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Epílogo 

 

 

 

 

Tudo neste mundo tem o seu tempo; 

cada coisa tem a sua ocasião. 

Há tempo de nascer e tempo de morrer; 

tempo de plantar e tempo de arrancar; 

tempo de matar e tempo de curar; 

tempo de derrubar e tempo de construir. 

Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar; 

tempo de chorar e tempo de dançar; 

tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las; 

tempo de abraçar e tempo de afastar. 

Há tempo de procurar e tempo de perder; 

tempo de economizar e tempo de desperdiçar; 

tempo de rasgar e tempo de remendar; 

tempo de ficar calado e tempo de falar. 

 

O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho 

que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para 

cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que 

ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que ele faz. 

Então entendi que nesta vida tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e 

viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer, beber e aproveitar bem aquilo 

que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. 

 

 

A Bíblia Sagrada 

(NTLH – Nova Tradução na Linguagem de Hoje) 
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Introdução 

 

Nas últimas décadas, o câncer ganhou uma dimensão 

maior, convertendo-se em um evidente problema de saúde pública 

mundial. O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo, 

responsável por 23% de todas as causas de mortes, ficando atrás apenas 

das doenças cardiovasculares (SIEGEL; NAISHADHAM; JEMAL, 

2012). Aproximadamente oito milhões de pessoas morrem anualmente da 

doença (International Union Against Cancer – UICC). De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano 2030, estima-se um 

aumento para cerca de 27 milhões de casos incidentes de câncer e 17 

milhões de mortes por ano. 

Devido ao aumento da incidência mundial de tumores nas 

últimas décadas, a transformação neoplásica tem sido amplamente 

estudada na tentativa de esclarecer sua origem e suas características. 

Apesar dos avanços nas pesquisas sobre o câncer, o panorama continua 

desafiador, principalmente quando incorporamos a diversidade dos tipos 

de tumores humanos que surgem a partir de distintos tecidos e órgãos, 

apresentando parâmetros variáveis de desenvolvimento, progressão 

tumoral, mutações oncogênicas, prognósticos e respostas terapêuticas 

(HANAHAN; COUSSENS, 2012). 

Os tumores do sistema nervoso central (SNC) são 

relativamente raros, correspondendo ao 11º tipo de tumor mais comum 

(GLOBOCAN, 2012). Não obstante, os tumores malignos do SNC 

apresentam alta letalidade e frequentemente deixam graves sequelas, 

incluindo déficits cognitivos e motores que afetam significativamente a 

qualidade de vida dos pacientes. O Brasil está entre os países com maior 

incidência (5,7 casos por milhão de habitantes) e mortalidade relacionada 
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aos tumores do SNC (4,6 casos por milhão de habitantes), e 80% dos 

casos de câncer cerebral resulta em óbito (GLOBOCAN, 2012). No ano 

de 2014, estimam-se 9.090 casos novos de câncer do SNC no Brasil, esse 

valor corresponde a um risco estimado de 5,07 casos novos a cada 100 

mil homens e 4,05 a cada 100 mil mulheres (INCA, 2014). 

Em crianças, o câncer cerebral é o tumor maligno mais 

frequente dentre os tumores sólidos pediátricos e a principal causa de 

mortalidade relacionada ao câncer infantil (PUI et al., 2011). Pacientes 

pediátricos com câncer cerebral são particularmente vulneráveis a danos 

neurológicos causados pela radioterapia e ressecção cirúrgica, uma vez 

que seu sistema nervoso ainda está em desenvolvimento. Há, portanto, 

uma necessidade urgente de melhora das terapias existentes para evitar 

os efeitos colaterais indesejados. 

Meduloblastoma 

Meduloblastoma é o tumor cerebral maligno mais comum 

em crianças de zero a quatro anos, podendo também ocorrer em crianças 

mais velhas, em adolescentes e, mais esporadicamente, em adultos. A 

relevância clínica do meduloblastoma reside no fato deste ser uma das 

principais causas de morbidade e mortalidade infantil (DOLECEK et al., 

2012; NORTHCOTT et al., 2012a). O meduloblastoma é um tumor 

neuroectodérmico primitivo localizado no cerebelo, uma região do SNC 

responsável pela manutenção do equilíbrio e controle do tônus muscular 

e dos movimentos voluntários (BAIZER, 2014). Durante o 

desenvolvimento neural embrionário, células progenitoras neurais 

migram para povoar a camada granular externa (EGL) do cerebelo. Já na 

fase pós-natal, essas células granulares se diferenciam e migram para a 

camada granular interna. Acredita-se que o meduloblastoma origine-se a 
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partir de anomalias nesse processo, podendo resultar da transformação 

neoplásica de células neurais progenitoras da EGL ou de células 

primitivas do epitélio neuroectodérmico (MARINO, 2005; ROUSSEL; 

HATTEN, 2011). A origem celular do meduloblastoma, entretanto, ainda 

é debatida. 

Do ponto de vista genético, sete síndromes genéticas 

foram associadas a um risco aumentado de desenvolver esse tipo de 

tumor: a Síndrome de Gorlin, causada pela mutação no gene supressor 

tumoral PTCH1 levando a uma ativação anormal da via sonic hedgehog 

(SHH), com herança autossômica dominante; a Síndrome de Turcot, com 

herança autossômica dominante, apresenta uma mutação germinativa no 

gene APC cuja proteína é um supressor tumoral que atua como 

antagonista da via Wnt; a Síndrome de Li-Fraumeni é caracterizada pela 

mutação no gene supressor tumoral TP53, cuja inativação, evento 

importante em muitos tipos tumorais, impede que a célula entre em 

apoptose; a Síndrome de Rubinstein-Taybi causada pela perda de um 

segmento do cromossomo 6; a Ataxia Talangiectasia, síndrome de 

herança autossômica recessiva, caracterizada pela mutação do gene ATM, 

codificador de um mediador da via apoptótica. No entanto essas 

síndromes representam menos de 7% dos casos de meduloblastoma, 

sendo que a sua grande maioria apresenta uma origem multifatorial 

(GERBER et al., 2014; VILLANI; MALKIN; TABORI, 2011). 

De acordo com a OMS, o meduloblastoma é classificado 

como um tumor de grau IV (ABTA, 2012). Trata-se de um tumor de 

crescimento rápido e de alta agressividade, que frequentemente se 

espalha para outras partes do SNC gerando metástases locais, cujas 

células apresentam morfologia anormal, com presença de angiogênese e 

necrose. Geralmente os pacientes já apresentam metástases no momento 
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do diagnóstico, e as células metastáticas invadem todo o neuroeixo, 

podendo chegar também aos linfonodos, à medula óssea e ao pulmão. O 

crescimento do tumor no cerebelo geralmente causa hidrocefalia e 

disfunção cerebelar, levando o paciente a desenvolver sintomas comuns 

da doença, que incluem vômito, macrocefalia, parada no 

desenvolvimento infantil, dor de cabeça, ataxia e, nos casos de pacientes 

com mais idade, paralisia do nervo cranial (GERBER et al., 2012). 

Atualmente, os tratamentos disponíveis incluem ressecção 

tumoral, seguida de quimioterapia e/ou radioterapia. A definição do 

tratamento pós-operatório é baseada na predição clínica de risco de 

recidiva, conforme classificação proposta pelo Grupo de Oncologia 

Pediátrica Norte Americano. Devido aos efeitos adversos que podem 

acarretar em déficits cognitivos e motores, pacientes clinicamente 

classificados como de baixo risco são submetidos a doses mais brandas 

de radioterapia e quimioterapia que os pacientes de alto risco. Apesar 

dos avanços terapêuticos, aproximadamente 30% e 70% dos pacientes de 

baixo risco e alto risco, respectivamente, não respondem bem aos 

tratamentos padronizados devido a grande resistência do tumor, 

sucumbindo à doença em um prazo de cinco anos (ABTA, 2012). Os 

pacientes que sobrevivem à doença apresentam inúmeras sequelas 

cerebrais, o tratamento resulta tóxico e causa um grande impacto na 

qualidade de vida dos sobreviventes (GERBER et al., 2014; VON 

HOFF; RUTKOWSKI, 2012). A fim de melhorar a eficiência das 

terapias e reduzir as sequelas, o conceito de estratificação de pacientes 

com meduloblastoma foi desenvolvida na tentativa de adaptar as terapias 

para que abordagem medicinal personalizada seja aplicada. 

Apesar dos méritos da estratificação com base em fatores 

clínicos, a evolução dos pacientes dentro dos diferentes grupos de risco 
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ainda permanece altamente heterogênea, tornando a estratificação 

baseada apenas em parâmetro clínico não satisfatória. O conhecimento 

cada vez maior da heterogeneidade biológica do meduloblastoma levou a 

uma mudança de paradigma segurando a promessa de uma abordagem 

muito mais adequada à estratificação de risco. A primeira abordagem de 

classificação com parâmetros biológicos foi o baseado na 

histopatológica, dividindo o meduloblastoma em quatro tipos: o clássico, 

o de grandes células, o anaplásico e o tipo nodular/desmoplásico (LOUIS 

et al., 2007). Juntamente com os fatores clínicos, os subtipos 

histopatológicos têm sido cada vez mais utilizados para o prognóstico e a 

estratificação dos pacientes.  

Embora o meduloblastoma seja inicialmente classificado 

de acordo com características histopatológicas, há um novo consenso, 

com base em padrões de expressão do tecido tumoral, que separa o 

meduloblastoma em quatro subgrupos moleculares distintos: WNT, 

SHH, Grupo 3 e Grupo 4 (NORTHCOTT et al., 2012b). O subgrupo 

WNT, menos comum (aproximadamente 10% de todos os casos) e com 

um bom prognóstico em longo prazo, é caracterizado por uma ativação 

anormal da via Wnt, devido a uma mutação no gene CTNNB1 que 

codifica a proteína β-catenina, levando a um acúmulo de proteínas e 

genes transcritos envolvidos com a proliferação celular (ELLISON et al., 

2005). O subgrupo de SHH surge a partir de mutações somáticas em 

mediadores da via SHH, uma rota de sinalização envolvida no 

desenvolvimento neuronal (NORTHCOTT et al., 2012a). Os pacientes 

desse subgrupo apresentam um bom prognóstico e alguns inibidores 

moleculares da via SHH como, por exemplo, o LDE-225 / Erismodegib e 

o GDC-0449 / Vismodegib estão atualmente sendo testados em ensaios 

clínicos (GERBER et al., 2014). O Grupo 3 apresenta altos níveis de 
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expressão do oncogene MYC e ativação dos membros da família GFI1 

(NORTHCOTT et al., 2014), acomete exclusivamente crianças, 

frequentemente apresenta metástases no momento do diagnóstico, sendo 

classificado como o subgrupo com prognóstico mais desfavorável. Por 

fim, o Grupo 4 apresenta um prognóstico intermediário, similar aos 

pacientes do subgrupo SHH. Atualmente, os tumores do Grupo 4 são os 

menos compreendidos e, até o momento, não estão bem caracterizados. 

Na tentativa de entender as bases da malignidade do 

meduloblastoma, muitos estudos buscam encontrar novos oncogenes e 

genes supressores tumorais, cuja ativação e perda de função, 

respectivamente, conferem propriedades aberrantes às células normais. 

