC, 30min a 42ºC e 5min a 85ºC.
A síntese do cDNA a partir do RNA foi realizada utilizando-se o kit High
Capacity cDNA Reverse Transcription® (Applied Biosystems) que utilizou a
Transcriptase reversa Multiscribe TM e primers randômicos. O RNA total foi
então diluído em H2O livre de nucleases em um volume final de 20μL e
concentração de 500ng/μL. A este volume foram acrescentados 4μL de
oligonucleotídeos randômicos (10x), 1,6μL do mix de dNTPs (25x), 4μL do
tampão da enzima (10x), 2μL da enzima transcriptase reversa e 8,4μL de água
livre de nuclease. A solução foi submetida a ciclos de temperaturas (25ºC por
10min, 37ºC por 120min e 85ºC por 5min) no termociclador Vertiti®
(AppliedBiosystem, Foster City, CA). Ao final das reações ambos os cDNAs
foram armazenados a -20 °C até o uso.
3.4. Análise de expressão de genes (mTOR, SMARCA5, cMYC e KRAS)
e miRNAs miR-100 e miR-145 PCR em tempo real quantitativo

A expressão dos miRNAs e RNAs estudados foi avaliada a partir do cDNA
utilizando a metodologia de transcrição reversa seguida da reação em cadeia da
polimerase em tempo real quantitativa (qRT-PCR) no sistema ABI 7500 Fast no
modo

standard

utilizando-se

Master

Mix

PCR

TaqMan

Universal

(AppliedBiosystems, FosterCity, CA). A expressão de miRNAs e RNA individuais
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foram analisadas utilizando se primers sequência-específicos adquiridos pela
Applied Biosystems.
Este protocolo TaqMan® 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 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 que pode ser
então 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 do miRNA e do RNA alvo contido na

reação após cada ciclo da PCR.
Para amplificação dos fragmentos desejados as reações foram feitas com
0,5μL de uma solução contendo um par de primer e a sonda (com a marcação)
(Tabela 4), 5μl do TaqMan Master Mix, 3,5μL de água livre nuclease e 1μL de
cDNA, somando um total de 10μL para cada reação. As condições das reações
foram: 2min a 50ºC, 10min a 95ºC e 40 ciclos de 15seg a 95ºC e 1 min a 60ºC.
O nível de expressão dos miRNAs e dos genes alvo foram obtidos pela
quantificação relativa e dos níveis de expressão em vezes determinado pelo
método 2-△△CT (53).
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Tabela 3. Primers utilizados para quantificação da expressão dos genes alvo.
Gene e miRNAS

Identificação do ensaio

SMARCA5

HS00186149_m1

mTOR

HS01042424_m1

cMYC

Hs00153408_m1

KRAS

Hs00364284_g1

B2M (controle)

Hs99999907_m1

miR-145

000467

miR-100

000437

RNU48

1006

3.5. Análise estatística

Os dados foram exibidos como média e desvio padrão para as variáveis
quantitativas. A comparação entre os grupos foi realizada através de Test t de
Student (variáveis homogêneas) e Mann Whitney (variáveis não homogêneas).
Para análise estatística utilizamos o software GraphPad Prism 8.0. E
adotamos um nível de significância de 5%, ou seja, consideramos
estatisticamente significantes os resultados que apresentaram o valor de p
inferior a 5% (p<0,05) em todas as análises.
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4. RESULTADOS
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4.1. Bioluminescência

