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RESUMO
Fuziwara CS. Influência do MicroRNA let-7 e miR-17-92 como oncomiRs no câncer
[dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Tecidual)]. São Paulo (Brasil): Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2010.
No câncer, a alteração na expressão de microRNAs (miRNAs), pequenos RNAs de
~22nt que regulam pós-trancricionalmente a tradução protéica, exerce efeito oncogênico
na célula (oncomiR). Os oncomiRs atuam na regulação de genes chave para a
proliferação celular e apoptose, tornando interessante seu estudo para entendimento da
biologia do câncer. O carcinoma papilífero de tiróide apresenta alterações genéticas
ativadoras alinhadas na via de sinalização MAPK (RET>RAS>BRAF>ERK).
Observamos que a indução do oncogene RET/PTC diminui a expressão de let-7 em
células foliculares tiroidianas. Na linhagem de carcinoma papilífero TPC-1, que
expressa RET/PTC-1, a introdução de let-7 diminui a proliferação celular assim como
reduz a fosforilação de ERK, indicando papel de gene supressor tumoral para este
miRNA. No carcinoma anaplásico, avaliamos o papel da introdução do cluster
miR-17-92, composto por sete miRNAs diferentes, na linhagem ARO. Observamos que
in vitro miR-17-92 atua de forma oncogênica aumentando a proliferação e viabilidade
de células ARO. No entanto, estas células apresentam diminuição no crescimento em
soft-agar. No xenotransplante, os tumores derivados de ARO-miR-17-92 apresentam
menor volume e expressam MMP-9 de forma reduzida, indicando também um papel de
gene supressor tumoral para o cluster. Desta forma mostramos que os miRNAs podem
exercer influência importante no comportamento biológico do câncer.

Palavras-chave: Câncer de tiróide. MicroRNA. Let-7. RET/PTC. MiR-17-92.
Proliferação. Diferenciação.

ABSTRACT
Fuziwara CS. Influence of MicroRNA let-7 and miR-17-92 as oncomiRs in cancer
[dissertation (Cell and Tissue Biology)]. São Paulo (Brasil): Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2010.
In cancer, alteration in microRNA (miRNA) expression, small RNAs (~22nt) that
regulate post-transcriptionally protein levels, exerts oncogenic roles within the cell
(oncomiR). OncomiRs regulate genes involved in cell proliferation and apoptosis and
contribute to cancer cell biology. Papillary thyroid cancer displays activating genetic
alterations aligned in MAPK signaling pathway (RET>RAS>BRAF>ERK). Using
conditional induction of oncogenes in thyroid follicular cells, we observed that only
RET/PTC decreases let-7 miRNA expression. In the papillary thyroid cancer cell line
TPC-1, harboring RET/PTC-1 oncogene, we observed that let-7 introduction exerts
inhibitory effect in cell proliferation and reduces ERK phosphorylation, indicating a
tumor suppressor role for let-7. In anaplastic thyroid cancer, we evaluate the role of
introduction of miR-17-92 cluster, composed of seven distinct miRNAs, in ARO cell
line. We observed in vitro that miR-17-92 increases cell proliferation and viability of
ARO cell, acting as an oncogene. However, these cells show impaired soft agar growth.
In xenotransplant , ARO-miR-17-92 tumors smaller in volume and express reduced
levels of MMP-9, indicating a tumor suppressor role for the cluster. Thus, we showed
that miRNAs may exert important influence in biological behavior of cancer.

Keywords: Thyroid cancer. MicroRNA. Let-7. RET/PTC. MiR-17-92. Proliferation.
Differentiation.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, o câncer pode ser definido como um processo complexo que resulta do

acúmulo de alterações genéticas em oncogenes, genes supressores de tumor e na classe dos
microRNAs (1). Os microRNAs (miRNAs) constituem uma classe recém descrita de
reguladores pós-transcricionais da expressão gênica composta por pequenos RNAs endógenos
(~22 nucleotídeos) não-codificantes (2). A atuação dos miRNAs como oncogenes e genes
supressores tumorais, através da regulação de processos como apoptose e proliferação celular,
indica uma participação importante destes pequenos RNAs na patogênese do câncer (3). Desta
forma o estudo da influência dos miRNAs na tumorigênese do câncer de tiróide pode
contribuir no entendimento da biologia do câncer.