Entretanto, assim como na maioria dos tumores pediátricos, 

meduloblastomas possuem baixa taxa de mutações somáticas, quando 

comparados com tumores de maior incidência em adultos (PARSONS et 

al., 2011), o que dificulta a identificação de genes com mutações do tipo 

driver. Alterações epigenéticas de origem somática, predominantemente 

de padrão de metilação do DNA, foram recentemente reportadas em 

diferentes subgrupos moleculares de meduloblastoma, as quais podem 

explicar parte das aberrações de expressão gênica nesses tumores 

(HOVESTADT et al., 2014). Além de alterações genéticas e 

epigenéticas, a heterogeneidade tumoral, bem como a interação com o 

nicho tumoral e células do estroma, também podem participar ativamente 

na progressão e na agressividade do tumor (HANAHAN; COUSSENS, 

2012).  
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Células-Tronco Tumorais 

A crescente evidência de que a heterogeneidade genética 

e celular em tumores leva a uma resposta variável e imprevisível às 

terapias aplicadas em tumores malignos com alta agressividade, suscitou 

interesse recente na compreensão e análise da natureza dessa 

heterogeneidade tumoral (KHATUA; ZAKY, 2014). Apesar de o tumor 

derivar de uma única célula, o processo de desenvolvimento tumoral 

passa por múltiplas rotas de diversificação genética, resultando em um 

tumor heterogêneo. Inicialmente a célula clonal pode passar por um 

período de instabilidade tumoral causada pela chamada “crise do 

telômero” em que ocorre o seu encurtamento seguido de múltiplas 

quebras cromossômicas. Em seguida, o tumor apresenta um crescimento 

marcante nas taxas de mutação genética, aumentando a sua instabilidade 

genômica. O aumento da taxa de mutação também pode ser causado por 

fatores mutagênicos externos, os mesmos que levaram às primeiras 

mutações e que continuam atuando durante a progressão tumoral. Essas 

três principais rotas de diversificação genética no processo neoplásico 

contribuem para o surgimento da heterogeneidade tumoral 

(ALMENDRO; MARUSYK; POLYAK, 2013; MARUSYK; POLYAK, 

2010).  

Em um tumor heterogêneo, a coexistência de clones 

celulares geneticamente diferentes em um tumor submetido a diferentes 

pressões seletivas após o tratamento terapêutico leva a uma resposta 

celular diversificada entre os clones presentes na massa tumoral. A 

seleção entre os subclones geneticamente distintos pode ser comparada 

ao processo evolutivo Darwiniano em que, fenótipos herdáveis, com 

diferenças genéticas e epigenéticas, são selecionados através da pressão 
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seletiva presente no ambiente. De modo semelhante, subclones que 

apresentam uma adaptação melhor ao meio, crescem mais e dominam o 

tumor, um processo de evolução similar ao das populações naturais que 

deve ser considerado no estudo e na elaboração de terapias do câncer 

mais eficientes (ALMENDRO; MARUSYK; POLYAK, 2013; 

MARUSYK; POLYAK, 2010; MICHOR; IWASA; NOWAK, 2004; 

NOWELL, 1976). 

Uma das consequências da heterogeneidade celular é o 

surgimento de uma hierarquia celular na massa tumoral, muito 

compatível com a hierarquia de diferenciação celular presente em tecidos 

normais. Esse conceito de que “as hierarquias da diferenciação celular 

tumoral são caricaturas do tecido normal correspondente”, proposta por 

Pierce e Speers em 1961, ganhou força na comunidade científica após a 

identificação de um subpopulação celular com características de células-

tronco (ALMENDRO; MARUSYK; POLYAK, 2013; VLASHI; 

PAJONK, 2014). Essas células foram chamadas de células-tronco 

tumorais (CTTs), porque compartilham algumas características 

importantes com células-tronco normais, incluindo as capacidades de 

auto-renovação e de diferenciação. CTTs foram inicialmente isoladas de 

pacientes com leucemia mielóide (LAPIDOT et al., 1994), com base na 

expressão de marcadores de células-tronco hematopoiéticas. A primeira 

evidência da presença de CTT em tumores sólidos foi encontrada em 

câncer de mama por Al-Hajj e colaboradores em 2003 (AL-HAJJ et al., 

2003). No mesmo ano, CTTs também foram reportadas em 

meduloblastoma por Singh e colaboradores, ao isolarem deste tumor 

cerebral células que expressavam a glicoproteína CD133, um marcador 

de superfície de células-tronco neurais. No mesmo estudo, os 
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pesquisadores encontraram uma correlação positiva entre a presença de 

CTTs e pacientes com tumores mais agressivos (SINGH et al., 2003). 

Após esses achados preliminares, grupos de pesquisa 

independentes encontraram evidências de CTT em diversos outros tipos 

de tumores sólidos, apoiando fortemente o conceito de que essa 

subpopulação específica de células cancerosas, com alta capacidade de 

auto-renovação e invasão, apresentam também um maior potencial de 

regenerar tumores após quimioterapia e/ou radioterapia e disseminar 

metástases à distância (ALLEGRA et al., 2014; HUANG et al., 2010; 

SETHI; SHOLL, 2011). Em tumores cerebrais, as CTTs foram 

identificadas e caracterizadas por vários estudos os quais, em sua 

maioria, também associam a presença dessas células com 

desenvolvimento e recidiva tumoral além de maior resistência a 

tratamentos (GAJJAR et al., 2004). Tais observações estão agora 

dirigindo um esforço significativo para identificar alvos terapêuticos 

dentro da população de CTTs. 

A natureza celular das CTTs ainda não é claramente 

conhecida, porém algumas hipóteses já foram elaboradas pela 

comunidade científica na tentativa de explicar a origem dessa 

subpopulação responsável pelo prognóstico desfavorável de muitos 

tumores. De acordo com o modelo hierárquico, o desenvolvimento do 

câncer imitaria as organizações hierárquicas dos tecidos normais, com 

um pequeno número de CTTs na base dessa hierarquia (Figura 1). Neste 

modelo, a capacidade de iniciar tumores e dar origem à população 

heterogênea de células tumorais é exclusivamente atribuída às CTTs e a 

sua capacidade de diferenciação (REYA et al., 2001; SINGH et al., 

2003). Em analogia com o desenvolvimento do tecido normal, a ideia de 

hierarquia e diferenciação da progênie sugere que mudanças epigenéticas 
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e eventos de sinalização regulem a organização estrutural do tumor 

durante seu crescimento unidirecional (VLASHI; PAJONK, 2014) 

(Figura 1-A). 

Figura 1 – Modelo hierárquico de tumorigênese. [A] Desenvolvimento do tumor a 

partir de CTT que, por meio de divisões assimétricas, dão origem a células 

progenitoras, as quais dão origem às demais células diferenciadas do tumor, 

impulsionando o crescimento tumoral. [B] CTTs (em vermelho) são mais resistentes 

às terapias convencionais em relação às células tumorais diferenciadas (em azul), 

sendo as principais responsáveis pela recidiva tumoral pós-tratamento. [C] Dentro do 

modelo hierárquico, a morte das CTTs resultaria em um declínio na malignidade e em 

perda da capacidade de regeneração do tumor. (Adaptado de Vermeulen et al. 2012) 
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O modelo hierárquico descrito acima classifica as CTTs 

como um alvo promissor para a intervenção terapêutica, uma vez que a 

morte das mesmas poderia interromper o crescimento tumoral (REYA et 

al., 2001). Entretanto, as CTTs apresentam maior resistência à morte 

induzida pelos tratamentos convencionais, quando comparadas com as 

células diferenciadas do tumor. Desse modo, embora a terapia aplicada 

consiga matar a maioria das células diferenciadas reduzindo a massa 

tumoral, as CTTs tendem a resistir ao tratamento e permanecer no sítio 

inicial do tumor (AL-HAJJ et al., 2004; BAO et al., 2006; CREIGHTON 

et al., 2009) (Figura 1-B). Uma vez que o tratamento é interrompido, as 

CTTs altamente tumorigênicas retomariam o crescimento, ocasionando 

recidiva tumoral. Portanto, de acordo com esse modelo hierárquico, uma 

terapia específica para as CTTs teria potencial de aumentar as chances de 

cura de pacientes (Figura 1-C). 

Um segundo modelo, chamado de modelo dinâmico 

(VERMEULEN et al., 2012) ou de modelo de evolução clonal 

(VLASHI; PAJONK, 2014), defende a ideia de que a instabilidade 

genômica das células tumorais, mediante episódios de mutação e/ou 

reprogramação epigenética, poderia dar origem as CTTs a partir de 

células-tronco normais ou através da reprogramação de células 

diferenciadas do próprio tumor. Em outras palavras, qualquer célula da 

massa tumoral poderia adquirir o fenótipo de células-tronco através de 

alterações genéticas, epigenéticas ou induzidas por fatores presentes no 

microambiente tumoral, liberados pelas células tumorais ou por células 

do estroma tumoral (Figura 2-A). 

Neste contexto, o fenótipo das CTTs apresentaria uma 

maior fluidez, configurando um estado celular altamente influenciado 

por fatores presentes no microambiente tumoral, incluindo-se 
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microRNAs, os quais estimulariam uma reprogramação da célula, como 

demostrado em muitos estudos (CHAFFER et al., 2011; MANI et al., 

2008; SCHEEL et al., 2011; VERMEULEN et al., 2010). Do ponto de 

vista clínico, ter as CTTs como alvo terapêutico exclusivo, como 

inicialmente proposto pelos defensores do modelo hierárquico, não seria 

suficiente para a morte do tumor, uma vez que novas CTTs poderiam 

surgir induzidas por fatores presentes no microambiente tumoral ou pela 

instabilidade genômica das células tumorais diferenciadas (Figura 2-B). 

 

Figura 2 - Modelo dinâmico de tumorigênese. [A] CTTs se diferenciam dando 

origem à população de células diferenciadas do tumor. Novas CTTs poderiam surgir 

por uma reprogramação das células diferenciadas do tumor, por meio da influência do 

microambiente e interação com células estromais. As células do estroma (em verde) 

representam miofibroblastos, células endoteliais, células-tronco mesenquimais, ou 

células recrutadas do sistema imunológico. [B] Após erradicação específica de CTTs, 

um rápido surgimento de novas CTTs a partir de células diferenciadas poderia 

contribuir com o restabelecimento do tumor (Adaptado de Vermeulen et al. 2012) 
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Portanto, para a elaboração de terapias mais eficientes de 

combate ao câncer, também seria preciso identificar os fatores e/ou 

circunstâncias capazes de induzir um fenótipo de CTT. 

MicroRNAs e Tumorigênese 

MicroRNAs (miRNAs) são pequenas moléculas de RNA 

não-codificante de cerca de 21 a 25 nucleotídeos, que atuam na 

regulação de expressão gênica (CHEN; RAJEWSKY, 2007; HE; 

HANNON, 2004), desempenhando papéis críticos em diversos processos 

celulares, tais como a proliferação, diferenciação e apoptose. Nos 

últimos anos os miRNAs têm sido amplamente estudados como alvos 

promissores em terapias devido ao seu amplo potencial de ação (RAZA; 

ZHANG; SAHIN, 2014). 

Os primeiros miRNAs (lin-4 e let-7) foram descobertos 

como pequenos RNAs temporais (stRNAs) que participavam da 

regulação  das fases de transição do desenvolvimento de Caenorhabditis 

elegans (PASQUINELLI; RUVKUN, 2002). Durante os anos 

subsequentes, os stRNAs foram classificados como protótipos de 

grandes famílias de pequenos RNAs (sRNAs) e miRNAs e, atualmente, 

centenas de membros representantes foram descobertos em vários seres 

vivos, principalmente em mamíferos (HE; HANNON, 2004). 

A biogênese dos miRNAs, esquematizada na Figura 3, 

inicia com a transcrição do miRNA primário (pri-miRNA), uma cadeia 

de RNA poliadenilada com o comprimento variável de 100 a quilobases 

de nucleotídeos, realizado pela RNA polimerase II (KIM, 2005). 

Posteriormente, os pri-miRNAs são clivados no núcleo pela RNAse 

DROSHA produzindo o miRNA prematuro (pre-miRNA), uma cadeia de 

aproximadamente 70 nucleotídeos. Os miRNAs também podem estar 
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inseridos em introns (“mirtrons”) que são co-transcritos em pri-miRNAs 

durante a expressão do gene e o pre-miRNA é liberado durante o splicing 

sem o envolvimento da proteína DROSHA (FILIPOWICZ; 

BHATTACHARYYA; SONENBERG, 2008).  

Subsequentemente, os pre-miRNA gerados por splicing 

ou processamento da DROSHA são transportados para o citoplasma pela 

proteína EXPORTIN-5. Uma vez fora do núcleo, a proteína DICER 

processa o pre-miRNA dando origem ao miRNA maduro, uma cadeia de 

RNA fita simples com aproximadamente 22 nucleotídeos. O miRNA 

maturo, complexado com a proteína ARGONAUTA (principalmente 

AGO1 e AGO2 em mamíferos) atua na regulação da expressão gênica  

ao se ligar a regiões complementares em sequências específicas 

localizadas geralmente na região 3’-UTR (regiões não traduzidas) de 

mRNAs alvos. O mecanismo de silenciamento por miRNA também pode 

envolver repressão de tradução, degradação e/ou deadenilação do 

mRNAs alvo, bem como degradação co-traducional de proteínas 

(BÜSSING; SLACK; GROSSHANS, 2008; EULALIO; HUNTZINGER; 

IZAURRALDE, 2008; FILIPOWICZ; BHATTACHARYYA; 

SONENBERG, 2008).  

