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RESUMO 

 

BARBOSA, J. L. P. Mecanismos de ação do miR-196a sobre a progressão do 
ciclo celular em câncer. 2015. 74 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
Os microRNAs compreendem uma família de pequenos RNAs que não codificam 
proteínas, com cerca de 22 nucleotídeos de comprimento. MicroRNAs regulam uma 
parte significativa dos genes humanos através da inibição da tradução. Dentre estes 
genes encontram-se genes responsáveis por controlar o crescimento celular, 
diferenciação e a apoptose, caracterizando seu papel no desenvolvimento e 
progressão ou na supressão tumoral. O carcinoma epidermoide de cabeça e 
pescoço (CECP) está entre as neoplasias mais comuns no mundo e, apesar dos 
avanços dos tratamentos, a taxa de sobrevida é inferior a 50% em 5 anos. O tabaco 
e álcool foram identificados como principais fatores de risco para o CECP. Um 
estudo de expressão gênica global realizado anteriormente por nosso grupo 
identificou maior expressão do miR-196a em amostras de CECP quando 
comparadas às suas respectivas margens cirúrgicas, assim como maior expressão 
do miRNA-196 em linhagens celulares de CECP em relação a queratinócitos orais 
normais. Além disso, através de estudos de ganho de função, pudemos identificar 
um possível papel desse microRNA na diminuição da proliferação de queratinócitos 
orais e de linhagens celulares derivadas de CECP 72 horas após a super-expressão 
do miR-196a. Desse modo, com o intuito de compreender o efeito do miR-196 sobre 
a regulação do ciclo celular, avaliamos a expressão de genes relacionados à esta 
regulação e a expressão de proteínas repressoras do ciclo até 48 horas após a 
super-expressão do miR-196a. Identificamos alterações na expressão de genes 
relacionados às diferentes fases do ciclo celular, incluindo genes ativadores e 
repressores, e observamos diminuição na expressão de p27, alvo do miR-196a. 
Apesar de um relativo equilíbrio entre a expressão de genes repressores e 
ativadores do ciclo celular ter sido observado ao longo do tempo, observamos que 
após 48 horas de super-expressão de miR-196a a maioria dos genes repressores do 
ciclo celular, estavam mais expressos, fato possivelmente associado à diminuição da 
proliferação após 72 horas de super-expressão do miR-196a. Uma vez que a 
expressão deste microRNA pode intervir em uma das principais características do 
câncer, sugerimos que a super-expressão do miR-196a possa ser considerada como 
uma terapia para o tratamento do  CECP. 
 

Palavras-chave: MicroRNA. Carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço. Ciclo 

celular. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

BARBOSA, J. L. P. Mechanisms of action of microRNA-196 on cell cycle 
progression in cancer. 2015. 74 p. Masters thesis (Biotechnology) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

MicroRNAs are a family of small RNAs with ~22 nucleotides in length that don’t 
encode proteins. MicroRNAs regulate a significant proportion of human genes 
through translation inhibition. Among these, there are genes responsible for 
controlling cell growth, differentiation and apoptosis, characterizing its role as 
oncogenes or tumor suppressor. The squamous cell carcinoma of head and neck 
(HNSCC) is among the most common malignancies worldwide. Despite advances in 
treatment, the survival rate is less than 50% in 5 years. Tobacco and alcohol have 
been identified as major risk factors for HNSCC. A global gene expression study 
conducted previously by our group identified enhanced expression of miR-196a in 
HNSCC samples compared with respective surgical margins, as well as increased 
expression of miR-196a in HNSCC-derived cell lines compared to primary cultures of 
oral keratinocytes. Furthermore, following a gain of function study, we observed 
decreased oral keratinocyte and HNSCC cell line proliferation 72 hours after over-
expression of miR-196a. Thus, in order to understand the effect of miR-196a on cell 
cycle regulation, gene expression and repressor protein levels were assessed along 
48 hours after overexpression of miR-196a. We Identified changes in gene 
expression related to the different phases of the cell cycle, including activator and 
repressor genes, and we also observed decreased expression of p27, a gene 
targeted by miR-196a. We observed a balance in the expression of cell cycle 
activators and repressors, but that at 48 hours following the overexpression of miR-
196a most checkpoint inhibitor genes were more expressed. This fact could be 
associated with the decrease in cell proliferation observed at 72 hours after 
overexpression of miR-196a. Since the expression of this microRNA may interfere 
with one of the most important characteristics of cancer, we suggest that the 
overexpression of miR-196a is considered as tool for HNSCC therapy. 
 
Keywords: MicroRNA. Head and neck squamous cells carcinoma. Cell cycle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os microRNAs (miRNAs) são pequenos RNAs que não codificam proteínas, 

com cerca de 22 nucleotídeos de comprimento, que regulam a expressão gênica 

principalmente a nível pós-transcricional. Em mamíferos, acredita-se que miRNAs 

podem interferir na atividade de cerca de 50% dos genes codificadores de proteínas 

(BARTEL, 2009; CARTHEW; SONTHEIMER, 2009), participando de diversos 

processos biológicos, como desenvolvimento, diferenciação, metabolismo, 

crescimento, proliferação e apoptose (CALIN; CROCE, 2006).  

O primeiro miRNA foi descoberto em 1993, quando Lee, Feinbaum e Ambros 

(1993) estudavam o desenvolvimento larval de um nematoide, com nome 

Caenorhabditis elegans. Eles observaram que o lin-4 regulava negativamente o nível 

de expressão da proteína LIN-14, que aparece no primeiro estágio larval do C. 

elegans. O segundo miRNA descrito foi descoberto somente em 2000 quando 

pesquisadores observaram que o miRNA let-7 estaria relacionado com a transição 

entre as fases larval e adulta do C. elegans (REINHART et al., 2000). 

Os miRNAs são geralmente transcritos por uma RNA polimerase II em um 

transcrito no formato de grampo (hairpin) denominado de pri-miRNA. Após ser 

processado pela RNase III Drosha este transcrito adquire um comprimento de 

aproximadamente 70-100 nucleotídeos (nt) e é chamado de pre-miRNA. O pre-

miRNA é então transferido para o citoplasma através da Exportina 5 e no citoplasma 

é processado novamente, por uma RNase III Dicer, adquirindo o tamanho de 

aproximadamente 22 nt, ainda em fita dupla. A fita dupla é então separada por ação 

da Dicer e uma das fitas é incorporada em um complexo de silenciamento com 

proteínas Argonautas e poderá exercer a sua função como miRNA maduro. A outra 

fita é geralmente degradada, mas há evidências de que também pode exercer uma 

função (IORIO; CROCE, 2012). O miRNA maduro, tem a capacidade de regular a 

expressão gênica a nível pós-transcricional se ligando na porção 3’ UTR de RNAs 

mensageiros (RNAm), denominados “alvo”. Esta ligação acontece por 

complementaridade total ou parcial de bases nitrogenadas, levando à degradação 

ou inibição da tradução desse RNAm em proteína, respectivamente (BRODERICK; 

ZAMORE, 2011; HA; KIM, 2014; IORIO; CROCE, 2012; KROL; LOEDIGE; 

FILIPOWICZ, 2010). 
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A nomenclatura dos miRNAs tem como principais características um prefixo, 

que se refere à espécie, como por exemplo hsa que se refere a Homo sapiens, e um 

sufixo numérico, que se refere à ordem em que esses miRNAs são descritos. 