1.1

MiRNAs
O primeiro miRNA, lin-4, foi descoberto em 1993, sendo inicialmente descrito como

stRNA (do inglês small temporal RNA) por ser expresso de forma transiente, e regular
temporalmente o desenvolvimento de Caenorhabditis elegans (4). O mecanismo de atuação
dos miRNAs, no momento de sua descoberta, foi associado à atividade antisenso de lin-4 que
inibia a expressão de lin-14 (4). Entretanto, hoje reconhece-se que os miRNAs atuam
ligando-se à região 3` não traduzida (UTR) dos mRNAs alvo, inibindo a tradução protéica (5).
A biogênese dos miRNAs encontra-se esquematizada na Figura 1. Inicialmente, os
miRNAs são transcritos a partir de seus genes pela RNA polimerase II formando longos
transcritos primários (pri-miRNA) contendo cap 5’ e cauda poli(A). O pri-miRNA é
processado ainda no núcleo pela DROSHA, uma enzima RNase III, formando um segmento
de cerca de 70 nucleotídeos em forma de grampo (hairpin), precursor do miRNA

19

(pre-miRNA). Este é exportado do núcleo para o citoplasma pelo complexo Exportina-5/
Ran-GTP, onde sofre novo processamento por outra RNase III, DICER, gerando um duplex
miRNA:miRNA, com 18 a 25 nucleotídeos de comprimento. Em seguida, o duplex se associa
ao complexo multiprotéico RISC (do inglês RNA-induced silencing complex), retendo
somente a fita madura do miRNA, que direciona a ligação à região 3’ não traduzida dos
mRNAs alvos (5).

Figura 1. Biogênese do miRNA. Após sua transcrição pela enzima RNA polimerase II, o transcrito primário do
miRNA (pri-miRNA) é clivado pela enzima RNase III DROSHA ainda no núcleo, gerando, assim,
um transcrito menor, em forma de grampo (pre-miRNA) O pre-miRNA é exportado ao citoplasma e
processado pela enzima DICER, gerando transcritos de fita dupla (miRNA:miRNA). A incorporação
deste duplex miRNA:miRNA ao complexo RISC libera uma das fitas do transcrito, deixando a outra
incorporada ao complexo. Assim, o pareamento perfeito desta seqüência madura do miRNA com o
mRNA alvo provocará a degradação do mesmo. Já o pareamento imperfeito provocará o impedimento
da tradução.
Fonte: Desenho por Murilo Geraldo.

Os miRNAs regulam negativamente a expressão de mRNAs num mecanismo que
depende do grau de complementaridade entre o miRNA e seus mRNAs alvo. Quando ocorre o
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pareamento perfeito ou próximo ao perfeito do miRNA com a seqüência codificadora de
proteína do mRNA, a via de interferência de RNA (RNAi) é ativada resultando na clivagem
do mRNA alvo por ribonucleases associadas ao complexo RISC, mecanismo este comumente
encontrado em plantas (6). Apesar desta atuação ter sido descrita em mamíferos, a maioria dos
miRNAs encontrados em animais atua por um segundo mecanismo que não envolve a
degradação do mRNA alvo (7). Assim, os miRNAs regulam a expressão gênica por
pareamento imperfeito com a região 3` UTR resultando na inibição da tradução. O
pareamento imperfeito possibilita que um único miRNA regule a expressão de vários mRNAs
alvo diferentes e ainda, que diferentes miRNAs controlem de cooperativamente a expressão
de um único mRNA alvo. Conseqüentemente, a combinação única de miRNAs expressos em
cada tipo celular pode regular de forma específica a tradução de inúmeros mRNAs,
configurando, assim, uma complexa rede regulatória exercida pelos miRNAs (8).