Considerando-se tanto a regulação direta como também a 

indireta, estima-se que um único miRNA pode regular a expressão de 10 

a 100 genes (RAZA; ZHANG; SAHIN, 2014). Cerca de 50% dos cerca 

de 2.600 miRNAs identificados em humanos estão inseridos em locais 

frágeis dos cromossomos, onde geralmente ocorrem alterações comuns 

em câncer como amplificação, exclusão e rearranjos (CALIN et al., 

2004). Mais de 60% dos genes humanos codificadores de proteínas são 

possíveis alvos da regulação por miRNAs em processos celulares como 
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ciclo celular, proliferação, metabolismo, apoptose e resistência ao 

estresse (FRIEDMAN et al., 2009). 

 

Figura 3 - Esquema ilustrando a biogênese de miRNAs e seu mecanismo de ação. 

(Adaptado de Büssing et al. 2008) 

 

A importância do miRNAs em animais é evidenciada pela 

sua alta conservação entre espécies evolutivamente distantes, sendo que 

alguns desempenham funções semelhantes no desenvolvimento de 

diversas espécies (CHEN; RAJEWSKY, 2007). O exemplo mais bem 

conhecido é o let-7, um miRNA filogeneticamente conservado em todos 

os bilaterais testados até o momento, com apenas uma exceção, o filo 

Acoelomorpha, recentemente reclassificado como um filo separado, na 

base dos Bilaterias. Ademais, a sequência exata do let-7 maduro, seu 

padrão de expressão e, em alguns casos, a sua posição no genoma são 

altamente conservadas (PASQUINELLI et al., 2000, 2003). Além da sua 

atuação no desenvolvimento normal, favorecendo a diferenciação, o let-7 

também foi encontrado diferencialmente expresso em tumores, sendo sua 
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baixa expressão associada ao surgimento e manutenção de CTTs 

(BÜSSING; SLACK; GROSSHANS, 2008). 

Além do let-7, muitos outros estudos associam miRNAs a 

diversas doenças, incluindo vários tipos de câncer. Perfis alterados de 

expressão de miRNA (hiper / hipo regulados) em diferentes tipos de 

câncer sugerem a existência de oncomiRs, os quais podem ter um papel 

pró-oncogênico ou de supressor tumoral, dependendo do tecido em que 

são expressos e dos alvos que regulam (ZHANG et al., 2007). Entre 

miRNAs oncogênicos, o mir-17∽92, miR-21, miR-155, miR-221 e o 

miR-222 são os mais estudados, e sua superexpressão foi encontrada em 

vários tumores humanos (RAZA; ZHANG; SAHIN, 2014). Membros da 

família let-7 são exemplos clássicos de miRNAs supressores tumorais, 

cuja expressão está hipo-regulada em diferentes tumores. Outros 

miRNAs supressores de tumor incluem o miR-15, miR-16, miR-29, miR-

124a, miR-127, miR-143, miR-145, e o miR-181 (KASINSKI; SLACK, 

2011). 

Em tumores do SNC, os miRNAs podem tanto promover 

metástases, como por exemplo o miR-10b (MA; TERUYA-

FELDSTEIN; WEINBERG, 2007), ou inibir a metástase, como o miR-

126 e miR-335 (TAVAZOIE et al., 2008). miRNAs associados a tumores 

também foram usados como classificadores de subgrupos diferentes de 

tumores que não podem ser facilmente classificados por patologia 

tradicional e histologia (ROSENFELD et al., 2008). Portanto, existe uma 

forte evidência de que os miRNAs estão implicados em diferentes etapas 

da tumorigênese, como iniciação e manutenção tumoral, e progressão de 

metástase, inclusive em meduloblastoma e ependimoma (COSTA et al., 

2011). 
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Em meduloblastoma, estudos de expressão encontraram 

diversos miRNAs diferencialmente expressos, alguns dos quais com 

envolvimento na tumorigênese do meduloblastoma (miR-17~92, miR-21, 

miR-34a, miR-124 e miR-125b) ou na metástase do mesmo (miR-21, 

miR-182, miR-183/96/182 e miR-199b-5p). Entretanto, os mecanismos 

moleculares mediados por miRNA em meduloblastoma ainda são 

desconhecidos (ZHI et al., 2013). 

miRNAs também têm demonstrado um papel importante 

na manutenção de células-tronco embrionárias (hESC). Muitos estudos 

revelaram várias famílias de miRNA superexpressos especialmente em 

hESCs quando comparados com células maduras diferenciadas, entre 

eles temos os miR-372, miR-302/367, miR-200, miR-290/295, miR-205, 

miR-93, miR-106 e miR-369. Esses miRNAs também participam da 

reprogramação somática, aumentando a sua eficiência. Por outro lado, o 

let-7 e o miR-34 favorecem a diferenciação celular e inibem a 

reprogramação ao estado pluripotente (LEONARDO et al., 2012; LI; HE, 

2012). 

Alguns desses miRNAs participantes da regulação e 

manutenção do estado pluripotente também foram encontrados 

diferencialmente expressos em CTTs, as células iniciadoras de tumores. 

As três famílias de miRNAs, miR-200c/141, miR-200b/200a/429 e miR-

183/96/182, apresentam baixa expressão tanto em CTTs quanto em 

hESCs (SHIMONO et al., 2009). Outros estudos também sugerem um 

perfil de expressão diferencial de miRNAs entre CTTs e outras 

populações de células tumorais, como o observado em linhagens 

celulares de tumor gástrico humano, cuja expressão de miR-21 e miR-

302 estão mais baixas e a expressão de let-7, miR-372, miR-373 e miR-

520c-5p estão mais altas nas células tumorais diferenciadas, quando 
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comparadas com as CTTs (GOLESTANEH et al., 2012). Em sua grande 

maioria, os trabalhos publicados recentemente apresentam estudos sobre 

miRNAs que inibem a proliferação das CTTs, porém há poucas 

pesquisas que investigam miRNAs que promovem a formação e a origem 

de CTTs (TAKAHASHI; MIYAZAKI; OCHIYA, 2014). Há poucos 

estudos que abordam miRNAs capazes de conferir propriedade de 

células-tronco às células tumorais,  como também não há estudos 

funcionais sobre miRNAs de pluripotência em meduloblastoma. 

Há, portanto, evidências apontando a relevância dos 

miRNAs na regulação de propriedades intrínsecas de células-tronco e de 

fatores associados à malignidade de tumores. Como a aquisição de 

propriedades de células-tronco por células tumorais está associada à 

maior agressividade, há uma grande necessidade de verificar, por meio 

de um estudo funcional, o envolvimento de miRNAs neste processo.  

O miR-367 

Muitos estudos têm investigado a ação das famílias miR-

200, miR-302 e miR-372 na indução e manutenção da pluripotência. 

Porém, existem poucos dados na literatura sobre a ação do miR-367, 

mesmo havendo dados comprovando sua associação a pior prognóstico 

em tumores (ANOKYE-DANSO et al., 2011; CHOI; CHOI; HWANG, 

2013). Como o presente estudo abordará apenas o miR-367 da espécie 

humana, esse miRNA de origem humana (hsa-miR-367) será 

representado como miR-367. 

Esse microRNA esta inserido na família miR-302/367 que 

compreende cinco  miRNAs (Figura 4). O pre-miR-367 forma uma 

sequência com 65 nucleotídeos e o miR-367 maduro, que atua na 

regulação gênica, contém 22 nucleotídeos. O miR-367 é um miRNA com 
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alta expressão em hESC, participa da indução e manutenção do estado 

pluripotente, está envolvido na regulação de fatores de transcrição como 

OCT4, SOX2, NANOG e LIN28, e recentemente, sua superexpressão, 

juntamente com o miR-302, foi capaz de realizar a reprogramação 

genética de células somáticas ao estado pluripotente, sem a adição de 

fatores de transcrição exógenos e com uma maior eficiência, quando 

comparado com a geração de células iPS pelos fatores de Yamanaka 

(ANOKYE-DANSO et al., 2011; CHOI; CHOI; HWANG, 2013).  

 

Figura 4 – Biogênese do miR-367 em células humanas. [GENOMA]: o miR-367 esta 

inserido no gene que transcreve a família miR-302/367 localizado no cromossomo 4 

do genoma humano, no braço ‘q’, posição 25 (4q25). As regiões em cinza 

correspondem a sequências ‘miRNA-3p’ que formam o miRNA maduro. [miRNA 

PRIMÀRIO]: contém os cinco miRNAs em uma cadeia de RNA com cauda poliA e 

CAP. [miR-367 PREMATURO]: corresponde a uma sequência de 65 nucleotídeos e 

em destaque (rosa) está a sequencia que se auto pareia, formando o grampo. A 

sequência acima corresponde ao miR-367-5p e a sequência abaixo corresponde ao 

miR-367-3p. [miRNA-367 MATURO] Em rosa está a sequência de miR-367-3p que 

se liga a sequências alvos, participando da regulação gênica. O miRNA maduro forma 

o complexo miRISC ao associar-se com as proteínas DICER e AGO2. (Adaptado de 

miRBase, NCBI e SBI) 
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Em trabalho desenvolvido no nosso laboratório, foi 

demonstrado que pacientes cujos tumores expressaram níveis elevados 

de OCT4 apresentaram um pior prognóstico, com menor tempo de 

sobrevida (Rodini et al, 2011). Esses achados sugerem, pela primeira 

vez, um envolvimento de OCT4 na malignidade de meduloblastoma. 

Posteriormente, Huo e colaboradores reportaram que o fator de 

transcrição OCT4 regula a expressão do miR-367(HUO; ZAMBIDIS, 

2013). Esse miRNA, por sua vez, está relacionado ao pior prognóstico 

em certos tumores, como o observado em ependimoma, outro tipo de 

tumor pediátrico comum do SNC (COSTA et al., 2011). Em gliomas, o 

grupo de tumores mais frequente no SNC, também foi encontrado uma 

alta expressão de miR-367, e os níveis de expressão desse miRNA foram 

semelhantes aos encontrados em hESC e células neurais precursoras 

(LAVON et al., 2010). 

Níveis elevados de miR-367 também foram encontrados 

no soro de pacientes com tumor de células germinativas dos testículos. 

Esse miRNA foi sugerido como possível marcador tumoral, uma vez que 

os marcadores clássicos usados (HCG, AFP e LDH) são encontrados em 

níveis elevados em apenas 60% dos pacientes (GILLIS et al., 2013; 

SYRING et al., 2014). Em câncer de pulmão, a alta expressão de miR-

367 também foi correlacionada ao prognóstico desfavorável dos 

pacientes, indicando esse miRNA como possível novo marcador de 

tumores pulmonares (CAMPAYO et al., 2013). Em outro estudo, foi 

observado diferentes perfis de expressão de miR-367 que podem ser 

usados para distinguir subtipos de tumores neuroendócrinos de pulmão 

(MAIRINGER et al., 2014). Em pacientes com tumor de Wilm’s 

classificados como tendo alto risco de recidiva tumoral, a expressão do 

miR-367 também foi encontrada hiper-regulada (WATSON et al., 2013). 
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Há, portanto, evidências apontando a relevância do miR-

367 no prognóstico desfavorável de diversos tumores. Todavia, ainda 

não há estudos funcionais demonstrando a contribuição direta desse 

miRNA na agressividade tumoral. Portanto, o presente trabalho defende 

a hipótese de que miRNAs relacionados à pluripotência, como o miR-

367, podem  contribuir com a aquisição do fenótipo de CTTs e induzir 

maior agressividade em meduloblastoma. 
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Objetivos 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral verificar o 

possível envolvimento do miR-367 na agressividade de 

meduloblastoma. 