Sequências precursoras de origens distintas no genoma, mas que expressam a 

mesma sequência de miRNA maduro é dado um outro sufixo numérico, além do que 

refere-se à ordem de descrição (por exemplo, dme-mir-6-1 e dme-mir-6-2), e quando 

as sequências maduras são semelhantes porém não idênticas, é adicionado um 

sufixo com letras (por exemplo, hsa-mir-196b e hsa-mir-196c). Quando a sequência 

é predominante (a fita que normalmente não é degradada) é adicionado o sufixo -5p 

(por exemplo, hsa-mir-140-5p) e quando a sequência e oposta à predominante 

(geralmente a fita degradada) adiciona-se o sufixo -3p ou um asterisco (por exemplo, 

hsa-mir-140-3p ou hsa-mir-53*) (GRIFFITHS-JONES et al., 2008).   

 

1.1 MiRNAs e o câncer 

 

A partir do conhecimento sobre a capacidade de regulação gênica dos 

miRNAs e sabendo que células tumorais se comportam diferentemente de células 

normais, pesquisadores iniciaram pesquisas visando encontrar perfis de expressão 

de miRNAs associados ao câncer, identificando, de fato, miRNAs diferencialmente 

expressos entre tumores e tecidos livres de tumor (GARZON; CALIN; CROCE, 2009; 

LU et al., 2005; VOLINIA et al., 2006). As alterações nos níveis de expressão de 

miRNAs em células tumorais podem estar associadas a diversos mecanismos, como 

mutação, amplificação, deleção e fatores epigenéticos (CALIN et al., 2002; 

GARZON; CALIN; CROCE, 2009).  

Por volta de 2004 surgiram os primeiros trabalhos para identificar a 

contribuição de miRNAs específicos em câncer. Takamizawa et at. (2004), por 

exemplo, realizaram ensaios funcionais com o let-7 em pulmão, pois esse miRNA já 

havia sido identificado em diversos tecidos e o pulmão era o tecido onde havia maior 

expressão desse miRNA. Estes autores observaram que pacientes que passavam 

por ressecção deste tipo de tumor e apresentavam baixa expressão deste miRNA  

no tecido tumoral apresentavam pior prognóstico. Através de ensaios funcionais, 

onde super-expressaram o let-7 em linhagens celulares, observaram inibição do 

crescimento tumoral e associaram este efeito ao pior prognóstico de pacientes com 

baixa expressão de let-7. Em 2005, Hayashita et al. (2005), realizaram ensaios 
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funcionais com o cluster de miRNAs miR-17-92 também em câncer de pulmão. Eles 

observaram que com a super-expressão desse cluster havia aumento do 

crescimento do tumor de pulmão, um efeito, portanto, oposto ao efeito de let-7. 

A expressão de determinados miRNAs em câncer pode indicar um papel 

semelhante aos conhecidos genes supressores de tumor, isso quando esses 

miRNAs tem como alvos genes que estão relacionados, por exemplo, com o 

aumento da proliferação, progressão e ativação do ciclo celular, uma vez que esses 

miRNAs vão regular negativamente esses genes controlando assim a proliferação 

exacerbada de uma célula (CALIN; CROCE, 2006; ESQUELA-KERSCHER; SLACK, 

2006; HE et al., 2007). MiRNAs podem também se comportar como oncogenes, 

quando eles têm como alvos genes com funções de supressão tumoral, por 

exemplo, aumentando a proliferação celular (CALIN; CROCE, 2006; ESQUELA-

KERSCHER; SLACK, 2006). A tabela 1 relaciona miRNAs e cita referências onde 

estes comportamentos foram estudados.  

 

Tabela 1 – Estudos envolvendo a ação de miRNAs na regulação da proliferação celular.  

miRNAs Tipo de Câncer Modulação Efeito do 
miRNA 

Referências 

let-7c Carcinoma hepatocelular CDC25A, Ciclina D1, 
CDK6, pRb e E2F2 

Supressor Zhu et al., 2015 

miR-9 Carcinoma oral CXCR4 Supressor Yu et al., 2014 

miR-16 Câncer de mama Ciclina D1 e BCL2 Supressor Mobarra et al., 2015 

miR-21 Câncer de estômago PTEN Oncogene Zhang et al., 2012 

miR-26a Câncer de vesícula biliar HMGA2 Supressor Zhou et al., 2014 

miR-26a Carcinoma hepatocelular Ciclina D2 e Ciclina E2 Supressor Kota et al., 2009 

miR-30a-3p Carcinoma hepatocelular Vimentina, E-caderina e 
MMP3 

Supressor Wang et al., 2014 

miR-195 Glioblastoma E2F3, CCND3 e p27 Supressor Zhang et al., 2011 

miR-203 Câncer de esôfago E2F1 Supressor Zhang et al., 2015 

miR-206 Câncer colorretal NOTCH3 Supressor Wang et al., 2015 

miR-211 Câncer de ovário Ciclina  D1 e CDK6 Supressor Xia et al., 2015 

miR-338-3p Carcinoma hepatocelular FOXP4 Supressor Wang et al., 2015 

miR-378-5p Câncer colorretal BRAF Supressor Wang et al., 2015 

miR-429 Carcinoma renal BMI1 e E2F3 Supressor Qiu et al., 2015 

miR-449a Neuroblastoma CDK6 and LEF1 Supressor Zhao et al., 2015 

miR-503 Câncer de endométrio Ciclina D1 Supressor Xu et al., 2013 

miR-1228 Carcinoma hepatocelular p53 Oncogene Zhang et al., 2015 

miR-1274a Câncer de estômago FOXO4, ciclina  D1, 
MMP-2 e MMP-9 

Oncogene Wang et al., 2015 
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Nestes estudos a ação dos miRNAs como supressores tumorais ou como oncogenes foi mensurada 
de acordo com seu efeito em aumentar ou diminuir a proliferação celular após ensaios de super-
expressão desses miRNAs em células derivadas de câncer.  

 

1.2 Ciclo celular, miRNA e câncer 

 

O câncer é uma patologia que possui entre as suas principais características 

moleculares a desregulação da progressão do ciclo celular (LIANG; HE, 2011). A 

Figura 1 apresenta, de forma resumida, as principais fases do ciclo celular e seus 

mecanismos de regulação. Em condições normais, para uma célula sair da fase G0, 

ou quiescência, e entrar na fase G1 do ciclo celular, dando início à sua proliferação, 

ela obrigatoriamente necessita do estímulo de fatores mitogênicos (ORFORD; 

SCADDEN, 2008; SHERR; ROBERTS, 1999). Fatores mitogênicos são moléculas, 

como o fator de crescimento epidérmico (EGF), o fator de crescimento de 

fibroblastos (FGF), o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), o fator de 

crescimento derivado de plaquetas (PDGF), que se ligam a receptores na membrana 

de células alvo. Estes receptores possuem domínios para tirosina quinases e 

desencadeiam uma cascata de fosforilação sendo o resultado disso a expressão de 

genes de resposta imediata que são essenciais para ativação do ciclo celular 

(RODRIGUES; GRIFFITH; WELLS, 2010).  