A medida de bioluminescência absoluta foi obtida através da média de
todas as lesões de cada animal do grupo analisado. A normalização foi feita
dividindo o valor da bioluminescência do dia de tratamento, pelo valor do dia
anterior ao início do tratamento.
Os animais apresentaram metástases ósseas difusas após 21 dias da
inoculação das células PC-3M-luc-C6. O grupo controle foi composto por 9
animais e durante o tratamento 2 animais deste grupo morreram antes da última
injeção de tratamento no D27. Os grupos tratados com miR-100 e o grupo antimiR-100 foram constituídos por 5 animais cada. No grupo tratado com o miR145 apenas 1 dos 8 animais do grupo não sobreviveu ao último tratamento.
Inicialmente realizamos um experimento piloto com os grupos miR-145 e controle
negativo e os resultados deste experimento utilizamos em nossa análise final
então, por isso estes dois grupos possuem maior número de animais.
As imagens obtidas pelo equipamento IVIS, demostram a comparação
evolutiva das lesões dos animais tratados com o controle, miR-100, anti-miR-100
e miR-145 (Figura 8). As bioluminescências desses animais foram analisadas a
cada injeção de tratamento para observação do crescimento dos tumores.
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Figura 8. Camundongo nude (Balb/c) tratado com 50µl de miR controle negativo
e 50µl de atelocolágeno e animal tratado com 50µl de miR-145 ou miR-100 ou
anti-100 e 50µl de atelocolágeno. A imagem representa a bioluminescência da
evolução tumoral do mesmo animal a partir do 14º dia (D14) e dos dias de
tratamentos, 21º, 24º e 27º.
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Na figura 9 cada valor representa a porcentagem de aumento da emissão
de luciferase pelo tumor em relação ao dia anterior de tratamento. Apesar de não
significativo do ponto de vista estatístico, as curvas de bioluminescência
demostram que o grupo tratado anti-miR-100 apresentou menor crescimento
(D24 p=0,2657 e D27 p=0,2179) quando comparado ao grupo do miR-100, que
obteve o maior crescimento entre os grupos (D24 p=0,4918 e D27 p=0,1350).
O grupo tratado com miR-145 demostra menor velocidade de crescimento
comparado ao grupo controle, entretanto essa diferença entre os dias de
tratamento não foi estatisticamente significante (D24 p=0,5183 e D27 p=0,8105)
(Figura 9).
Embora não tenhamos encontrado significância estatística acreditamos
que esse resultado seja relevante do ponto de vista biológico, uma vez que a
diferença do crescimento entre o segundo e o terceiro tratamento (D24/D27) foi
grande, demostrando uma ação deste tratamento em tumores metastático de
grau avançado.
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Figura 9. Crescimento tumoral em porcentagem. Comparação entre o dia
24/21(1) e 27/24(2).

4.2. Análise de expressão dos miRNAs e dos genes alvo

O perfil de expressão do miR-100 e do anti-miR-100 e seus genes alvo foi
analisado pelo método qRT-PCR nas metástases de cada animal do grupo
correspondente e comparadas às metástases do grupo controle (Figura 10).
Ao compararmos as expressões das amostras dos grupos podemos
observar que o grupo tratado com miR-100 apresenta superexpressão deste miR
em relação ao controle (13557± 25028 vs 37,34 ± 52,55 – p= 0,3221). Embora
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não estatisticamente diferente, demostramos que há um aumento de seus níveis
nos animais tratados.
A expressão do gene alvo mTOR do grupo tratado com miR-100 foi menor
em comparação ao grupo controle, embora sem significância estatística
(0,009512 ± 0,00665 vs 0,01201 ± 0,00669– p= 0,6126)
Já o gene SMARCA5 apresentou aumento da expressão no grupo de
animais tratados com o miR-100 em comparação ao grupo controle, mas essa
diferença não foi estatisticamente significativa (0,02327± 0,08254 vs 0,03139±
0,08864 – p= 0,1768)
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Figura 10. Nível de expressão relativa do miR-100 e dos genes alvo mTOR e
SMARCA5 analisado no tecido metastático dos animais tratados (Teste T).
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No