 

Os objetivos específicos foram: 

I. Verificar a expressão do miR-367 em linhagens celulares de 

meduloblastoma humano; 

II. Alterar a expressão do miR-367 em linhagem de células de 

meduloblastoma humano; 

III. Avaliar propriedades tumorigênicas in vitro de linhagem de 

células de meduloblastoma humano mediante superexpressão do miR-

367. 
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Materiais e Métodos 

 

1. Cultivo Celular 

Para o ensaio de quantificação da expressão de miR-367 e 

seus alvos, foram utilizadas três linhagens celulares comerciais de 

meduloblastoma humano: Daoy, D283-Med e CHLA-01-Med; e uma 

linhagem celular de meduloblastoma humano disponível no 

biorepositório do Centro de Pesquisas sobre o Genoma Humano: USP-

13-Med (tipo histopatológico clássico; paciente do sexo masculino com 

3 anos de idade). Todas as linhagens celulares Daoy e USP-13-Med são 

aderentes e as linhagens D283-Med e CHLA-01-Med são em suspensão. 

As linhagens celulares Daoy e USP-13-Med foram cultivadas em meio 

DMEM “Low Glucose” (Gibco), suplementado com 10% de soro fetal 

bovino (SFB) (Gibco) e 1% de solução de 100μg/mL Penicilina/100 

μg/mL Estreptomicina (Gibco). Ao atingirem uma confluência de 80%, 

as células aderentes foram lavadas com phosphate buffered saline (PBS) 

(Gibco) e as culturas foram tratadas com 0,05% tripsina e 5 mM EDTA 

(Gibco) por 2-5 minutos a 37° C, para semeá-las em novos frascos de 

cultura. 

A linhagem celular D283-Med foi cultivada em meio 

MEM com aminoácidos essenciais (Gibco), suplementado com 10% de 

SFB e 1% de solução de 100μg/mL Penicilina/100μg/mL Estreptomicina 

(Gibco). A linhagem celular CHLA-01-MED foi cultivada em meio 

DMEM:F12 (Gibco), suplementado com 20ng/mL de Epidermal growth 

factor (EGF), 20ng/mL de Fibroblast growth factor (FGF) e 2% de 

suplemento B-27 (Invitrogen). Todas as linhagens celulares foram 

cultivadas a 37º C, sob atmosfera de 5% de CO2. O meio de cultura foi 

trocado a cada três dias. 
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2. Expressão Transiente de miR-367 

O miR-367 foi artificialmente expresso em células de 

meduloblastoma usando-se miScript miRNA Mimics (Qiagen) que são 

miRNAs dupla fita, quimicamente sintetizados, que imitam miRNAs 

maduros endógenos. O miR-367 mimic foi transfectado em células 

tumorais com o reagente Lipofectamine® RNAiMAX (Life 

Technologies
TM

), seguindo-se os protocolos determinados pelos 

respectivos fabricantes. Como controle negativo, utilizou-se um 

oligonucleotídeo inespecífico que não almeja transcritos de RNA em 

amostras de humanos (DS-NC1 - Integrated DNA Technologies), o qual 

foi transfectado nas mesmas condições descritas para o miR-367 mimic. 

Os efeitos da expressão artificial de miR-367 sobre os níveis de mRNAs 

alvos foram verificados por QRT-PCR. 

 

3. Quantificação de Transcritos de RNA por qRT-PCR 

Para a análise de miR-367 e pri-miR-367, o miRNA total 

foi extraído com o kit mirVana™ miRNA Isolation Kit (Life 

Technologies
TM

) e a concentração de miRNA total foi quantificada por 

espectrofotometria. A qualidade do miRNA foi verificada pela razão de 

DO 260 nm/280 nm (idealmente entre 1.7 e 2.0). A síntese de cDNA foi 

realizada usando-se o Kit TaqMan® MiRNA Reverse Transcription 

(Life Technologies
TM

) e os primers específicos para cada alvo (miRNA 

maduro, miRNA primário e endógenos) foram comercialmente obtidos 

(kits TaqMan® MicroRNA Assay e TaqMan® Pri-MicroRNA Assay, 

Life Technologies
TM

). 

Na reação de qRT-PCR, o cDNA gerado foi adicionado a 

componentes dos kits TaqMan® Universal Master Mix II (Life 

TechnologiesTM), TaqMan ® MicroRNA Assay (Life Technologies
TM

) 
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ou TaqMan® Pri-MicroRNA Assay (Life Technologies
TM

), para 

amplificação de produtos de PCR com primers TaqMan específicos para 

o miR-367 e pri-miR-367. Os controles endógenos utilizados para essa 

análise foram pequenos RNAs não-codificadores (ncRNAs) com 

expressão abundante e estável: RNU43, RNU58A e RNU58B (TaqMan 

® MicroRNA Assay, Life Technologies
TM

). 

A expressão de genes-alvos do miR-367 foi avaliada 

também por qRT-PCR, utilizando-se primers específicos situados em 

exons distintos, pelo método de incorporação de SYBR green. Os genes-

alvos escolhidos após estudos prévios foram os ITGAV, RAB23 e 

RYR3, sendo os dois primeiros possíveis alvos identificados por 

bioinformática (Tabela 2). O RYR3 é o único alvo do miR-367 

experimentalmente validado (Zhang et al, 2011). A expressão de genes 

envolvidos com pluripotência também foi avaliada por essa metodologia. 

Os genes TBP, GAPDH e β-ACTINA foram usados como controles 

endógenos. A sequência dos primers que foram utilizados para essas 

reações de qRT-PCR são apresentadas na Tabela 1.  

Para a quantificação, foram usadas amostras de quatro 

linhagens de meduloblastoma, Daoy, D283-Med, CHLA-01-Med, e 

USP-13-Med. Como controle positivo, foi utilizada amostra da linhagem 

estabelecida de hESC humana, H9, gentilmente cedida pelo Dr. Stevens 

Rehen (Laboratório Nacional de Células Tronco- UFRJ). A amostra de 

hESC foi utilizada para a quantificação relativa através do método de 

curva padrão. 



 33 

Tabela 1 - Sequência de nucleotídeos dos primers utilizados no estudo. 

Nome Sequência 

DICER – F 5’-GTCTCCCCAGCATACTTTATCG-3’ 

DICER – R 5’-TTTCCACCCGAAGTCTAAGTTAG-3' 

RYR3 – F 5’-GGTTCAACAGCGGGAAAATG-3' 

RYR3 – R 5’-TTGTGATAGTTCTCAGCCACG-3' 

ITGAV – F 5’-AGAATCAAGGAGAAGGTGCC-3' 

ITGAV – R 5’-GGCGAGTTTGGTTTTCTGTC-3' 

RAB23 – F 5’-TTGTAGGGAATGGAGCAGTTG-3' 

RAB23 – R 5’-CCATAACATTAGTCTGACATCTTCATC-3' 

β-ACTINA - F 5’-CGACAGGATGCAGAAGGAG-3’ 

β-ACTINA - R 5’-TCCTGCTTGCTGATCCACAT-3’ 

TBP-F 5’-GAGCTGTGATGTGAAGTTTCC-3' 

TBP-R 5’-TCTGGGTTTGATCATTCTGTAG-3' 

GAPDH – F 5’-GCATCCTGGGCTACACTG-3' 

GAPDH – R 5’-CCACCACCCTGTTGCTGCTGTA-3' 

NANOG – F 5’CCTGAAGAAAACTATCCATCC-3’ 

NANOG – R  5’-CCTTGTCTTCCTTTTTTGCGA-3’ 

SOX2 – F  5’-GCTACAGCATGATGCAGGACCA-3’ 

SOX2 – R 5’-TCTGCGAGCTGGTCATGGAGTT-3’ 

LIN28 – F 5’-CCAGTGGATGTCTTTGTGCACC-3’ 

LIN28 – R 5’-GTGACACGGATGGATTCCAGAC-3’ 

OCT4A – F 5’-TCGCAAGCCCTCATTTCACCA-3’ 

OCT4A – R 5’-GGACTCCTCCGGGTTTTGCT-3' 

OCT4B – F 5’-GCACTTCTACAGACTATTCCTTG-3' 

OCT4B – R 5’-AATACCTTCCCAAATAGAACCC-3' 

OCT4B1 – F 5’-AAATCCAGTCCCAGGACATCA-3' 

OCT4B1 – R  5’-CTGAATAACTTCCCTGGGGG-3' 

 

Os cDNAs foram diluídos 10 vezes e 2 µL dessa 

preparação foram utilizados nas reações de amplificação dos produtos de 

PCR. Para a curva padrão, foram preparados três pontos de diluição 

(1:10; 1:100 e 1:1000) da amostra de cDNA de hESC. Para a 

amplificação do produto de RYR3 foram usados 2 µL de cDNAs não 

diluídos e para a curva padrão, os três pontos de diluição foram: 1; 1:10 e 

1:100. Essa padronização foi utilizada devido à baixa expressão do gene 

RYR3 nas linhagens estudadas. As reações foram realizadas em triplicata. 
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A confirmação da especificidade das condições de PCR 

foi realizada pela análise da curva de dissociação dos produtos de qRT-

PCR. 

 

4. Ensaios de Proliferação Celular in vitro 

 

4.1. Curva de Crescimento 

  Um dia antes do seu plaqueamento, as células foram 

carenciadas, ou seja, os suplementos B-27 e SFB foram retirados da 

cultura por 24 horas para sincronização do ciclo celular.  As células 

foram então semeadas em placas de 24 poços (CHLA-01-Med: 6x10
4
 

células / poço; USP-13-Med: 8x10
3
 células / poço) e submetidas à 

transfecção com miR-367 mimic ou com o controle negativo para 

snRNA DS-NC1 (Integrated DNA Technologies - IDT
®
). Após 48, 72 e 

96 horas da transfecção, as células viáveis foram contadas 

automaticamente no aparelho Countess (Life Tecnologies
TM

), com a 

incorporação de azul de trypan (Gibco – Life Tecnologies
TM

). 

 

4.2. Metabolismo de MTT 

  As células foram carenciadas por 24 horas, semeadas em 

uma placa de 24 poços e submetidas à transfecção com miR-367 mimic 

ou com o controle negativo para snRNA, conforme descrito acima. Após 

24, 48, 72 e 96 horas, as células foram mantidas em contato com o 

composto MTT ((3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide) por 4 horas, assim as células vivas metabolizam o sal amarelo e 

o transforme em formazan de coloração roxa. O formazan foi 

solubilizado com dimetilsufóxido (DMSO) e analisado por leitura 

espectrofotométrica a 550nm. 



 35 

4.3. Ensaio de Ciclo Celular por Incorporação de 

Iodeto de Propídio 

  Para análise do ciclo celular, as células foram carenciadas 

por 24 horas para sincronização do ciclo celular. Em seguida, as células 

foram semeadas em uma placa de 6 poços (CHLA-01-Med: 3x10
5
 

células / poço; USP-13-Med: 6,6x10
4
 células / poço) em meio para a 

realização da transfecção celular com miR-367 mimic ou com o controle 

negativo para snRNA. Após 48 horas do plaqueamento, as células foram 

centrifugadas a 300 x g por 5 minutos e o precipitado celular lavado duas 

vezes com PBS. As células foram fixadas com etanol 70% a 4 °C por 1 

hora. As células já fixadas foram lavadas duas vezes com PBS e 

incubadas por meia hora com o reagente Guava Cell Cycle (Millipore). 

As amostras foram analisadas no citômetro de fluxo Guava EasyCyte 

5HT
TM

 Flow Cytometer (Millipore – Guava technologies) com auxílio do 

software GuavaSoft 2.1. 

 

5. Ensaio de Formação de Neuroesferas 

As células submetidas à transfecção por 24 horas com 

miR-367 mimic ou com o controle negativo para snRNA foram 

cultivadas em densidade de 1 x 10
4
 células por poço, em placa de 24 

poços com baixa aderência. Para a linhagem celular CHLA-01-Med, as 

placas foram tratadas com 200 µL de uma solução de poli-ornitina na 

concentração de 0,1 mg/mL, para aderência das neurosferas. As células 

foram cultivadas em meio DMEM/F12 suplementado com 20 ng/mL de 

cada um dos fatores EGF e FGF, 1X B-27 e 1X N2, e mantidas em estufa 

a 37ºC e 5% CO2. Para os ensaios de formação de neuroesferas, foram 

contadas as neuroesferas com tamanho específico (CHLA-01-Med: ≥ 
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50µm em diâmetro; USP-13-Med: ≥ 100µm em diâmetro), após quatro 

dias de cultivo, sob visualização em microscópio de luz branca. 