Os genes de resposta imediata como c-myc, c-fos, c-jun são essenciais na 

ativação do ciclo celular, ativando, por exemplo, a Ciclina D (BOUCHARD et a., 

1999). Quando a Ciclina D é ativada, ela se liga e forma complexos com as Ciclinas 

Dependentes de Quinases, CDK4 e CDK6, que começam a fosforilar proteínas 

Retinoblastoma (pRB) que reprimem, em células quiescentes, os fatores de 

transcrição ativadores do ciclo celular da família E2F (E2F1, E2F2 e E2F3) (LIANG; 

HE, 2011; SHERR; ROBERTS, 1999).  Esses fatores de transcrição são reprimidos 

preferencialmente por pRB e não por outras proteínas do tipo Retinoblastoma (p107 

e p130), como os fatores de transcrição da família E2F que são repressores do ciclo 

celular (E2F4, E2F5, E2F6, E2F7 e E2F8) (BERTOLI; SKOTHEIM; DE BRUIN, 

2013).  

Assim, os complexos de Ciclinas D com CDK4 e CDK6 liberam E2F 1, 2 e 3, 

através da fosforilação de pRB e genes essenciais para a progressão do ciclo celular 

envolvidos com a síntese de DNA como di-hidrofolato redutase, timidina quinase e 

DNA polimerase alfa, começam a ser transcritos. E2F também é encontrado nos 
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promotores de proto-oncogenes como c-myc, N-myc, Ciclina D1, e também em 

promotores de genes que codificam proteínas reguladoras do ciclo celular, como 

Ciclina E e Ciclina A (DEGREGORI; KOWALIK; NEVINS, 1995). Portanto, quando 

certo nível de fosforilação de pRB é atingido, os fatores de transcrição E2F permitem 

a síntese de genes efetores do ciclo celular, quando isso não ocorre, pode haver 

parada do ciclo ao invés de sua progressão (HAHM; SINGH, 2007).  

A presença dos fatores mitogênicos ativando as Ciclinas D para formarem 

complexos com as CDK4/6 e assim fosforilando pRB para a liberação de E2F1, 2 e 3 

é necessária até que os fatores de transcrição E2F passem a ativar as Ciclinas E 

que em complexos com CDK2 terminaram de fosforilar pRB, a partir desse momento 

não é mais necessária a ativação de fatores mitogênicos para a progressão do ciclo 

celular (BLAGOSKLONNY; PARDEE, 2002; ORFORD; SCADDEN, 2008). A Ciclina 

E em complexo com CDK2 é importante para a esta completa fosforilação de pRB.  

No final da fase G1, p27 é sequestrado pelo complexo Ciclina D2 com CDK4 e 

facilita a passagem pelo primeiro checkpoint, na transição de fase G1-S, se o nível 

de fosforilação for alto o suficiente para prosseguir com o ciclo celular (BOUCHARD 

et al., 1999).  

Os níveis de Ciclina B aumentam durante a fase G2 do ciclo celular e isso 

permite o acúmulo do complexo Ciclina B – CDK1, importante para a separação dos 

centríolos (KRÄMER et al., 2004). Após a divisão celular, a célula pode entrar em 

estado de quiescência ou iniciar o ciclo celular novamente, se houver algum tipo de 

estímulo por fatores mitogênicos ou se houver alguma mutação em genes que 

desencadeiem uma cascata de sinalização para que a célula entre novamente no 

ciclo (ORFORD; SCADDEN, 2008). 

É importante ressaltar que o correto funcionamento do ciclo celular é a todo o 

momento monitorado, e em especial nos chamados checkpoints. Existem 3 famílias 

de proteínas inibitórias que regulam negativamente as CDKs por inibir a formação de 

complexos com as ciclinas. Uma delas é a família INK, que é composta por p15, 

p16, p18 e p19. Elas modulam principalmente a transição de fase G1-S, tendo como 

alvo CDK4 e CDK6. Outra família é a Cip/Kip que tem três membros, p21Cip1, p27Kip1 

e p57Kip2, que regulam negativamente os complexos CDK2/Ciclina A e CDK2/Ciclina 

E, mas regulam positivamente os complexos CDK4/6 com Ciclina D. E por fim a 

família de pRB que tem como membros a p107 e p130. Essas proteínas inibem 
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fatores de transcrição e inibem também o complexo Ciclina A/E com CDK2 

(ORFORD; SCADDEN, 2008). 

 

  

Figura 1. Esquema do ciclo celular.  Durante a fase G1 do ciclo celular a célula responde a estímulos 
por fatores mitogênicos, podendo sair da quiescência (G0). Essa resposta é uma consequência  da 
ativação das Ciclinas e CDKs. Após o ponto de restrição o ciclo celular segue sem necessidade da 
presença dos fatores mitogênicos. Após o ponto de checagem na transição de fase G1/S, a célula 
começa a síntese de DNA em resposta aos genes ativados pelas Ciclinas na fase G1 tardia e S. Após 
a fase S a célula é preparada para a divisão pelos genes ativados pelos complexos de Ciclinas/CDKs 
da fase G2. A Mitose consiste na divisão celular propriamente dita e então as novas células voltam à 
fase G1 ou se não receberem estímulo de fatores mitogênicos, permanecem em G0.  

 

Os miRNAs, por participarem da regulação gênica, são também estudados 

como reguladores do ciclo celular e já se sabe que modulam a expressão de genes 

essenciais como ciclinas, CDKs, proteínas Rb e fatores de transcrição da família 

E2F (LIANG; HE, 2011), conforme indicado na Figura 2. Como exemplo de miRNAs 

modulando o ciclo celular, He et al. (2007), viram que o miR-34 tem um papel de 
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supressor tumoral por induzir a parada de ciclo celular em células tumorais. Este 

miRNA tem como alvos genes relacionados com a progressão do ciclo celular, como 

CDK4, CCNE2 e MET (HE et al., 2007). O trabalho de Liu et al. (2008) mostra que o 

miR-16 pode induzir a parada do ciclo celular por ter como alvo a Ciclina D1. Outros 

genes parecem ser desregulados por outros membros da família de miR-16, como 

Ciclina D3, Ciclina E1 e CDK6. No trabalho de Ivanovska et al. (2008), os autores 

mostram que a família do miRNA-106b está super-expressa em diversos tipos de 

tumor. Promovendo a super-expressão desse miRNA eles observaram progressão 

no ciclo celular e, por fim, verificaram que o miRNA-106 modulava o ciclo celular por 

ter como alvo CDKN1A/ p21. 