grupo

tratado

com

anti-miR-100,

este

miRNA

demostrou

suberexpressão em relação controle, entretanto sem significância estatística
(11,76 ± 11,88 vs 37,34 ± 52,55– p= 0, 3790) (Figura 11).
Em relação a expressão do gene mTOR do grupo tratado com anti-miR100 encontramos subexpressão deste gene em relação ao seu controle, mas
também sem significância estatística (0,005113 ± 0,003838 vs 0,01286 ±
0,007111– p= 0,0644)
Em relação ao gene SMARCA5 encontramos um perfil de expressão bem
semelhante entre o grupo de animais tratados com o anti-miR-100 e o grupo
controle (0,03136 ± 0,01222 vs 0,031309 ± 0,02327 – p= 0,9978).
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Figura 11. Nível de expressão relativa do anti-miR-100 e dos genes alvo mTOR
(*Mann- Whitney) e SMARCA5 analisado no tecido metastático dos animais
tratados.
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Ao comparamos as médias de expressão do miR-100 entre os grupos
tratados com miR-100 e anti-miR-100, comparados ao grupo controle,
observamos que houve superexpressão deste miR no grupo tratado com
miR-100 e subexpressão no grupo tratado com anti-miR-100, mas essa
diferença não foi estatisticamente significativa (miR-100: 13557 ± 25028 vs antimiR-100: 11,76 ± 11,88 0 vs controle: 37,34 ± 52,55 – p= 0,3627) (Figura 12).
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Figura 12. Nível de expressão relativa do miR-100, anti-miR-100 e do controle
analisado no tecido metastático dos animais tratados.
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A expressão de miR-145 e seus genes alvo foi analisado pelo método de
qRT-PCR nas metástases de cada lesão individual nos animais do grupo tratado
com este miR e comparadas às expressões das lesões provenientes do grupo
controle (Figura 13). Encontramos superexpressão do miR-145 nas amostras
provenientes dos animais que foram tratados com este miR, em comparação ao
grupo controle, embora sem significância estatística (0,1115 ± 0,1742 vs 0,06934
± 0,05238 – p= 0,579). Apesar disso, consideramos que o método de tratamento
foi efetivo, uma vez que encontramos maior expressão do miR em questão, nos
animais onde houve sua injeção.
O gene alvo do miR-145, cMYC apresentou subexpressão quando
comparado a seu controle (1,572 ± 1,524 vs 3,135 ± 2,257 – p= 0,0987), assim
como gene KRAS (0,0003441 ± 0,0002322 vs 0,002074± 0,002557 – p= 0,1001),
mas essas relações não foram diferentes do ponto de vista estatístico.
Entretanto, a subexpressão desses genes reforça nossa teoria sobre a
efetividade do nosso modelo de tratamento.
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5. DISCUSSÃO
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Para compreender o potencial terapêutico dos miRNAs 100 e 145 no CaP
metastático, utilizamos um modelo in vivo, previamente estabelecido em nosso
laboratório, e a partir dele estudamos o perfil de expressão dos genes mTOR,
SMARCA5, cMYC e KRAS, alvos desses miRNAs.
O CaP metastático foi reproduzido em camundongos Balb/c nude, que
possuem resposta imune adaptativa limitada capazes de aceitar enxertos de
tecidos de outra espécie, sendo considerado portanto, um modelo ideal para
pesquisa em câncer, permitindo estudos de tumores humanos sem alterar sua
originalidade (54) .
Com intensão de reproduzir uma doença que afeta humanos, inoculamos
os animais com células bioluminescentes provenientes de metástase óssea de
CaP (PC3-M-LUC-C6), via sistema arterial e tratamos com os miRNAs 100, anti100 e 145, por via sistêmica, endovenosa, simulando um tratamento de
quimioterapia.

Acompanhamos

o

crescimento

tumoral

através

bioluminescência emitida por fótons pelas células viáveis e em atividade

da

(55).

MiR-100 e anti-miR-100
A investigação do papel dos microRNAs no diagnóstico, prognóstico e
possível tratamento do CaP constitui uma das principais linhas de pesquisa do
nosso laboratório. Leite et al demostraram que o miR-100 está diretamente
relacionado à progressão do CaP, apresentando alta expressão em tumores
localizados de alto grau

(56).

Outros estudos sugerem que o miR-100 possui um
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papel contexto dependente no CaP, podendo atuar como supressor tumoral ou
oncogene, dependendo do estádio do tumor (57).
Na tentativa de entender melhor o mecanismo de diferenciação da
expressão do miR-100 nos tumores de CaP, Sánchez et al.