 

6. Ensaio de Morte Celular por Apoptose 

As células foram previamente carenciadas por 24 horas 

com meio sem suplementos para sincronização do ciclo celular, 

semeadas em poços de uma placa de 6 poços e mantidas em estufa a 

37°C e 5% CO2 para estabilização da cultura. Após a incubação por 48 

horas, as células foram tratadas com diferentes concentrações de 

cisplatina por 48 horas, para realizar um experimento de dose-resposta. 

A concentração de cisplatina que induz 50 % de morte (LC50) foi 

estimada e usada nos experimentos subsequentes para comparação dos 

grupos experimentais.  

Após o tratamento com cisplatina, as células foram 

centrifugadas a 300 x g. O precipitado celular foi ressuspendido em 50 

μL de uma solução de anexina V preparada conforme recomendações do 

fabricante (Guava Nexin Reagent – Millipore), transferido para um poço 

de uma placa de 96 poços e mantido a 37°C por 15 minutos. 

As células foram lavadas duas vezes com tampão 

fornecido pelo kit e ressuspendidas em 100 μL de solução de 7-AAD. As 

células foram incubadas a temperatura ambiente, protegidas da luz, por 

pelo menos 5 minutos, e analisadas no citômetro de fluxo Guava 

EasyCyte 5HT
TM

 Flow Cytometer (Millipore – Guava technologies) com 

auxílio do software GuavaSoft 2.1. 

 

7. Forma de Análise dos Resultados 

Os resultados foram analisados de forma comparativa em 

células submetidas à superexpressão do miR-367 ou células controles. 
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Os dados foram expressos como média ± EPM. Comparações entre 

grupos experimentais foram feitas por análise de variância (ANOVA), 

complementada pelo teste de comparação múltipla de Tukey ou de 

Bonferroni. O nível de significância p< 0,05 foi adotado para todos os 

experimentos.   
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Resultados 

 

1. Expressão basal de pri-miR-367 e miR-367 em linhagens de 

meduloblastoma  

Inicialmente foi padronizado o protocolo de extração de 

miRNA seguindo as recomendações dos fabricantes. A posterior síntese 

de cDNA foi realizada primeiramente com os RT-primers endógenos 

para a escolha do ncRNA com a menor variação de expressão gênica 

entre as amostras (Daoy, D283-Med, CHLA-01-Med, USP-13-Med). 

Os endógenos utilizado para a normalização dos 

resultados de amplificações do pri-miR-367 e miR-367 foi o RNU58A, 

um C/D box ncRNAs presentes no núcleo. 

Ao concluir a etapa de padronização das condições de 

amplificação de miRNAs com TaqMan e da escolha do endógeno, 

seguiu-se para a quantificação relativa de pri-miR-367 e miR-367 nas 

linhagens celulares de meduloblastoma humano, Daoy, D283-Med, 

CHLA-01-Med, USP-13-Med. Os resultados obtidos estão apresentados 

na Figura 5.  

Todas as linhagens celulares testadas apresentaram 

expressão tanto do transcrito primário, pri-miR-367, quanto do miR-367 

maduro, embora o nível de expressão deste último tenha sido variável. A 

linhagem celular CHLA-01-Med foi a que apresentou níveis mais baixos 

do miRNA maduro, ao passo que a linhagem celular D283-Med foi a que 

apresentou maior expressão do miR-367. O nível de expressão do miR-

367 foi intermediário nas demais linhagens celulares. 
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Figura 5 - Expressão relativa do miR-367 [A] e pri-miR-367 [B] em relação à 

amostra de hESC. Quantificação normalizada com endógeno RNU58A. ***p<0,001; 

****p<0,0001. 

 

A linhagem de hESC, utilizada como controle positivo 

nesse ensaio, apresentou níveis de expressão dos miRNAs-teste 

significativamente maiores que os níveis encontrados nas linhagens 

celulares estudas, amplificando o miRNA primário cerca de 500 vezes 

mais em relação as linhagens celulares, e o miRNA maduro cerca de 200 

vezes mais, quando comparado com as amostras de meduloblastoma. 

2. Detecção de transcritos-alvo do miR-367 em linhagens de 

meduloblastoma. 

O miR-367 é transcrito pelo gene localizado no 

cromossomo 4, com a localização genética 4q25 baseado em um 

alinhamento da sequência madura de miR-367 

(AAUUGCACUUUAGCAAUGGUGA) com a sequência genômica 

(GRCh37). Scheel e colaboradores (2009) indicaram que o miR-367 está 

geneticamente ligado a família do miR-302 (Figura 6). 
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O único alvo do miR-367 experimentalmente validado é o 

transcrito do gene RYR3 (ZHANG et al., 2011). Portanto realizou-se uma 

pesquisa bioinformática sobre o miR-367 para identificar alguns de seus 

possíveis alvos (Tabela 2). Para essa análise, utilizou-se os bancos de 

dados do National Center for Biotechnology Information (NCBI), 

TargetScanHuman 6.2 e miRDB (WANG et al., 2008). 

 

Figura 6: Posicionamento do gene miR-367 no cromossomo 4 (destacado no 

quadrado amarelo). Fonte: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 

 

 
 

Tabela 2: Possíveis genes-alvos do miR-367, preditos a partir de pesquisa 

bioinformática realizada nos bancos de dados de TargetScanHuman e miRDB, com 

descrição da função encontrada nas bases de dados do NCBI.  

miR-367 

 PIK3R3 
Regula proliferação celular e trafico intracelular. Pode afetar 

carcinogênese (KOUTROS et al., 2010).  

ITGAV 
Codifica integrina que atua na via do TGF-β suprimindo a 

progressão do câncer (HEZEL et al., 2012). 

RAB23 
Membro da família RAS oncogenes. Ativos em neurônios (NG; 

TANG, 2008). 

ASPH 
Regula homeostase do cálcio. Isoformas envolvidas na metástase 

tumoral. 

SNX13 Afeta degradação dos receptores do fator de crescimento epitelial. 

SLC12A5 Atua na morfologia, migração e divisão celular (WEI et al., 2011). 

SYN2 Codifica sinapsina,envolvida na sinaptogênese. 

Cromossomo 4 – NC_000004.11 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Os genes-alvos escolhidos após estudos prévios foram 

ITGAV, RAB23 e RYR3, sendo os dois primeiros possíveis alvos 

identificados por bioinformática (tabela 2). A expressão de DICER 

também foi quantificada por ser uma proteína da via de biossíntese de 

miRNAs. 

Os primers para DICER, RYR3, ITGAV e RAB23 foram 

desenhados de modo a todos apresentarem uma temperatura de 

anelamento de 62°C e tamanho do aplicons entre 130-150 nucleotídeos. 

Inicialmente, a especificidade das reações de qRT-PCR foi verificada 

pelos tamanhos dos amplicons após eletroforese em gel de agarose 

(Figura 7), assim como pela curva de dissociação dos amplicons (Figura 

8). As reações para padronização das condições de qRT-PCR foram 

realizadas com amostras de cDNA da linhagem estabelecida de hESC. 

 

Figura 7 – Análise de produtos de qRT-PCR, por eletroforese em gel de agarose. As 

reações de qRT-PCR utilizaram cDNA da linhagem de hESC como template, e pares de 

primers específicos para os transcritos alvos de miR-367 indicados na legenda à direita. As 

barras correspondem aos amplicons dos genes: 1-DICER (140 pb); 2-RYR3 (150 pb); 3-

ITGAV (138 pb); 4-RAB23 (140 pb). 

 

Também se realizou uma análise relativa de transcritos 

dos genes endógenos β-ACTINA, TBP e GAPDH por qRT-PCR nas 

linhagens celulares de medulablastoma humano, Daoy, D283-Med, 

CHLA-01-Med, USP-13-Med. A β-ACTINA é uma isoforma da actina 

identificada em humanos, altamente conservada, envolvida na 

mobilidade, estrutura e integridade celular. O TBP também apresenta 

uma expressão basal, atuando como promotor do reconhecimento e 
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mobilidade de fatores gerais de transcrição (GTFs) para facilitar o início 

da transcrição. O produto do gene GAPDH catalisa a fosforilação 

oxidativa reversível do gliceraldeído-3-fosfato, um importante passo do 

metabolismo do carboidrato (RefSeq-NCBI). 

 

Figura 8 - Curva de Dissociação de produtos de amplificação por QRT-PCR. As 

reações utilizaram amostras de cDNA de hESC como template. A especificidade das 

reações é denotada pela presença de picos únicos. Nas condições experimentais 

padronizadas, as respectivas temperaturas de melting encontradas para cada alvo 

foram: DICER – 81,88 
O
C; ITGAV – 79,79

 O
C; RYR3 – 83,12

 O
C; RAB23 – 75,25

 

O
C. 
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O gene endógeno que apresentou uma expressão basal 

mais homogênea entre as amostras testadas foi o gene GAPDH, como 

pode ser observado na Figura 9.  Portanto, o GAPDH foi o gene 

endógeno escolhido para normalização nas análises subsequentes de 

expressão gênica. 

 

Figura 9 - Curva de amplificação por qRT-PCR dos genes endógenos β-ACTINA, TBP e 

GAPDH em linhagens de meduloblastoma.  

 

4. Expressão basal dos transcritos alvos de miR-367 em linhagens de 

meduloblastoma  

 Uma vez concluída a etapa de padronização das 

condições de amplificação e da escolha do endógeno, realizou-se a 

quantificação relativa dos transcritos dos DICER, RYR3, ITGAV e RAB23 

por qRT-PCR nas linhagens celulares de meduloblastoma humano, tendo 

a amostra de hESC como controle positivo. Os resultados obtidos neste 
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experimento são apresentados na Figura 10.  

A expressão dos transcritos-alvo preditos do miR-367, 

itgav e rab23, foi maior nas linhagem de meduloblastoma quando 

comparados com a expressão encontrada em hESC. Tal resultado é 

esperado, uma vez que hESC apresentaram uma expressão 

significativamente maior de miR-367, comparativamente às linhagens de 

(Figura 10).  

 

  

Figura 10 - Expressão relativa dos genes DICER, RYR3, ITGAV e RAB23 em células de 

meduloblastoma (linhagens Daoy, D283-Med, CHLA-01-Med, USP-13-Med) e em hESC. 

****p<0,0001; Ø Sem amplificação específica detectável. 
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Entretanto, o transcrito de RYR3, único alvo 

experimentalmente verificado do miR-367, apresentou expressão 

significativamente maior em hESC quando comparado com as linhagens 

celulares de meduloblastoma. Não houve expressão específica detectável 

de RYR3 na linhagem D283-Med. 

Foi observado expressão do transcrito do gene DICER em 

todas as linhagens celulares, indicando que a via de biossíntese de 

miRNA não foi alterada com a transformação neoplásica das células. 

 

5.  Superexpressão Transiente de miR-367 

A expressão transiente de miR-367 foi testada 

inicialmente nas linhagens celulares Daoy, D283-Med e CHLA-01-Med. 

A lipofectamine foi usada como veículo na transfecção celular. A 

lipofectamine é um reagente formador de lipossomos catiônicos em 

ambiente aquoso, capazes de se fundir a canais aniônicos da membrana 

plasmática, usado para aumentar a eficiência de transfecção de RNAs 

pequenos (miRNA e siRNA) e DNA plasmidial. 

A eficiência da transfecção foi testada em diferentes 

condições com um oligonucleotídeo fluorescente (Oligo-FAM) para 

posterior análise de eficiência de transfecção em microscópio de 

fluorescência, por contagem.  

A eficiência de transfecção com lipofectamine foi 

inicialmente testada em três linhagens celulares (Daoy, D283-Med e 

CHLA-01-Med) em cinco concentrações diferentes do Oligo-FAM 

(Tabela 3). A concentração de lipofectamine usada foi anteriormente 

estabelecida pelo nosso laboratório (1:500). 
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Tabela 3 – Eficiência de transfecção com Lipofectamine RNAiMAX (1:500) nas 

linhagens celulares Daoy, D283-Med, CHLA-01-Med e USP-13-Med, com diferentes 

concentrações de Oligo-FAM. 