 

 

Figura 2. MiRNAs interferindo no ciclo celular. Os miRNAs podem ter como alvos genes importantes 
na regulação do ciclo celular de foram que se a expressão do miRNA é desregulada, isso pode trazer 
algum impacto na progressão do ciclo celular. 

 



21 
 

1.3 MiRNA e o carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço 

 

O número de casos de carcinoma de cabeça e pescoço em 2012 foi de 

aproximadamente 510 mil no mundo, incluindo homens e mulheres de todas as 

idades, com aproximadamente 280 mil mortes (FERLAY et al., 2015). No Brasil, em 

2014, foram de aproximadamente 22 mil casos, considerando apenas os casos de 

cavidade oral e laringe (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2014). A estimativa 

mundial de novos casos para 2015 é de aproximadamente 550 mil casos e 300 mil 

mortes, no Brasil, a estimativa de novos casos é de aproximadamente 20 mil e 12 

mil mortes (FERLAY et al., 2015). Sabe-se que mais de 95% dos tumores de cabeça 

e pescoço é do tipo carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço (CECP) 

(LEEMANS; BRAAKHUIS; BRAKENHOFF, 2011). 

Apesar dos avanços nos tratamentos de CECP, sobrevida global em 5 anos é 

uma dos mais baixas entre os principais tipos de câncer, sendo que mais de 50% 

dos novos casos não atingem a cura e 10% desenvolvem metástases em órgãos 

distantes (BABA et al., 2012). O tabaco e álcool são os principais fatores de risco 

para o CECP (FARSHADPOUR et al., 2011; HASHIBE et al., 2009), levando a 

diversas mutações dentre as quais as associadas aos genes EGFR-MEK, NOTCH, 

PI3K, PTEN, AKT (SUH et al., 2014), HRAS, TP53 e CDKN2A (TAN; MYERS; 

AGRAWAL, 2013). Estas mutações são capazes de alterar a regulação do ciclo 

celular, promovendo o aumento de proliferação celular (SUH et al., 2014; TAN; 

MYERS; AGRAWAL, 2013).  

Além de mutações existem estudos evidenciando a relação de miRNAs com 

carcinogênese de CECP (MIN et al., 2015; SETHI et al., 2014). Alguns trabalhos 

demonstram miRNAs agindo como supressores tumorais ou como oncogenes em 

CECP. No trabalho de Nohata et al. (2011), por exemplo, eles relatam a ação de 

supressor tumoral do miR-375 em CECP através da regulação do oncogene AEG-

1/MTDH. Já no trabalho de Liu et al. (2009) e efeito de supressão tumoral é 

realizada pelo miR-138 que diminui a invasão e aumenta a apoptose celular. No 

artigo de Kinoshita et al. (2012) o miR-218 inibe a migração e a invasão, mostrando 

seu efeito como supressor tumoral. No trabalho de Zhang et al. (2013), o miR-135b 

age como oncogene pois aumenta a proliferação, migração celular através da 

ativação de HIF-1α em um modelo de CECP (ZHANG et al., 2013).  
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1.4 MiR-196a e CECP 

 

Um estudo publicado por nosso grupo em 2013 analisou o perfil de expressão 

de miRNAs em amostras de CECP e em margem livre de tumor (SEVERINO et al., 

2013). Constatou-se desregulação de uma série de miRNAs, dentre eles, destacou-

se o miR-196a, aproximadamente 8 vezes mais expresso no tumor epidermóide oral 

quando comparado ao tecido adjacente livre de tumor. Demonstramos ainda que a 

expressão basal do miRNA-196 era mais elevada em linhagens celulares de CECP 

quando comparada à expressão em queratinócitos orais de cultura primária 

(ANDREGHETTO et al., 2011). Verificamos que a indução da expressão do miR-

196a em queratinócitos orais normais fez reduzir a proliferação celular após 72h de 

cultivo celular e em ensaios para avaliar os níveis de expressão gênica global destas 

células observou-se diferença em alguns genes relacionados funcionalmente à 

progressão do ciclo celular, mas não foi possível concluir de qual forma o miR-196a 

poderia regular a progressão do ciclo em CECP. 

 Em 2009, Kim et al. (2009), já haviam observado um efeito semelhante na 

proliferação ao super-expressarem o miR-196a em células mesenquimais derivadas 

de tecido adiposo, porém, não avaliaram a expressão gênica ou proteínas 

relacionadas ao ciclo celular. Em contrapartida, após a super-expressão do miR-

196a em células de carcinoma de útero, Hou et al. (2014) observaram menor 

expressão de genes e proteínas relacionadas ao ciclo celular como p27, Ciclina D1 e 

p21 e consequentemente maior proliferação celular, assim como Sun et al. (2012) 

que já haviam observado o mesmo resultado em células de carcinoma de estômago. 

Na literatura há poucos trabalhos sobre a relação do miR-196a e o CECP.  

Além dos dois trabalhos do nosso grupo descritos acima, há o trabalho de Suh et al. 

(2014) no qual relatam que a super-expressão do miR-196, diminui a expressão do 

gene que codifica a Anexina A1, aumentando proliferação, migração, invasão e 

também induzindo a transição epitélio-mesênquima. Christensen et al. (2010) 

identificaram um polimorfismo na sequência no miR-196a que parece estar 

associado ao risco de desenvolvimento e ao prognóstico de CECP. Além desses 

trabalhos também há o de Darda et al. (2015), que relatam que o miR-196a exerce 

um fenótipo pró-tumorigênico em células derivadas de CECP.  

Foram encontrados três genes que codificam miR-196 em vertebrados. O 

gene que codifica miR-196a-1 está localizado no cromossomo 17 (17q21), o miR-
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196a-2, no cromossomo 12 (12q13) (CALIN et al., 2004) e o miR-196b, no 

cromossomo 4 (7q15) em humanos (POPOVIC et al., 2009). MiRNA-196a-1 e 

miRNA-196a-2 tem a mesma sequência funcional 

(UAGGUAGUUUCAUGUUGUUGGG), já a sequência funcional do miRNA-196b 

difere dos outros dois por apenas um nucleotídeo 

(UAGGUAGUUUCCUGUUGUUGGG) (CHEN et al., 2011; KOZOMARA; 

GRIFFITHS-JONES, 2014).  

O miR-196a tem como alvos validados genes como HOXB8, HOXC8, 

HOXD8, HOXA7, HOXB7, ERG, HMGA2, ANXA1, S100A9, SPRR2C, KRTS, como 

mostra a revisão de Chen et al. (2011), MAMDC2 (DARDA et al., 2015), e inclusive 

CDKN1B (p27), gene relacionado ao ciclo celular (SUN et al., 2012). 