1.2

MiRNAs e câncer
A conservação dos miRNAs entre espécies animais de classes distintas, como

vertebrados e ascídios, mostra um importante papel dos miRNAs nos processos biológicos
como diferenciação e desenvolvimento e também nos processos patológicos como o câncer (9,
10). Os miRNAs que participam de processos importantes no câncer são denominados
oncomiRs (3, 10). A alteração da expressão de um oncomiR pode contribuir para a
tumorigênese basicamente de duas maneiras: (i) quando um oncomiR que controla um
oncogene apresentar expressão reduzida ou (ii) quando um oncomiR que controla um gene
supressor tumoral se apresentar super-expresso (figura 2)
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Figura 2. OncomiRs: miRNAs com papel no câncer. A diminuição da expressão de um oncomiR responsável
por regular um oncogene atua de forma oncogênica à medida que aumenta a tradução deste oncogene
(A); da mesma forma, o aumento da expressão de um oncomiR responsável por regular um gene
supressor tumoral diminui a tradução da proteína supressora tumoral, e atua de forma oncogênica.
Fonte: Figura adaptada de Esquela-Kerscher e Slack (2006) (3) por Murilo Geraldo.

Um estudo recente mostrou que cerca de 50% dos miRNAs descritos em humanos
estão localizados em áreas do genoma conhecidas como sítios frágeis associados ao câncer,
que incluem regiões de perda de heterozigozidade, amplificações e quebras cromossômicas
(11).
Outros estudos abordando miRNAs no câncer mostraram uma assinatura
característica de expressão de miRNAs nos tecidos tumorais em relação aos seus respectivos
tecidos normais, de forma que os miRNAs se tornam eficientes marcadores para diagnóstico
de tumores (12). Interessante notar, que na época desta publicação eram reconhecidos cerca
de 300 miRNAs, sendo que no estudo foram analisados cerca de 200 miRNAs. Atualmente,
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este número está próximo de 1000 miRNAs descritos, indicando enorme potencialidade dos
miRNAs como ferramentas para estudo e detecção do câncer (13). Apesar disto, uma das
grandes dificuldades do estudo dos miRNAs reside no fato de os miRNAs atuarem de forma
pleiotrópica e a predição de alvos potenciais através de ferramentas de bioinformática
mostrarem que um único miRNA pode regular a tradução de centenas de mRNA alvo (13-15).
Let-7 (do inglês lethal-7) foi o segundo stRNA descrito em C.elegans e primeiro
miRNA descrito em mamíferos (16, 17). A família de miRNAs let-7 (do let-7a ao let-7i) é
codificada por treze loci gênicos localizados em diferentes cromossomos (18). Entretanto,
let-7 ganhou reconhecimento da comunidade científica por ser o primeiro miRNA a ter um
alvo com função importante no câncer descoberto (19). Neste estudo importante, foi mostrado
que isoformas do oncogene RAS apresentavam sítios múltiplos e potenciais para a ligação de
let-7 na região 3`UTR do mRNA, podendo sofrer regulação deste miRNA. A descrição do
mecanismo de let-7 controlando os níveis protéicos do oncogene RAS (20) foi um marco no
entendimento da influência dos miRNAs na tumorigênese. Num estudo clínico sobre papel de
let-7 no câncer de pulmão, associou-se a diminuição deste miRNA com pior prognóstico, e
ainda mostrou-se que a introdução de let-7 diminui o crescimento da linhagem A549 de
adenocarcinoma de pulmão in vitro, indicando a potencialidade deste miRNA como gene
supressor tumoral (19).
Na mesma época, outros miRNAs estavam sendo estudados no câncer. Dentre estes
miRNAs destaca-se o cluster miR-17-92 localizado na região cromossômica 13q31,
comumente amplificada em linfomas de células B (21). O cluster miR-17-92 é composto por
sete miRNAs diferentes (miR-17-5p, miR-17-3p, miR-18a, miR-19a, miR-20a, miR-19b e
miR-92-1) e está localizado em um íntron do gene C13orf25 (ou MIRHG –miR17 host gene
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-non-protein coding) no cromossomo 13 (figura 3).