(57)

analisaram os

exossomos em células de CaP de alto grau e verificaram uma abundância de
miR-100. Os exossomos têm a capacidade de mediar a interação celular
contribuindo para a modificação do microambiente tumoral facilitando a
diferenciação, a proliferação, a migração e a TEM. Células tumorais liberam
exossomos para o meio extracelular e esses atuam na comunicação de
alterações do microambiente pré- metastático, demostrando que o miR-100
contribui com a progressão do CaP.
Em nosso estudo avaliamos o potencial terapêutico do miR-100 e de seu
inibidor anti-miR-100 sobre metástase de tumores de CaP em modelo in vivo.
Nos animais tratados as metástases continuaram em progressão e os níveis de
miR-100 eram maiores em relação ao controle. Enquanto que as amostras
provenientes dos animais tratados com seu anti-miR apresentaram menor taxa
de crescimento e menor expressão de miR-100. Embora não tenha havido
desaparecimento da doença metastática, sua progressão foi menor no grupo
tratado com anti-miR100 em relação aos demais grupos.
Takeshita et al.

(58)

utilizando a mesma técnica de tratamento in vivo à

semelhança do nosso não encontrou resultados significativos na redução das
metástases nos tratamentos iniciados após quatro semanas da inoculação das
células de CaP em camundongos. Em um segundo momento neste mesmo
estudo, Takeshita encontrou resultados mais relevantes quando o tratamento se
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iniciou a partir do terceiro dia após a inoculação. Sendo assim acreditamos que
o tratamento utilizado em nosso estudo, poderia ter apresentado maior eficácia
caso fosse iniciado em um período mais precoce. Entretanto, ressaltamos que
nosso objetivo era avaliar o possível efeito terapêutico desses miRNAs nas
metástases já estabelecidas, uma vez que nesse estágio da doença as opções
terapêuticas são escassas.
Sabe –se que o complexo PI3K / Akt / mTOR está envolvido em muitos
processos celulares e sua desregulação está associada à progressão de
diversos tipos de cânceres e também no CaP (59). Em trabalhos anteriores, nosso
grupo demostrou em estudos in vitro realizado em linhagens celulares
metastáticas de CaP que o miR-100, apesar de ser considerado um oncomiR,
atua como supressor de tumor regulando negativamente a expressão do gene
mTOR, um oncogene

(40).

Esse fato foi comprovado em nosso estudo, onde

mTOR esteve menos expresso no tecido tumoral de animais tratados com miR100, embora essa diferença não tenha sido significativa.
De outro lado, miR-100 pode atuar como um oncomiR, controlando
negativamente a expressão de SMARCA5. Este é um membro da família de
proteínas SWI/SNF, que participa da regulação do ciclo celular, inibindo a
proliferação, migração e invasão celular

(43).

Esses dados, no entanto, são

controversos. Experimentos funcionais com a indução do gene SMARCA5
demonstraram que ele se comportou como oncogene no CaP, promovendo a
proliferação do ciclo celular e inibindo a apoptose (60).
Nosso grupo demonstrou anteriormente que o gene SMARCA5 é um
possível alvo do miR-100 em estudos de linhagem celular, detectando uma
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menor expressão deste em células transfectadas com miR-100

(40).

Nossos

dados atuais em animais são opostos. Houve uma maior expressão de
SMARCA5 no grupo tratado com miR-100, e naqueles inoculados com antimiR100 não houve alteração em seus níveis de expressão. Acreditamos que
outras técnicas devem ser utilizadas para o esclarecimento da atuação do miR100 sobre o SMARCA5 e sobre o papel de ambos na carcinogênese prostática.

miR-145
Michael et al. (61) foram os primeiros a relatar a desregulação do miR-145
em tumores onde encontraram níveis reduzidos deste miR em pacientes com
adenocarcinoma do cólon. O miR-145 é considerado um importante supressor
tumoral e tem sido relacionado à progressão do CaP (62).
Estudos anteriores mostram miR-145 desregulado em vários tipos de
câncer tais como colo do útero, bexiga e ovário

(63-66).

Wen-Xiu Xu et al.

concluiram que este miRNA pode ser usado no tratamento de tumores

(67).