O objetivo deste trabalho foi compreender melhor o papel do miR-196a na 

regulação do ciclo celular através da análise da expressão de genes relacionados à 

progressão do ciclo celular em séries temporais utilizando linhagens derivadas de 

CECP super-expressando o miRNA-196. Uma vez que o miR-196a encontra-se mais 

expresso em CECP quando comparados a tecidos livres de tumor, o modelo ideal 

para um estudo do seu papel utilizando ensaios de super-expressão, seria utilizar 

queratinócitos orais normais, como publicado por nosso grupo. Entretanto, tanto a 

super-expressão de miR-196a em queratinócitos orais normais (SEVERINO et al., 

2013) quanto em células derivadas de CECP (ANDREGHETTO, 2011), levaram à 

diminuição da proliferação no período de 72 horas. Desse modo, optamos por utilizar 

linhagens celulares derivadas de CECP para este estudo uma vez que este modelo 

permite avaliar a influência de diferentes mutações características do tumor sobre o 

efeito do miRNA. 

Duas técnicas para a super-expressão do miRNA foram avaliadas: a 

transdução por vetor lentiviral e a transfecção por oligonucleotídeos. A vantagem da 

transdução é promover uma super-expressão estável do gene através da sua 

inserção no genoma, permitindo a seleção de clones estáveis para estudos 

funcionais. Em estudos anteriores utilizamos a transfecção para a super-expressão 

de miRNAs com sucesso e observamos a super-expressão do miR-196a até 72 h 

(SEVERINO et al., 2013). Apesar de não ser possível a obtenção dos clones 

estáveis para estudos posteriores através desta técnica, o tempo de super-

expressão é suficiente para a análise das séries temporais. 
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo geral desse trabalho é avaliar os efeitos do miRNA-196a sobre a 

progressão do ciclo celular em linhagens celulares derivadas de carcinoma 

epidermoide de cabeça e pescoço, visando determinar seu potencial como marcador 

de progressão tumoral e/ou alvo terapêutico. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

1 – Avaliar a dinâmica de crescimento de linhagens celulares derivadas de 

CECP após privação de soro. 

2 – Padronizar experimentos de transdução e transfecção para 

superexpressão do miRNA 196a.  

3 – Avaliar o efeito do miR-196a sobre a expressão de genes e proteínas 

relacionados com o ciclo celular; 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Cultura de linhagens celulares derivadas de carcinoma epidermoide de     
cabeça e pescoço 

 

Neste projeto utilizamos linhagens celulares derivadas de carcinoma 

epidermoide de cabeça e pescoço (SCC-9, SCC-25 e FaDu) adquiridas 

comercialmente da empresa ATCC (do inglês, American Type Culture Collection). A 

SCC-9 é uma linhagem derivada de carcinoma epidermoide de língua de um doador 

no sexo masculino de 25 anos e possui mutações nos genes: CDKN2A, HRAS, 

NSD1 e TP53 (NICHOLS et al., 2014). A SCC-25 é uma linhagem celular derivada 

de carcinoma epidermoide de língua de um doador do sexo masculino de 70 anos 

de idade e apresenta mutações nos genes: CCND1, CDKN2A, RIPK4 e TP53 

(NICHOLS et al., 2014). Já a FaDu é uma linhagem derivada de carcinoma 

epidermoide de faringe de um doador do sexo masculino de 56 anos de idade e 

apresenta mutações nos genes: CCND1, CSMD3, DICER1, EGFR, MYC, NAV3, 

NOTCH1, PIK3CA, RIMS2, SMAD4, SOX2 e TP53 (NICHOLS et al., 2014). 

O cultivo dessas linhagens foi realizado em uma mistura de 1:1 de Dulbecco’s 

modified Eagle’s medium High Glucose e Ham’s F12 medium (DMEM/F12), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 1% de solução antibiótica-

antifúngica (meio de crescimento). As culturas foram mantidas em uma atmosfera 

úmida a 37 °C e 5% de CO2. O crescimento celular foi monitorado em microscópio 

invertido com contraste de fase e o meio de cultura trocado a cada 2-3 dias. Ao 

atingirem uma confluência de até 70% em garrafas de cultura de 75 cm2, o meio de 

cultura foi aspirado e as células foram lavadas com 5 ml de PBS (do inglês, 

Phosphate-buffered saline) 1x, depois foi adicionado 2,5 mL de uma solução com 

tripsina TrypLE™ Express (Life Technologies), durante cerca de 4 minutos a 37 °C 

para soltar as células da placa de cultura. A solução com tripsina foi neutralizada 

com 5 ml de DMEM/ F12 10% de SFB e então as células em suspensão foram 

transferidas para um tubo cônico e centrifugadas em temperatura ambiente a 

1000xg por 4 minutos. Em seguida, o sobrenadante foi aspirado e ao precipitado 

celular foi adicionado um volume conhecido de meio DMEM/ F12 10% de SFB, para 

ser feito a contagem celular e seguir com os ensaios.  
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3.2 Proliferação celular 

 

3.2.1 Avaliação da proliferação celular por contagem celular em câmara de 
Neubauer 
 

A contagem celular para realização de todos os ensaios com as linhagens 

celulares foi realizada através da câmara de Neubauer. 

Primeiramente o meio de cultura foi aspirado e as células lavadas com PBS 

1x e depois as células foram soltas da placa com tripsina, conforme descrição no 

item anterior. Após a neutralização da tripsina com meio de cultura contendo 10% de 

SFB, e homogeneização, foram retirados 10 µL dessa mistura de célula, meio de 

cultura e tripsina e colocados na câmara de Neubauer. Foram contados os dois 

quadrantes das extremidades superiores e os dois quadrantes das extremidades 

inferiores, totalizando 4 quadrantes. 

Cálculos: 

Nº de células por mL = (nº de células contadas nos quatro quadrantes/ 4) x 

104. 

Nº de células totais = nº de células por mL x Volume (em mL) que foi 

adicionado ao precipitado celular. 

 

3.2.2 Avaliação da proliferação celular por citometria de fluxo. 

 

Análises do crescimento das linhagens celulares SCC-9, SCC-25 e FaDu, 

foram realizadas por citometria de fluxo com o reagente CellTrace Violet Cell 

Proliferation (Molecular Probes). Avaliamos a taxa de proliferação em condições 

normais de cultivo (com meio DMEM/ F12 10% de SFB), e após 48 horas de 

privação de SFB. O Cell Trace Violet é facilmente difundido dentro da célula, onde é 

clivado por esterases intracelulares, produzindo um composto com alta 

fluorescência. Esse composto se liga covalentemente em aminas intracelulares, 

resultando em coloração fluorescente estável e bem conservada, conforme uma 

célula se divide, sua coloração é dividida entre suas duas células filhas. O excesso 

de reagente, não conjugado, difunde-se passivamente para o meio extracelular e 

pode ser retirado com lavagens com meio de cultura ou PBS.  
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A células foram semeadas em meio DMEM/ F12 10% SFB em placas de 6 

poços e com uma quantidade de 6x104 células por poço, após cultura overnight, as 

células foram marcadas com o CellTrace Violet, seguindo as recomendações do 

fabricante. O meio de cultura foi retirado, as células foram lavadas com PBS 1X, 500 

µL do reagente (concentração final de 5 µM) foram adicionados a cada poço e as 

células foram incubadas por 20 min. Após esse período, cada poço foi lavado duas 

vezes com meio DMEM/ F12 10% SFB. Retirou-se o excesso de reagente e então 

foi adicionado 1 mL de meio DMEM/ F12 10% SFB ou meio DMEM/ F12 sem SFB. 