Figura 3. Cluster miR-17-92. Figura representativa da disposição dos miRNA que compõem o cluster
miR-17-92 na região intrônica do gene C13orf25

Um estudo de perfil de expressão de miRNAs por microarray abrangendo 540
amostras (363 tumorais e 177 normais) de seis tipos de tumores sólidos (cólon, mama,
próstata, pulmão, estomago e pâncreas) revelou que a expressão de miR-21, miR-106a,
miR-155 e de miR-17-5p, miR-20a e miR-92, componentes do cluster miR-17-92, encontra-se
alterada num amplo espectro de tumores em relação ao tecido normal (22).
Alguns trabalhos sugerem atuação oncogênica do cluster, uma vez que a expressão
de miR-17-92 está aumentada em diversos tipos de câncer, entre eles o câncer de pulmão e
linfoma, especialmente nas formas mais agressivas (21, 23). Entretanto, outros estudos
mostram que componentes do cluster podem regular a tradução de proteínas importantes
relacionadas à progressão do ciclo celular como E2F1 e RB, sugerindo um papel de gene
supressor tumoral (24, 25).

1.3

Câncer de tiróide
O câncer de tiróide é a neoplasia mais freqüente do sistema endócrino ocorrendo

principalmente em jovens e adultos de meia idade com predominância nas mulheres (15,2
casos para 100.000 mulheres/ 5,2 casos para 100.000 homens) (26, 27). Os carcinomas
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derivados da célula folicular tiroidiana podem ser divididos em três histotipos: (i) o carcinoma
papilífero (~86% dos casos); (ii) o carcinoma folicular (7%) e (iii) o carcinoma anaplásico
(2%) (27, 28). Os tumores diferenciados, carcinoma papilífero e folicular, apresentam
prognóstico bastante favorável e alta taxa de cura através da excisão cirúrgica dos tumores
associada à radioiodoterapia (131I) (29). Por outro lado, para o carcinoma indiferenciado ou
anaplásico o tratamento se torna mais complexo pois a cirurgia deve considerar o estágio em
que o tumor se encontra e a presença de metástases à distância, assim como o fato desses
tumores apresentarem refratariedade à radioiodoterapia e a outros tratamentos não
convencionais no câncer de tiróide como quimioterapia e radioterapia externa (30).
No câncer de tiróide, alterações na via MAPK (do inglês Mitogen Activated Protein
Kinase) como rearranjos no gene RET (RET/PTC) e mutações em RAS e BRAF, ativam de
forma constitutiva a via (RET>RAS>BRAF>ERK) (figura 4).