O

primeiro estudo na literatura utilizando este miRNA como tratamento do CaP
metastático in vivo foi do nosso grupo conduzido por Iscaife e cols. Neste
trabalho o miR-145 reduziu o crescimento tumoral in vivo de forma consistente
e sem toxicidade (68).
Reproduzimos o modelo e o tratamento utilizado por Iscaife e cols. e
novamente encontramos resultados animadores em relação ao miR-145. No
modelo in vivo, os animais que foram tratados com o miR-145 apresentaram
redução da velocidade de progressão da doença, que foi observada pela
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redução da curva de bioluminescência das metástases. E quando mensuramos
a expressão deste miRNA nas lesões, encontramos uma maior expressão deste
quando comparado ao grupo controle.
Em meados de 2005 sabia-se que a ativação do p53 estava associada à
regulação negativa do oncogene cMYC, no entanto ainda não estava elucidado
qual era o mecanismo responsável por essa regulação (69). Em 2009 Sachdeva,
demostrou que existe um elemento de resposta ao p53 em região promotora de
miR-145 (p53RE) que permite a ligação do p53, induzindo a expressão do miR145

(70).

O aumento da expressão do miR-145 pode regular vários processos

associados

à

tumorigênese,

como

diferenciação celular e angiogênese,

proliferação,

apoptose,

metástase,

através do controle da expressão de

alguns importantes oncogenes como o cMYC e KRAS, que estão associados ao
CaP (45).
Os nossos animais tratados com miR-145 mostraram um maior nível de
expressão dessa molécula no tecido tumoral onde também observamos uma
subexpressão do gene cMYC.
O gene Ras é um protoncogene que está comumente mutado em diversos
tumores. KRAS é responsável por 86% dos cânceres causados por RAS pois é
a isoforma mais frequentemente mutada (71). A supressão de RAS pelo miR-145
já foi descrita em alguns tumores como, adenocarcinoma colorretal e câncer do
colo do útero

(72, 73).

Existem evidências, também de que o KRAS age sobre o

miR-145. O estudo de Kent et al. demostrou que o gene KRAS juntamente com
o gene codificador de proteína RREB1 leva a repressão da expressão do miR145 em câncer colorretal (74).
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Em nossas amostras o gene KRAS apresentou menor expressão no
grupo de animais tratados com o miR-145, reforçando seu controle sobre esse
oncogene.
Esses resultados nos levam a crer que o método utilizado para tratamento
com o miR-145 foi eficaz para a redução da expressão dos oncogenes cMYC e
KRAS, reforçando nossa intenção de propor este miR como uma molécula que
tem potencial para ser utilizada no tratamento do CaP metastático.

Limitações do estudo

Em nosso estudo, algumas limitações foram observadas.
Acreditamos que a observação dos fenômenos biológicos seria mais
acurada se um maior número de animais fosse estudado.
O início do tratamento no D21 também é uma crítica. Nessa época as
lesões são volumosas e o efeito de drogas biológicas talvez seja insuficiente
para observação de fenômenos mais exuberantes. Visto que, houve uma
redução do crescimento das metástases, mas sem poder para comprovação
estatística.
Outra dificuldade é o número de tratamento. Um número maior de injeções
e uma frequência maior poderiam resultar em dados mais robustos. Porém, o
acesso para a injeção sistêmica é difícil e alguns animais apresentaram lesões
locais que dificultaram a sua realização.
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6. CONCLUSÃO
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Os animais tratados com miR-100 demonstraram maior crescimento das
lesões em comparação com os demais grupos, mostrando um papel de
oncogene desse miRNA no CaP.
O grupo tratado com miR-145 obteve a menor curva de crescimento
tumoral entre os grupos.
No tecido tumoral de todos os animais tratados com os diferentes miRNAs
observamos uma maior expressão dos respectivos miRNAs em relação aos
controles.
A atividade de miR-100 e anti-miR-100 sobre os genes mTOR e
SMARCA5 se mostraram inconsistentes, não permitindo conclusões a respeito
do controle de sua expressão sobre esses genes.
A atividade de miR-145 como um gene supressor de tumor está reforçada,
pois os genes cMYC e KRAS tiveram sua expressão consistentemente diminuída
após a sua injeção.
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