Após 30 min. as células foram retiradas da placa com tripsina e foram analisadas por 

citometria de fluxo (BD LSR Fortessa) em um comprimento de onda de 405 nm. Os 

tempos de análise foram, momento da marcação (logo após a marcação com o 

reagente) e após 48 horas (para as células que estavam em privação de SFB e 

controle). 

 

3.3 Sincronização do ciclo celular através do cultivo na ausência de soro fetal 
bovino 

 

A utilização da sincronização do ciclo celular permite o estudo de eventos 

moleculares durante a divisão celular de uma maneira mais clara, já que a maioria 

das células está na mesma fase do ciclo celular (DAVIS; HO; DOWDY, 2001). 

Optamos por fazer a sincronização do ciclo celular pelo método de privação de SFB. 

A transição da fase G0 (células quiescentes) para início da fase G1 é dependente de 

fatores mitogênicos, esses fatores estão presentes no SFB, portanto, quando o SFB 

é retirado do meio de cultura, as células param de proliferar e permanecem na fase 

G0. O tempo de privação de SFB necessário para levar à sincronização do ciclo 

celular entre as células é variável para cada tipo celular. Neste estudo avaliamos a 

eficiência de 48 horas de privação de SFB, de acordo com sugestão de Davis, Ho e 

Dowdy (2001). 

 

3.3.1 Avaliação da eficiência de sincronização do ciclo celular por citometria de fluxo  

  

Utilizamos o iodeto de propídeo (PI) a 50 µg/mL para verificar se um período 

de 48 horas em privação de soro seria suficiente para conseguirmos sincronizar o 

ciclo celular (DAVIS; HO; DOWDY, 2001) das células em cultura. O PI se intercala 



28 
 

na molécula de DNA e emite fluorescência. Como a intensidade da fluorescência é 

proporcional à quantidade de DNA presente na célula e como a quantidade de DNA 

varia durante o ciclo celular, é possível identificar em qual fase a maioria das células 

estão mensurando-se a intensidade de fluorescência. 

As células SCC-9, SCC-25 e FaDu foram semeadas separadamente em 

placas de 6 poços em duplicata, e cada poço continha 6x104 células. Após cultura 

overnight, o meio de cultura foi trocado por meio DMEM/F12 sem SFB para a 

privação de SFB. As células foram analisadas por citometria de fluxo após 48 horas 

de privação de soro. Para avaliar a recuperação dessas células após 48 h da 

privação de SFB, as células tiveram o meio trocado por meio DMEM/F12 10%, após 

a privação de SFB, e foram novamente analisadas após 24 e 48 horas de cultura. 

Os controles utilizados foram células que não foram submetidas à privação de SFB.  

 

3.4 Transdução para super-expressão do miR-196a   

 

O vetor lentiviral Thermo Scientific miRIDIAN shMIMIC Lentiviral microRNA 

(Thermo Scientific) foi desenvolvido para promover uma super-expressão robusta de 

miRNAs maduros. Estes vetores se integram ao genoma celular proporcionando 

uma expressão estável ao longo do tempo.  

Para os experimentos de transdução utilizamos três vetores, um deles 

contendo o gene codificando o miRNA de interesse (miR-196a), um controle positivo 

contendo o gene para GAPDH e um controle negativo que contém uma sequência 

randômica de nucleotídeos. Conforme ilustrado na Figura 3, estes genes são 

expressos a partir de um promotor do citomegalovírus humano. O vetor contem 

ainda o gene que codifica a GFP (do inglês, green fluorescent protein) que permite 

visualizar a eficiência da transdução, o PuroR, um gene de resistência ao antibiótico 

puromicina, que nos permite selecionar apenas os clones que sofreram a 

transdução, e o gene que codifica a proteína de envelope do vírus vesicular da 

estomatite (VSVg), que confere um amplo tropismo e habilidade de transduzir uma 

variedade de células humanas. Esse vetor lentiviral não é capaz de se replicar, uma 

vez que durante a sua construção é realizada a deleção de genes que regulam a 

replicação.  
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Figura 3. Estrutura do vetor viral. Fonte: 5’LTR: Repetição terminal 5’; cPPT:  Trato central de 
polipurinas que facilita a translocação do núcleo; CMV: Promotor de Citomegalovírus para promover 
uma expressão robusta; TurboGFP:  Marcador fluorescente para identificar células transduzidas;  
Puro

r
 : Gene de resistência à puromicina, para seleção dos clones transduzidos; WRE: Elemento de 

resposta a vírus da hepatite que aumenta a estabilidade e tradução de transcritos; SIM-LTR: 
Repetição para auto-inativação, para produzir particular virais incapazes de replicação;  Amp

r
: 

Resistência à ampicilina para seleção bacteriana; SV40 Ori: Sequência eucariótica que permite a 
replicação epissomal de plasmídeo em células eucarióticas;  pUC Ori: Alta replicação de cópias e 
manutenção do plasmídeo em E. coli. Fonte: Thermo Scientific miRIDIAN shMIMIC Lentiviral 
microRNAs Technical Manual.  
 

 

3.4.1 Avaliação da citotoxicidade do polibreno e da puromicina 

 

O polibreno é um polímero carregado positivamente utilizado no meio de 

cultura de transdução, que permite um aumento de 2 a 10 vezes na eficiência da 

transdução em algumas células. Ele se liga à superfície celular, promovendo a 

neutralização da carga de repulsão das partículas virais (Thermo Scientific miRIDIAN 

shMIMIC Lentiviral microRNAs Technical Manual, 2010, La Jolla, CA). Entretanto, o 

polibreno pode apresentar citotoxicidade. Por esse motivo, tentamos identificar a 

maior concentração de polibreno que pudesse ser utilizada com a nossa linhagem 

conferindo baixa citotoxicidade. 

Para avaliar a toxicidade do polibreno, as células foram semeadas em placas 

de 96 poços, nas quantidades 0,5x104, 1x104, 2x104 células por poço, em triplicata 

para cada concentração de polibreno testada. O controle utilizado foram células sem 

tratamento com polibreno. Após cultura overnight, o meio de cultura foi trocado por 

meio de cultura contendo polibreno nas concentrações de 3 µg/mL, 5 µg/mL, 8 

µg/mL e 10 µg/mL conforme sugestão no protocolo do fabricante. O meio com 

polibreno permaneceu em contato com as células por 18 horas, o tempo de 

transdução recomendado pelo fabricante. Os dados sobre citotoxicidade foram 
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obtidos através da contagem celular em câmara de Neubauer e por imagens das 

células em cultura. 

As células transduzidas com o vetor lentiviral podem ser selecionadas com 

um antibiótico chamado puromicina, pois está inserido no vetor um gene de 

resistência a esse antibiótico (Figura 3). Portanto, realizamos ensaios para identificar 

qual era a menor concentração de puromicina que promovesse a morte celular no 

período de 4 dias, período este sugerido pelo protocolo do fabricante. 