RET/PTC

RAS

BRAF

P
ERK

ERK

P
ERK
DNA

Genes
alvo

Figura 4. Via de sinalização MAPK. Figura esquemática da via mostrando seus principais componentes. O
gene RET está representado como o rearranjo RET/PTC, alteração encontrada no carcinoma papilífero
assim como mutações em RAS e BRAF, que ativam a via de forma constitutiva, induzindo a
transcrição de genes alvo da sinalização proliferativa.
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Estes eventos genéticos na via MAPK são detectados em mais de 70% dos casos de
carcinoma papilífero, sem que haja sobreposição de alterações nos componentes da via (31).
O receptor de membrana RET normalmente não é expresso em células foliculares tiroidianas,
entretanto, a ocorrência de rearranjos cromossômicos, caracterizados pela fusão do domínio
tirosino-quinase de RET com a porção N-terminal de genes heterólogos induz a expressão de
proteínas quiméricas RET/PTC (32-34). Os rearranjos RET/PTC estão presentes em cerca de
16% dos carcinomas papilíferos (31, 35). Da mesma forma, as mutações pontuais em RAS e
BRAF ativam a via MAPK, entretanto, cada alteração genética está associada a carcinomas
com características histológicas e comportamento biológico distintos (36). A mutação de
BRAFT1799A é a mais prevalente no carcinoma papilífero de tiróide, sendo detectada em mais
de 40% dos casos, e está associada às variantes do tipo clássico e célula-alta, além de pior
prognóstico clinico (31, 37-41). Por outro lado, as mutações em RAS não são restritas a um
subtipo, podendo ser encontradas em carcinomas papilíferos e foliculares, e também nos
carcinomas indiferenciados (42).
A patogênese molecular do carcinoma anaplásico de tiróide ainda permanece pouco
conhecida, no entanto acredita-se que este tipo de câncer possa surgir a partir de carcinoma
papilífero ou folicular pré-existente ou num mecanismo de novo. A alteração genética mais
importante do carcinoma anaplásico parece ser a mutação no gene supressor tumoral TP53,
que codifica a proteína P53. Esta mutação encontra-se presente em mais de 50% dos
carcinomas anaplásicos e pode estar associada ao comportamento mais agressivo deste
histotipo tumoral, uma vez que a proteína P53 é de fundamental importância nos processos de
resposta a danos no DNA e controle do ciclo celular (43, 44). Além de TP53, outras alterações
genéticas foram detectadas neste tipo de câncer e podem estar localizadas na via MAPK,
como RAS e BRAF, assim como nas vias PI3K (fosfatidilinositol 3-quinase) e AKT (45). As
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mutações na via PI3K como em PIK3CA e PTEN são mais freqüentes no carcinoma
anaplásico (~12% dos casos) do que papilífero (~2%). Além disso, também foram detectadas
mutações em AKT1 (~16%) em carcinomas pouco diferenciados, metastáticos e refratários à
radioiodoterapia (46), indicando que mutações nestas vias podem estar associadas a
progressão tumoral para fases avançadas (47).
As alterações na expressão de miRNAs foram associadas a diversos tipos de câncer
(1). No câncer de tiróide, dois estudos pioneiros revelaram o perfil de expressão de miRNAs
no carcinoma papilífero (48, 49). Dentre os miRNAs diferencialmente expressos observou-se
aumento considerável na expressão de miR-221, miR-222 e miR-146 (48) e diminuição de
miR-151, miR-148 e let-7f (49). Johnson et al. motraram que let-7 pode regular os níveis
protéicos do oncogene RAS, importante para a transdução do sinal na via de sinalização
MAPK (31). De forma que let-7 poderia potencialmente exercer influência na via MAPK,
importante via oncogênica no câncer de tiróide.
No carcinoma anaplásico de tiróide, um estudo recente revelou alteração no perfil de
expressão de miRNAs em relação ao tecido normal (50). Dentre os miRNAs desregulados,
observou-se redução de miR-30d, miR-125-b1, miR-26a, miR-125b-2, miR-30a-5p e miR-92-1
e miR-92-2, entre outros. MiR-92 é um dos componentes do cluster miR-17-92 e a perda de
sua expressão no carcinoma anaplásico poderia atuar de forma oncogênica e participar na
progressão tumoral do câncer de tiróide.
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6

CONCLUSÕES

z

A indução do oncogene RET/PTC reduz a expressão de let-7 em células
foliculares tiroidianas, e sua introdução em linhagem de carcinoma papilífero
TPC-1 que expressa RET/PTC diminui a proliferação celular e atenua a ativação
da via MAPK, indicando que a perda de expressão de let-7 seria um evento
importante na transformação maligna mediada pelo oncogene;

z

A introdução do cluster miR-17-92 em células ARO atua de forma oncogênica in
vitro, alterando a proliferação e viabilidade celular, enquanto que in vivo o
cluster interfere no crescimento tumoral e exerce função de supressor tumoral,
indicando influência do micro-ambiente tumoral na função do cluster;

z

Neste estudo mostramos que oncomiRs, miRNAs com papel no câncer modulam
a biologia de células tumorais, e assim, apresentam-se como potenciais alvos na
terapia coadjuvante do câncer no futuro.
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