TRANSFECÇÃO – Lipofectamine RNAiMAX 

Linhagem 
Concentração Oligo-FAM 

0,5nM 1nM 1,5nM 5nM 10nM 20nM 

Daoy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

D283-Med 0% 0% 0% 60% 80% 90% 

CHLA-01-Med 0% 0% 0% 2% 40% 80% 

USP-13-Med 90% 98% 100% X X X 

 

Tabela 4 – Eficiência de transfecção com Lipofectamine RNAiMAX na linhagem celular CHLA-01-

Med com diferentes concentrações de Oligo-FAM e de lipofectamine (Volume final de 500µL por poço 

em placa de 24 poços 

TRANSFECÇÃO CHLA-01-Med – Lipofectamine RNAiMAX 

Lipofectamine RNAiMAX Concentração Oligo-FAM [nM] Viabilidade 

Celular  Volume por poço 0,5 1 2,5 5 10 20 60 100 

Protocolo 

Fabricante 
1,5 µL 0% 0% 0% 0% 1% 7% 50% 50% 59% 

Protocolo 

Laboratório 

1,25 µL      80% 98% 98% 91% 

1 µL 0% 0% 0% 2% 40% 80% 98% 98% 89% 

0,75 µL      80% 99% 98% 83% 

 

A Tabela 3 mostra que as linhagens celulares D283-Med 

e CHLA-01-Med apresentaram maior eficiência de transfecção a uma 

concetração de 20nM do Oligo-FAM. Todavia, não houve transfecção 

detectável na linhagem celular Daoy. 
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Figura 13 – Fotomicrografia de culturas de células de meduloblastoma da linhagem 

CHLA-01-Med após transfecção com 1 µL Lipofectamine RNAiMAX e Oligo-FAM 

60nM (eficiência de 99%). O painel à esquerda mostra o aspecto celular em microscopia 

de luz branca e o painel a direita mostra as células transfectadas por microscopia 

fluorescente.  

 

Um novo experimento foi realizado para padronizar a 

transfecção da linhagem celular CHLA-01-Med com lipofectamine, 

variando o OligoFam de 0,5nM a 100nM. Dois protocolos diferentes 

foram testados, o protocolo do fabricante do reagente Lipofectamine® 

RNAiMAX (Life Technologies
TM

), e o protocolo estabelecido no nosso 

laboratório pela Dr. Márcia Santos (Tabela 4). 

O protocolo do fabricante apresentou menor eficiência e 

viabilidade celular quando comparado com o protocolo estabelecido pelo 

nosso laboratório em todas as concentrações de Oligo-FAM testadas 

(Tabela 4). Não houve grande perda de viabilidade celular nas 

concentrações de lipofectamine testadas. 

Diante do exposto, o protocolo com maior eficiência de 

transfecção e menor concentração do Oligo foi o protocolo do 

laboratório com 1µL de Lipofectamine RNAiMAX (1:500) e 20nM 

Oligonucleotídeo. Determinado o protocolo, seguiu-se para o teste da 

transfecção com a linhagem USP-13-Med, variando-se a concentração da 

lipofectamine para obter as condições de transfecção com maior 
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viabilidade celular (Tabela 3). 

A linhagem celular USP-13-Med apresentou alta 

viabilidade em todas as concentrações de lipofectamine RNAiMAX 

testadas. Portanto, o protocolo escolhido foi o com maior concentração 

do agente transfector (1,5nM Lipofectamine), pois 100% das células 

foram transfectadas nessas condições (Figuras 15). 

 

Figura 15 – Fotomicrografia de culturas de células de meduloblastoma da linhagem 

USP-13-Med após transfecção com 1,5 µL Lipofectamine RNAiMAX e OligoFam 

20nM. O painel à esquerda mostra o aspecto celular em microscopia de luz branca, o 

painel central mostra as células transfectadas por microscopia fluorescente e o painel a 

direta corresponde a uma sobreposição de luz branca e fluorescente. 

 

Uma vez concluída a análise de expressão do miR-367 e 

de seus alvos nas cinco linhagens celulares e padronizado a transfecção 

celular para escolha do melhor protocolo, as linhagens celulares CHLA-

01-Med e USP-13-Med mostraram ser as mais adequadas para a 

realização dos experimentos funcionais com superexpressão transiente 

de miR-367, uma vez que apresentaram menores níveis de expressão 

basal desse miRNA e menor perda de viabilidade celular após a 

transfecção. 
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6. Expressão dos transcritos alvos de miR-367 em CHLA-01-Med e 

USP-13-Med após expressão transiente de miR-367 

A superexpressão de miR-367 foi realizada nas linhagens 

celulares CHLA-01-Med e USP-13-Med, confirmada por meio da análise 

de expressão de transcritos-alvo do miR-367. 

Os alvos preditos dos genes ITGAV e RAB23 

apresentaram diminuição significativa de expressão após 48 horas da 

superexpressão de miR-367, nas duas linhagens celulares, quando 

comparados com o controle inespecífico (Figura 16). A inibição dos 

alvos preditos resultou em níveis de expressão similares aos encontrados 

em hESC, a qual apresenta alta expressão de miR-367. 

 

Figura 16 - Expressão de transcritos-alvo de miR-367 em CHLA-01-Mede USP-13-

Med, 48 horas após superexpressão transiente de miR-367. *p<0,05; **p<0,01; 

***p<0,001; ****p<0,0001. 
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O RYR3 foi o único alvo que não apresentou diferença 

significativa da sua expressão após a superexpressão transiente de miR-

367 nas linhagens celulares CHLA-01-Med e USP-13-Med. Como 

miRNAs podem não alterar níveis de transcritos, mas inibir sua tradução, 

quantificações dos níveis proteicos de RYR3 foram posteriormente 

realizadas.  

Utilizando-se a técnica de citometria de fluxo, os níveis 

proteicos de RYR3 foram analisados 48 horas após a transfecção com 

miR-367 mimic. Inicialmente, o ensaio foi padronizado com a linhagem 

celular CHLA-01-Med para definir a concentração de anticorpo primário 

e secundário.  

 

 

Figura 17 - Quantificação das células RYR3
+
 por citometria de fluxo. A marcação foi realizada 

com o anticorpo secundário com fluorescência em RED2 e anti-RYR3. Os gráficos da linha 

superior correspondem ao controle com marcação apenas do anticorpo secundário. Os gráficos da 

linha inferior correspondem às amostras com dupla marcação (anticorpo secundários e anti-

RYR3). [Normal] Amostras sem adição de lipofectamine na transfecção. [Lipofectamina] 

Amostras com lipofectamine e sem oligonucleotídeo. [Lipofectamine + Oligo Scramble] 

Amostras com lipofectamine e oligonucleotídeo controle inespecífico. [Lipofectamine + miR-367 

mimic] Amostras com lipofectamine e miR-367 mimic. 
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Como observado na Figura 17, células com marcação 

positiva para RYR3 (RYR3
+
) foram encontradas na linhagem CHLA-01-

Med e o padrão de marcação não foi alterado pelo tratamento com 

apenas lipofectamine, agente que apresenta certa citotoxicidade, ou 

lipofectamine mais controle inespecífico. Constatou-se, porém, que a 

porcentagem de células RYR3
+
 decaiu após superexpressão de miR-367. 

Uma vez padronizado o protocolo de marcação de RYR3 

por citometria de fluxo, o ensaio foi conduzido com as linhagens 

celulares de meduloblastoma CHLA-01-Mede USP-13-Med, tendo sido 

observado uma diminuição da porcentagem de células RYR3
+
 após 

superexpressão transiente do miR-367 em ambas linhagens (Figura 18). 

 

 

Figura 18 – Porcentagem de células RYR3
+
 em linhagens celulares de meduloblastoma 48 

horas após transfecção com miR-367 mimic ou o controle inespecífico. *p<0,05; **p<0,01. 
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8. miR-367 e proliferação de células de meduloblastoma 

Uma vez confirmado a funcionalidade da superexpressão 

de miR-367, seguimos com os ensaios celulares para avaliação dos 

efeitos sobre as propriedades tumorigênicas in vitro de linhagens 

celulares de meduloblastoma humano. 

Análises de curva de crescimento demonstraram um 

aumento significativo do número de células viáveis 48 horas após a 

superexpressão de miR-367 nas duas linhagens celulares estudadas 

(Figura 19). Na linhagem celular USP-13-Med, esse aumento de células 

viáveis persistiu por até 96 horas pós-superexpressão de miR-367. 

Tempos adicionais não foram testados. 

Figura 19 – Efeito da superexpressão de miR-367 sobre a concentração de células 

viáveis  em  linhagens de meduloblastoma humano, ao longo do tempo de cultivo in 

vitro. *p<0,05.  
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Análises suplementares de ciclo celular pela técnica de 

incorporação de iodeto de propídeo confirmaram um efeito positivo do 

miR-367 sobre a proliferação de células de meduloblastoma. 

Após superexpressão do  miR-367 nas linhagens celulares 

CHLA-01-Med e USP-13-Med, observou-se uma diminuição na 

porcentagem de células  em G0/G1 e um aumento estatisticamente 

significativo na proporção de células nas fases S+G2/M (Figura 20).  

 

Figura 20 – Porcentagem de células nas fases G0/G1 e S+G2/M do ciclo celular, 48 

horas após transfecção com o controle inespecífico ou miR-367 mimic. *p<0,05; 

**p<0,01; ****p<0,0001. 

 

 

8.3. Ensaio de Formação de Neuroesferas 

 

O ensaio de formação de neuroesferas foi aplicado para 

quantificar células com características de células-tronco neurais (Figura 

21). O marcador CD133, característico de células-tronco neurais, foi 

analisado para confirmar o caráter progenitor das células normais (sem 

tranfecção), após formação de neuroesferas. Cerca de 91,7% (+/-3,53) da 

linhagem celular CHLA-01-Med, em cultivo normal, apresentou 

marcação positiva para CD133. Como esta linhagem já é cultivada 

normalmente em meio de formação de neuroesferas, não houve a 
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necessidade de compara o marcador CD133 após ensaio de formação de 

neuroesferas. (Figura 21). 

 

Figura 21 – Quantificação das células CD133
+
 por citometria de fluxo (FACs) na 

linhagem celular CHLA-01-Med. O controle (em vermelho) corresponde à amostra 

com marcação apenas do anticorpo secundário. As células CD133
+
 (em azul) foram 

marcadas com anticorpo secundário e anti-CD133 conjugado com PE-A. Gráfico 

gerado após análise no programa FlowJo do ensaio de marcação por citometria de 

fluxo. 
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A linhagem celular USP-13-Med em cultivo normal 

(aderente) apresentou uma marcação de aproximadamente 50% para 

CD133, porém, a porcentagem de células CD133 positivas, após 

formação de neuroesfera, obteve um aumento significativo, com media 

de 80% (Figura 22). 

 

Figura 22 – Quantificação das células CD133
+
 por citometria de fluxo na linhagem 

celular USP-13-Med [A] Comparação de células CD133
+
 entre células aderentes 

(cultivo normal) e neuroesferas. [B] Gráfico gerado após análise no programa FlowJo 

do ensaio de marcação por citometria de fluxo. ***p<0,001 
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Após análise do marcador CD133, seguiu-se para o ensaio 

de formação de neuroesferas. A capacidade de geração de neuroesferas 

in vitro foi significativamente maior no grupo com superexpressão de 

miR-367, quando comparado ao grupo controle inespecífico (Figura 23-

A), para todas as linhagens celulares avaliadas.  

 

Figura 23 – [A] Contagem de Neuroesferas de tamanho específico (CHLA-01-Med: 

≥ 50µm e USP-13-Med: ≥ 100µm) após quatro dias das linhagens celulares 

transfectadas com o controle inespecífico e o miR-367 mimic. [B] Imagem 

representativa das neuroesferas. Tamanho da barra: 100 µm (CHLA-01-Med) e 400 

µm (USP-13-Med).  *p<0,05; **p<0,01; ****p<0,0001. 
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Como podemos observar na Figura 23-B, além da 

quantidade absoluta de neuroesferas ser significativamente maior, na 

linhagem CHLA-01-Med, as neuroesferas geradas a partir de células com 

superexpressão de miR-367 apresentaram um tamanho médio maior 

quando comparadas com as neuroesferas do controle inespecífico 

(CHLA-01-Med/miR-367 mimic: 100µm; CHLA-01-Med/controle 

inespecífico: 50µm).  