As células foram semeadas em placas de 96 poços, nas quantidades 0,5x104, 

1x104 e 2x104 células por poço, em triplicata para cada concentração de puromicina 

testada, 0,8 µg/mL e 1 µg/mL. Os poços controle não receberam a puromicina. Após 

a semeadura, as células permaneceram em condições normais de crescimento 

(DMEM/ F12 10% SFB) overnight. Após este período o meio foi trocado por meio de 

seleção (DMEM/ F12 com 10% SFB e puromicina). O meio de cultura do controle e 

das células tratadas com puromicina foi trocado a cada 48 horas. Os dados sobre 

morte celular foram obtidos através da contagem celular em câmara de Neubauer e 

imagens das células em cultura. 

 

3.4.2 Transdução  

 

A linhagem celular foi transduzida segundo o protocolo do fabricante 

(miRIDIAN shMIMIC Lentiviral microRNA, Thermo Scientific) para promover a super-

expressão do miR196a.   

As células foram semeadas em uma quantidade de 1x104 células por poço, 

em placas de 96 poços. Após aderência e cultura overnight, o meio de cultura 

DMEM/ F12 10% SFB foi retirado e foi adicionado meio de cultura sem SFB, apenas 

DMEM/ F12, para promover a sincronização do ciclo celular em 48 horas. Após esse 

período o meio de cultura foi retirado, essas células receberam novamente meio 

com 10% de SFB e após cultura overnight, as células foram transduzidas com os 3 

vetores descritos anteriormente, em meio de cultura contendo DMEM/ F12 10% 

SFB, 10 µg/mL de polibreno. Após 18 horas o meio de transdução, contendo os 

vírus, foi trocado por meio DMEM/ F12 10% SFB. 

O MOI (do inglês, Multiplicity Of Infection), é a relação de partículas 

transduzíveis por células e é calculado da seguinte forma: (MOI x CN)/ VT, onde: 
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MOI = o MOI desejado no poço, unidade em números de TU (do inglês, 

transducing units) por poço; 

CN = número de células por poço e; 

VT = Título do estoque viral, unidade em TU/µL. 

Neste estudo avaliamos diferentes MOIs visando maior eficiência na 

transdução. 

Através da expressão da proteína GFP após 48 horas avaliamos por 

microscópio de fluorescência (Olympus IX51, comprimento de onda de 510 nm) e 

por citometria de fluxo, a eficiência da transdução. 

As células transduzidas foram selecionadas com puromicina. O meio 

contendo puromicina foi trocado a cada 48 horas até a completa seleção das células 

transduzidas. 

 

3.5 Transfecção reversa para super-expressão do miR-196a  

 

A transfecção consiste na entrega de um pedaço de DNA ou plasmídeo para 

uma célula receptora, mas esse DNA entregue não se incorpora ao DNA da célula 

receptora. A transfecção é geralmente utilizada para promover a super-expressão de 

algum gene ou para o silenciamento gênico de forma transiente. 

Para mimetizar as moléculas de miRNA maduros endógenos, foi utilizado o 

precursor sintético do miR-196a, hsa-miR-196a miRNA Precursor (Pre-miRTMmiRNA 

precursor, Ambion. USA). Como controle negativo utilizamos o Pre-miR Negative 

Control 1. O agente de transfecção siPORT® NeoFXTM (InvitrogenTM, Carlsbad, CA) 

foi utilizado seguindo as recomendações do fabricante. O siPORT® NeoFXTM é um 

agente de transfecção com formulação de base lipídica, que promove altos níveis de 

transfecção sem causar estresse celular que leve a uma citotoxicidade importante. 

De acordo com o protocolo do fabricante (InvitrogenTM), para a realização da 

transfecção reversa (detalhada na Figura 4) 20 µL do complexo de transfecção 

contendo 0,8 µL do Pre-miRNA (6,25 nM), 0,5 µL do agente de transfecção e 18,7 

µL meio de cultura  foram adicionados  a cada poço (placas de 96 poços). Em 

seguida foram adicionados 80 µL de meio de cultura contendo 1x104 células SCC-25 

a cada poço. 

A eficiência de transfecção foi avaliada por PCR (Reação em cadeia de 

polimerase) em tempo real. 
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Figura 4. Transfecção reversa. No momento da transfecção, as células estão em suspensão assim 
como o agente de trasnsfecção que carregar o miRNA. Esse método contribui para uma melhor 
eficiência de transfecção. Fonte: Modificado de Invitrogen

TM
 (SIPORT™ NEOFX™ TRANSFECTION 

AGENT, 2015). 

  

3.6 Extração de RNA total 

 

Para a extração de RNA total foi utilizado o reagente TRIzol® que é uma 

solução monofásica de fenol, isotiocianato de guanidina e outros componentes que 

facilita o isolamento de várias espécies de RNAs. Esse reagente mantem a 

integridade do RNA devido à sua eficiência em inibir a atividade de RNase, enquanto 

rompe as células e dissolve os componentes celulares durante a fase de 

homogeneização. Quando o clorofórmio é adicionado e homogeneizado, a amostra 

é separada em três fases, a fase aquosa (superior), que contem o RNA, uma fase 

intermediária, e uma fase vermelha ou orgânica (inferior), contendo o DNA e 

proteínas. O RNA é precipitado com isopropanol na fase aquosa.  

Segundo recomendações do fabricante, quando havia menos que 250 µL de 

TRIzol® na amostra, esse volume era completado com água livre de RNase. Depois 
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do ajuste do volume adicionou-se 50 µL de clorofórmio, agitou-se vigorosamente o 

tubo por 15 segundos, e as amostras foram deixadas em repouso por 3 minutos. 

Posteriormente as amostras foram centrifugadas a 12000 xg por 15 min a 4 °C e a 

fase aquosa (superior) foi retirada e colocada em outro tubo, previamente 

identificado. 5 µL de glicogênio foram misturados a cada amostra e foram 

adicionados 125 µL de isopropanol 100 % a cada tubo. Após homogeneização as 

amostras foram deixadas em repouso por 10 min a temperatura ambiente. Após o 

repouso as amostras foram centrifugadas a 12000 xg por 10 min a 4 °C e o 

sobrenadante foi aspirado com cuidado para não perder o precipitado de RNA. Em 

seguida foram adicionados 250 µL de etanol 75%, as amostras foram submetidas a 

vortex por 2 segundos e depois centrifugadas a 7500 xg por 5 min a 4 °C. Em 

seguida o sobrenadante foi retirado e os tubos permaneceram abertos até que 

secassem, com cuidado para que não secar totalmente o precipitado. Adicionou-se 

ao precipitado 15 µL de água livre de RNase. O RNA permaneceu congelado a -80 

°C até seu uso. 

O RNA total extraído foi avaliado quando à sua qualidade e concentração por 

meio do espectrofotômetro NanoVue Spectrophotometer (GE Healthcare) e quanto 

sua integridade pelo 2100 Bioanalyzer com o Agilent RNA nano 6000 Kit (Agilent 

Technologies). 