 

8.4. Ensaio Apoptose  

Um experimento de dose-resposta foi realizado nas 

linhagens celulares CHLA-01-Med e USP-13-Med tratadas com 

cisplatina, um quimioterápico amplamente utilizado na clínica, que leva 

a célula à morte por apoptose (Figura 24). 

 

 

 
Figura 24 – Indução de apoptose em células de meduloblastoma das linhagens CHLA-

01-Med e USP-13-Med, após 48 horas de tratamento com diferentes doses de cisplatina.  

 

As concentrações de cisplatinas testadas variaram de 

0,625 µM a 640µM. Com base nas curvas de dose-resposta, a 

concentração de cisplatina letal para 50% da população (IC50) calculada 

para CHLA-01-Med foi de 9,213 µM, e para USP-13-Med foi de 126,4 

µM (Figura 24).  
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Posteriormente, foram realizados os ensaios de apoptose 

em células das linhagens celulares de meduloblastoma com a 

superexpressão de miR-367, comparando-as com o controle inespecífico 

(Figura 25).  Neste ensaio, a superexpressão de miR-367 não afetou a 

sensibilidade das células tumorais a apoptose induzida pelo tratamento 

com cisplatina.  

 
 

Figura 25 – Apoptose induzida por cisplatina (IC50, 48 horas), em linhagens celulares de 

meduloblastoma transfectadas com o controle inespecífico ou miR-367 mimic.  *p<0,05. 

 

9. miR-367 e expressão de fatores de pluripotência 

Uma vez confirmada à atuação do miR-367 na 

proliferação celular e na capacidade de formação de neurosferas, 

investigou-se o envolvimento desses miRNA na regulação de expressão 

de genes codificadores dos fatores de pluripotência NANOG, LIN28A, 

SOX2, OCT4. No caso do gene OCT4, foram avaliados individualmente 

os níveis dos transcritos alternativos codificadores das isoformas 

OCT4A, OCT4B e OCT4B1.  

Em linhagens celulares de meduloblastoma com 



 59 

superexpressão estável do fator de pluripotência OCT4A, estabelecidas 

pelo nosso laboratório, foi observado um aumento significativo da 

expressão do miR-367 (Figura 26). Esse resultado está de acordo com a 

regulação positiva reportada do OCT4A sobre a família miR-302, da 

qual o miR-367 faz parte.  

 

 

Figura 26 - Níveis transcricionais de miR-367 em células de meduloblastoma das 

linhagens CHLA-01-Med e USP-13-Med com superexpressão estável de OCT4A 

comparadas com o controle negativo. **p<0,01; ****p<0,0001. 

 

Na linhagem celular CHLA-01-Med, a superexpressão de 

miR-367 coincidiu com um aumento nos níveis transcricionais de SOX2 

(Figura 26-C). Um aumento da expressão de LIN28 também foi 

observado após superexpressão de miR-367, embora apenas na linhagem 

celular USP-13-Med (Figura 26-B). Porém, não foram observadas 

alterações nos níveis transcricionais de NANOG, OCT4A, OCT4B e 

OCT4B1 após transfecção com miR-367 mimic (Figura 26-A, D-F).  
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Figura 26 - Níveis transcricionais de NANOG [A], LIN28 [B], SOX2 [C], OCT4A [D], OCT4B [E] e 

OCT4B1 [F] em células de meduloblastoma das linhagens CHLA-01-Med e USP-13-Med, 48 horas após 

superexpressão de miR-367. **p<0,01; ****p<0,0001. 
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Discussão 
 

Em humanos, o miR-367 é altamente expresso em 

estágios iniciais do desenvolvimento, particularmente em hESC, 

diminuindo os níveis de expressão conforme a célula se diferencia. (REN 

et al., 2009). Muitas pesquisas têm demostrado à importância do miR-

367 na auto-renovação de hESC e, mais recentemente, seu envolvimento 

na reprogramação de células somáticas ao estado pluripotente. 

(ANOKYE-DANSO et al., 2011; HUO; ZAMBIDIS, 2013).  

Uma expressão aberrante de miR-367 foi encontrada em 

tumores primários cerebrais, em particular, gliomas e ependimomas. 

(CHAE et al., 2013; FAREH et al., 2012). Embora tal expressão tenha 

sido correlacionada com dados clínicos, não há evidências experimentais 

para uma possível participação direta do miR-367 na agressividade 

desses tumores. Em tumores cerebrais pediátricos de alta frequência e 

grau de malignidade, como no caso do meduloblastoma, os dados são 

ainda mais escassos. Até o momento, não há relatos na literatura sobre o 

perfil de expressão de miR-367 e a função desse miRNA no processo 

oncogênico.  

No presente estudo, todas as linhagens celulares de 

meduloblastoma analisadas apresentaram expressão específica do pri-

miR-367 e do miR-367 maduro. Os níveis de expressão encontrados 

foram significativamente mais baixos (cerca de 200 vezes inferior) em 

relação aos níveis observados em hESC humanas, o que possibilita o 

estudo funcional desse miRNA nas linhagens celulares de 

meduloblastoma.  

Os resultados obtidos neste trabalho mostraram pela 

primeira vez um efeito da superexpressão do miR-367 sobre a 
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agressividade de meduloblastoma, indicado pelo respectivo aumento de 

proliferação celular, um aumento de células na fase S+G2+M do ciclo 

celular, e um aumento do número de células com um fenótipo 

neuroprogenitor (formação de neuroesferas), sugerindo um aumento da 

agressividade tumoral.  

A alta proliferação é uma das características fundamentais 

da célula neoplásica, uma vez que elas adquirem a capacidade de 

sustentar os sinais de proliferação, como também podem se tornar 

independentes desses sinais. As células neoplásicas podem adquirir a 

capacidade de sustentar os sinais de proliferação através da produção de 

seus próprios fatores de crescimento, resultando em uma estimulação 

autócrina a proliferação, ou pelo aumento do número de receptores na 

superfície da célula tumoral, proporcionando uma resposta elevada aos 

fatores de crescimento. A célula tumoral também pode estimular células 

normais associadas ao tumor a fornecerem fatores de crescimento para o 

microambiente tumoral (HANAHAN; WEINBERG, 2000, 2011). Nesse 

cenário, o efeito positivo do miR-367 sobre a proliferação celular deve 

ser relevante ao aumento da massa tumoral ao longo do desenvolvimento 

da doença.  

Está bem estabelecido na literatura que o miR-367 

apresenta uma alta expressão em hESC (BERARDI et al., 2012; HUO; 

ZAMBIDIS, 2013; LIAO et al., 2011). Acredita-se que a rápida 

proliferação das hESC seja devida a sua estrutura única do ciclo celular, 

em particular, o encurtamento da fase G1. (BURDON; SMITH; 

SAVATIER, 2002; WHITE; DALTON, 2005). Recentemente, com o 

estudo de modelos nocaute de proteínas da biossíntese de miRNAs 

(DICER1 e DGCR8), foi demostrado que miRNAs podem participar do 

controle do ciclo celular por meio da inibição de supressores da transição 
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G1-S permitindo uma rápida passagem à fase S do ciclo celular. 

(MURCHISON et al., 2005; WANG et al., 2008). Outro trabalho 

demostrou que a família miR-302/367 pode estar envolvida nesse tipo de 

regulação. Verificou-se que o miR-302a promove a transição G1-S por 

inibir a tradução da ciclina D1 em hESC de humanos e que a inibição de 

miR-302a leva ao acúmulo de células hESC na fase G1 do ciclo celular 

(CARD et al., 2008). Assim, um processo semelhante ao descrito em 

hESCs poderia ocorrer em sistemas neoplásicos por meio da ação do 

miR-367, o que corroboraria com achados obtidos nos nossos ensaios de 

proliferação e ciclo celular. 

Em células progenitoras normais, estudos recentes 

demostraram que o aumento ou a diminuição da expressão de miR-367 

durante o desenvolvimento conduzem a uma maior proliferação ou 

diferenciação, respectivamente. Este balanço entre proliferação, 

diferenciação e perturbação na polaridade de células progenitoras da 

endoderme de pulmão é controlado, em parte, pela expressão de vários 

alvos do miR-302/367, incluindo o supressor tumoral RBL2 e o 

regulador do ciclo celular CDKN1A (TIAN et al., 2011).   

Esses achados evidenciam a capacidade dessa família de 

miRNA em regular um conjunto de genes que atuam no ciclo celular, 

mantendo a células em um estado progenitor, com alta taxa de 

proliferação e pouco diferenciada. Nessa linha, os resultados aqui 

gerados demostram a capacidade do miR-367 de também atuar em 

células tumorais, neste caso, proporcionando um caráter mais progenitor 

às células neoplásicas, um fenótipo tipicamente observado em CTTs. 

Além de um aumento de proliferação celular, a superexpressão do miR-

367 em células de meduloblastoma de diferentes linhagens aumentou a 

capacidade dessas células em gerar neuroesferas. Trata-se de um achado 
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interessante do ponto de vista clínico, uma vez que um estudo de 

Panosyan e colaboradores (2010) demonstrou que a capacidade de 

geração de neuroesferas in vitro está significativamente correlacionada 

com menor sobrevida livre de doença e menor sobrevida geral. Portanto, 

torna-se relevante o aprofundamento desse estudo para elucidar os 

mecanismos responsáveis pela aquisição dessa propriedade em células 

tumorais, mediada por miR-367. 

Na literatura atual, são poucos os dados disponíveis sobre 

o possível mecanismo de ação desse miRNA. O único alvo 

experimentalmente verificado do miR-367 é o transcrito do gene RYR3, 

codificador do receptor de rianodina, um canal de cálcio (Ca
2+

) com alta 

condutibilidade intracelular que libera cálcio estocado no retículo 

endoplasmático e sarcoplasmático (AMADOR et al., 2013; MACKRILL, 

2010; NORDLUND et al., 2012). A sinalização dependente de cálcio é 

muito importante no controle de diversos processos celulares, como 

diferenciação, apoptose, migração, invasão e proliferação (BERRIDGE; 

LIPP; BOOTMAN, 2000). Em estudo recente, foi demostrado que o 

aumento de influxo de Ca
2+

 em células de glioblastoma é um importante 

fator que estimula a proliferação celular (KANG et al., 2010). Entretanto, 

muitos estudos têm proposto um papel antitumoral aos receptores RyRs.  

Em três estudos independentes de sequenciamento de 

nova geração, foram identificadas mutações somáticas em 2.102 genes 

em amostras de meduloblastoma humano. Destes, apenas 15 genes foram 

encontrados comumente nos três trabalhos, e o RYR3 faz parte desse 

pequeno grupo (NORTHCOTT et al., 2012a). Assim como em 

meduloblastoma, também foi encontrada uma inativação do receptor 

RYR3 ocasionada por uma metilação aberrante do seu gene em leucemia 

linfoblástica aguda (NORDLUND et al., 2012). Em modelos animais de 



 65 

tumorigênese, a ativação de RyRs pela adição de cafeína apresentou 

efeitos antitumorais ao inibir a metástase de tumores de mama (YANG et 

al., 2004) bem como o surgimento de câncer de pele induzido por UV 

(LU et al., 2007). Sob condições de estresse celular induzido por ácido 

biliar, os receptores de rianodinas aumentam a concentração intracelular 

de Ca
2+

, levando células pancreáticas à morte (LEWARCHIK et al., 

2014). Em conjunto, esses estudos fortalecem a hipótese de que a 

regulação dos níveis intracelulares de Ca
2+ 

pode ser um dos elementos 

responsáveis pelos efeitos do miR-367 verificados nas linhagens 

celulares de meduloblastoma.  

Os resultados do presente trabalho também demonstraram 

uma inibição dos níveis de dois potenciais alvos do miR-367, os 

transcritos dos genes supressores tumorais ITGAV e RAB23, após 

superexpressão desse miRNA em células de meduloblastoma. Entretanto, 

até o momento, não há estudos na literatura discutindo o envolvimento 

do miR-367 na regulação de expressão desses dois genes. 

A proteína ITGAV é uma integrina pertencente à família 

de proteínas mediadoras da ligação célula-célula e célula-matriz extra 

celular. Estruturalmente, integrinas são receptores heterodímeros com 

subunidades α e β, com um grande domínio extracelular, um domínio 

transmembrânico simples e, geralmente, uma cauda citoplasmática curta 

(HYNES, 2002). As integrinas regulam o crescimento, proliferação, 

migração, invasão e apoptose e, portanto, apresentam um papel 

importante na progressão tumoral e metástase (LENCI et al., 2012). Em 

câncer pancreático, ITGAV atua na via do TGF-β, suprimindo a 

proliferação celular e a progressão tumoral (HEZEL et al., 2012). 

Membros da superfamília RAB de pequenas GTPases, 

como o RAB23, também podem apresentar efeitos antitumorais 



 66 

(JORDENS et al., 2005). O gene RAB23 apresenta-se hipo-regulado em 

muitos tumores e a proteína RAB23 já foi identificada como um 

antagonista da via SHH (EGGENSCHWILER; ESPINOZA; 

ANDERSON, 2001). Sabe-se que a via SHH é importante para o 

desenvolvimento do sistema nervoso e está anormalmente ativada em um 

dos subgrupos moleculares de meduloblastoma. Uma eventual inibição 

de expressão de RAB23 pelo miR-367 poderia, dessa maneira, contribuir 

para a hiper-ativação da via SHH em meduloblastoma. Estudos recentes 

têm demonstrado que a via SHH regula a proliferação e a auto-renovação 

de células-tronco neurais (CORDEIRO et al., 2014). Assim como a via 

SHH, a oncoproteína c-MYC também é um determinante crucial para a 

formação do SNC, e juntos cooperam para o aumento da 

tumorigenicidade do meduloblastoma (RAO et al., 2003).  

A proteína c-MYC, por outro lado, faz parte do conjunto 

de fatores de transcrição (OCT4, SOX2 e KLF4) que, pela primeira vez, 

foram capazes de induzir uma célula diferenciada ao estado pluripotente 

(TAKAHASHI; YAMANAKA, 2006). Todos esses fatores estão 

superexpressos em hESC e juntamente com outras proteínas e miRNAs, 

atuam na manutenção do estado pluripotente. Portanto, o mecanismo de 

ação do miR-367 também poderia envolver a ação de fatores de 

transcrição reguladores de pluripotência. Destes, OCT4 e NANOG foram 

os primeiros a serem identificados como necessários para o 

desenvolvimento e a manutenção da pluripotência em hESCs (CHOI; 

CHOI; HWANG, 2013). Posteriormente, OCT4 e SOX2 foram 

reportados como reguladores da família miR-302/367 em hESC 

(LEONARDO et al., 2012; MARSON et al., 2008).  

Neste trabalho foi observado uma hiper-regulação 

linhagem dependente da expressão de SOX2 e LIN28 nas células de 
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meduloblastoma CHLA-01-Med e USP-13-Med, respectivamente, após a 

superexpressão de miR-367. De modo similar, um estudo com células 

iPSCs reportou que a superexpressão de miR-302 leva a um aumento da 

expressão de OCT4, SOX2 e NANOG (LIN et al., 2011). Entretanto, no 

presente estudo, verificou-se que nas linhagens de meduloblastoma, a 

superexpressão de miR-367 não afetou significativamente a expressão de 

OCT4, embora a superexpressão estável de OCT4A tenha resultado em 

uma hiper-regulação do miR-367. Este resultado está em acordo com 

outros estudos, evidenciando o efeito regulador de OCT4 sobre a 

expressão da família miR-302/367 (CARD et al., 2008; LIAO et al., 

2011).  

Em um estudo pregresso do grupo, a expressão de OCT4 

foi associada com menor sobrevida de pacientes com meduloblastoma 

(RODINI et al., 2012). Essa mesma associação entre OCT4 e pior 

prognóstico também foi encontrada em outros tumores de diferentes 

origens (HAYASHI et al., 2013; KIM; SINGH, 2014; TEICHER, 2014; 

TSAI et al., 2014; WANG et al., 2013). Como o miR-367 é regulado 

positivamente por OCT4, é possível que esse miRNA esteja envolvido 

nesse fenômeno. O fato de a superexpressão de miR-367 ter aumentado 

significativamente a capacidade de geração de neurosferas, outro 

indicador associado a pior sobrevida em meduloblastoma (PANOSYAN 

et al., 2010), suporta essa hipótese. 

Em suma, nossos achados sugerem uma atividade pro-

oncogênica para o miR-367, um miRNA originalmente relacionado ao 

estado pluripotente e a auto-renovação de hESC. A expressão de miR-

367 pode contribuir para a agressividade de meduloblastoma, afetando 

proliferação e propriedades de células-tronco em células tumorais. 

Estudos futuros poderiam explorar o uso de miR-367 como um 
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indicador/marcador de prognóstico em meduloblastoma. Da mesma 

forma, estudos sobre os mecanismos subjacentes aos efeitos pró-

oncogênicos encontrados para o miR-367 podem, no futuro, auxiliar no 

desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas, almejando um 

tratamento mais efetivo para esse tipo de tumor pediátrico do SNC. 
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Conclusões 

 

 Células de meduloblastoma humano das linhagens Daoy, D283-

Med, CHLA-01-Med e USP-13-Med apresentam expressão 

específica do pri-miR-367, bem como do miR-367 maduro, em 

ambos os casos, em níveis significativamente mais baixos em 

comparação aos níveis de expressão encontrados em hESC 

humanas. Dentre as linhagens estudadas, células da linhagem 

D283-Med foram as que apresentaram o maior nível de expressão 

do miR-367 maduro. O menor nível de expressão do miR-367 

maduro foi detectado em células da linhagem CHLA-01-Med; 

 Uma superexpressão transiente de miR-367 foi alcançada em 

células de meduloblastoma humano das linhagens CHLA-01-Med 

e USP-13-Med, indicada pela redução significativa e específica 

dos níveis celulares de alvos do miR-367, em particular, 

transcritos dos genes ITGAV e RAB23, e proteína RYR3;  

 A superexpressão transiente de miR-367 aumentou 

significativamente a proliferação in vitro de células de 

meduloblastoma humano das linhagens CHLA-01-Med e USP-13-

Med; 

 A superexpressão transiente de miR-367 aumentou 

significativamente a capacidade de células de meduloblastoma 

humano das linhagens CHLA-01-Med e USP-13-Med em gerar 

estruturas semelhantes à neurosferas in vitro; 

 A superexpressão transiente de miR-367 não afetou a 

sensibilidade de células de meduloblastoma humano das linhagens 
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CHLA-01-Med e USP-13-Med ao tratamento in vitro com 

cisplatina; 

 O miR-367 pode afetar a agressividade de meduloblastoma por 

meio dos seus efeitos positivos sobre a proliferação celular e 

propriedades de células-tronco neurais. 
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Resumo 

 

 O meduloblastoma é o tumor cerebral maligno mais comum em crianças 

de zero a quatro anos e uma das principais causas de morbidade e mortalidade 

infantil. Diversos estudos têm suportado a hipótese de que a ativação de genes 

tipicamente expressos em células-tronco confere características mais primitivas 

e agressivas a células tumorais, frequentemente associadas a prognóstico 

clínico desfavorável. Nesse contexto, tanto fatores proteicos quanto miRNAs 

poderiam estimular uma reprogramação em células cancerosas, induzindo um 

fenótipo semelhantes ao de células-tronco. Estudos recentes apontam o 

envolvimento do miR-367 na reprogramação de fibroblastos ao estado 

pluripotente e sua expressão aberrante foi correlacionada com prognóstico 

desfavorável em alguns tipos de câncer. Neste trabalho, verificou-se um 

possível papel funcional do miR-367 na agressividade de meduloblastoma. 

Células de meduloblastoma de quatro diferentes linhagens, Daoy, D283-Med, 

CHLA-01-Med e USP-13-Med apresentaram níveis baixos de expressão de pri-

miR-367 e miR-367 maduro, em relação aos níveis encontrados em células-

tronco embrionárias humanas. Uma superexpressão transiente do miR-367 em 

células das linhagens CHLA-01-Med e USP-13-Med resultaram em uma 

redução significativa dos níveis proteicos de RYR3, bem como dos transcritos 

preditos de ITGAV e RAB23, respectivos alvos do miR-367, envolvidos em 

câncer. Além disso, a superexpressão de miR-367 aumentou significativamente 

a proliferação celular, indicada pela cinética de crescimento in vitro e pela 

maior porcentagem de células presentes nas fases S+G2/M do ciclo celular. 

Embora a sensibilidade ao tratamento com cisplatina não tenha sido alterada 

após superexpressão de miR-367, a capacidade de geração de neuroesferas in 

vitro foi significativamente aumentada. Este último resultado é interessante do 

ponto de vista clínico, uma vez que a capacidade de geração de neuroesferas 

está significativamente correlacionada com menor sobrevida de pacientes com 

meduloblastoma. Portanto, esses achados sugerem uma função pró-oncogênica 

ao miR-367, a qual pode afetar a agressividade de meduloblastoma por meio de 

efeitos positivos sobre a proliferação celular e propriedades de células-tronco 

neurais. 
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Abstract 

 

 Medulloblastoma is the most common malignant brain tumor in 

children aged four and younger, and is the leading cause of infant morbidity 

and mortality. Several studies have reported the activation of stem cell 

genes leading to more primitive and aggressive characteristics in tumor cell 

often associated with unfavorable clinical prognosis. Cell reprogramming, 

stimulated by tumor microenvironment factors, might induce tumor stem 

cells phenotype. Recent researches suggest an involvement of miR-367 in 

fibroblasts reprogramming into pluripotent state, as well as a correlation 

with poor prognosis in some cancers. In this study, we observed a possible 

functional role of miR-367 in medulloblastoma aggressiveness. Four 

different medulloblastoma cell lines, Daoy, D283-Med, CHLA-01-Med and 

USP-13-Med showed low rates of pri-miR-367 and mature miR-367 

expression. Overexpression of miR-367 down-regulated the protein levels 

of its target RYR3 and of two bioinformatically predicted transcript targets 

encoding ITGAV and RAB23, which are involved in cancer in CHLA-01-

Med and USP-13 Med cell lines. Furthermore, transfection with the miRNA 

mimic significantly increased cell proliferation and the percentage of cells 

observed in S + G2 / M phase of the cell cycle. Although the sensitivity to 

cisplatin treatment was not changed after overexpression of miR-367, the 

ability to generate neurospheres in vitro was significantly increased. This 

last result can be related to clinical ones because cells from 

medulloblastoma patients with low survival show great ability to generate 

neurospheres. In sum, these findings suggest a pro-oncogenic role to miR-

367, which can affect medulloblastoma aggressiveness by cell proliferation 

and neural stem cells positive modifications. 
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Annual Meeting of International Society for Stem Cell Research (ISSCR), 2014, Vanvouver. 

  12th Annual Meeting Vanvouver-Canada June18-21. , 2014.  
Palavras-chave: Cancer stem cell, OCT4, Medulloblastoma 
Áreas do conhecimento : Biologia Geral,Genética Humana e Médica 
Referências adicionais : Canadá/Inglês. Meio de divulgação: Meio digital 

(Anexo 2) 
 

 Apresentação de trabalho e palestra 
 

1. KAID, C. D., SILVIA, P. B., RODINI, C. O., OKAMOTO, O. K. 

IDENTIFICATION OF MIRNA INVOLVED IN   MEDULLOBLASTOMA AGGRESSIVENESS, 
2014.  (Congresso,Apresentação de Trabalho) 
Palavras-chave: Cancer stem cell, microRNA, Medulloblastoma 
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Referências adicionais : Canadá/Inglês. Meio de divulgação: Meio digital; Local: Canada; Cidade: Vancouver; 
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(Anexo 3) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

Eventos 

 
 

Participação em eventos 
 

1. Apresentação de Poster / Painel no(a) 12 Annual Meeting of Internacional Society for 

Stem Cell Research/ISSCR, 2014.  (Congresso) 
Identification of miRNA involved on medulloblastoma aggressiveness.  

(Anexo 3) 
 

2. XXV Congreso Nacional de Genética Humana, 2009.  (Congresso).  
 

3. II Simpósio "Retrospectiva e Perspectivas da Fisiologia", 2007.  (Simpósio) 
 
________________________________________________________________________________ 

Outras informações relevantes 

 

1 Experiência no exterior: Intercâmbio cultural na expaña  (desde julho 2008 a 2010) 

 

 