 

3.7 Avaliação da expressão de miR-196a 

 

3.7.1 Síntese de cDNA específica para miRNA 

 

A síntese de DNA complementar (cDNA) para miR-196a (RT241070) e para o 

RNU48 (RT1006), gene de referência, foi realizada com o TaqMan microRNA 

Reverse Transcription kit (Life TechnologiesTM, Carlsbad, CA, USA), a partir de 200 

ng de RNA total com primers específicos. O RNU48 é um pequeno RNA nucleolar 

utilizado como gene referência para normalizar a expressão de miRNAs (DUAN et 

al., 2010). 

Para cada reação foram utilizados 1,5 µL de 10 x RT buffer, 1,5 µL do 10 x RT 

primer (miRNA-196a), 1,5 µL do 10 x RT primer (RNU48), 0,15 µL de 25 x 100 mM 

dNTP, 0,19 µL de RNase inhibitor (20 U/µL), 1 µL de MultiScribeTM Reverse 

Transcriptase (50 U/µL) e para completar um volume final de reação de 15 µL, foi 
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adicionado a amostra de RNA (200 ng) e água livre de RNase. A síntese foi 

realizada no termociclador (Eppendorf Mastercycler Gradient), nas condições 16 °C 

por 30 min, 42 °C por 30 min e 85 °C por 5 min. 

 

3.7.2 PCR (reação em cadeia de polimerase) em tempo real para detecção da 
expressão relativa de miRNA 

 

Para realização da PCR em tempo real, foi utilizado  

TaqMan® Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, Carlsbad, CA, USA)  com 

primer específico para o miRNA-196a (TM241070) e RNU48 (TM1006), Os ensaios 

seguiram as recomendações do fabricante, contendo 10 µL de TaqMan 20 x RT 

Master Mix, 1 µL de TaqMan 20 x RT primer, água livre de nucleases, e cDNA 

(Amostras) com volume final de reação de 20 µL. As reações de amplificação foram 

preparadas em tubos ópticos, em duplicata e levadas ao termociclador 7500 Real 

Time PCR Systems (Life TechnologiesTM) e submetidas as seguintes condições de 

ciclagem: 95 °C por 10 min, e 45 ciclos de 95 °C por 15 seg e 60 °C por 1 min. 

 

3.8 Análise da expressão genes relacionados com a regulação do ciclo celular 
por PCR array 

 

O RT2 Profiler PCR Array Human Cell Cycle (Cat.no. 330231 PAHS-020ZA, 

Qiagen) é uma placa contendo primers para analisar o perfil de expressão de 84 

genes relacionados com a regulação do ciclo celular (ANEXO). Estão incluídos 

genes que regulam positiva ou negativamente o ciclo celular, a transição entre fases 

do ciclo, replicação do DNA, pontos de checagem (checkpoints) e parada do ciclo 

celular. 

Utilizamos essa técnica para identificar alterações na expressão gênica nos 

períodos de 4, 12, 24 e 48 horas após promover a super-expressão do miR-196a 

nas células. 

 

3.8.1 Síntese de cDNA para placas de PCR array 

 

A síntese de cDNA para utilização nas placas de PCR array foi realizada com 

o RT2 First Strand kit (Qiagen), seguindo as recomendações do fabricante. Esse kit 

possui duas etapas, a primeira consistindo na eliminação do DNA genômico. Para 
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cada amostra utilizamos 250 ng de RNA total, 2 µL do Buffer GE e água livre de 

nucleases para completar 10 µL e as reações foram incubadas por 5 min a 42 °C. 

Para a segunda etapa, a transcrição reversa, foram adicionados aos 10 µL da 

primeira etapa, 4 µL de 5 x Buffer BC3, 1 µL de Control P2, 2 µL RE3 Reverse 

Transcriptase Mix, 3 µL de RNase-free water, totalizando 20 µL por reação. 

Posteriormente as reações foram colocadas no termociclador (Eppendorf 

Mastercycler Gradient, Eppendorf), nas condições, 42 °C por 15 min e 95 °C por 5 

min e depois foram adicionados 91 µL de água livre de nucleases e as amostras 

foram congeladas a -20 °C até utilização nas PCRs. 

 

3.8.2 PCR em tempo real  

  

 As reações foram realizadas conforme recomendações do fabricante. Para 

cada reação (mix) adicionou-se 1350 µL de 2 x RT2 SYBR Green Mastermix, 102 

µLde cDNA e 1248 µL de água livre de nucleases. Após a homogeneização do mix, 

foram adicionados 25 µL em cada poço da placa com pipeta multicanal e então a 

placa foi colocada no termociclador 7500 Real Time PCR Systems (Life 

TechnologiesTM) nas condições 95 °C por 10 min e 40 ciclos a 95 °C por 15 s e 60 

°C por 1 min. 

 

3.8.3 Análise de dados da PCR em tempo real 

 

A quantificação relativa relaciona o sinal da PCR de um transcrito alvo de um 

grupo de tratamento com o sinal de outra amostra, como o controle, células não 

tratadas. O método 2-ΔΔCt é usado para calcular mudanças relativas na expressão 

genica que foi determinado após experimentos de PCR em tempo real quantitativo. 

O método compara os valores de Ct (do inglês, cycle threshold), dados brutos 

da PCR, entre dois grupos de amostras no momento em que se inicia a amplificação 

exponencial dos genes analisados (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). 

Para calcular o fold-change (2-ΔΔCt), utiliza-se a seguinte fórmula: 

 1 – Calcula-se o ΔCt, que é Ct do gene alvo – Ct do gene referência; 

 2 – Calcula-se o ΔΔCt, que é ΔCt1 – ΔCt2 

 ΔCt1 = gene de interesse 

 ΔCt2 = gene controle 
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 3 – Calcula-se o Fold-change, que é 2-ΔΔCt. 

Quando o valor de Fold-change foi menor que 1 (por exemplo, 0,5), para ser 

representado de forma significativamente biologica, o valor do fold-change foi 

invertido, usando a fórmula: fold-regulation = (-1/ fold-change) (QIAGEN, 2015). 

Além disso, foi utilizado um cutoff de 2 fold. Para um gene ser considerado 

mais expresso seu valor de fold-change foi maior que 2 fold e para ser considerado 

menos expresso, seu valor de fold-change foi menor que -2 fold (QIAGEN, 2015; 

PEPER et al., 2007). 

Os genes B2M e HPRT1 foram usados como normalizadores da PCR.  

 

3.9 Análise da expressão proteica por western blot 

 

A análise de por Western Blot permite que verifiquemos a quantidade de 

proteína presente na amostra.  

Para esse fim, a mesma quantidade de proteína (20 μg) foi aplicada em cada 

poço do gel de separação contendo 40 % de solução de acrilamida a 30 %, 26 % de 

Tris (Hidroximetil)aminometano a 1,5 M e pH 8,8, 1% de solução de SDS (dodecil 

sulfato de sódio) a 10%, 1% de solução de persulfato de amônio a 10% e 0,04% de 

TEMED (Tetra-metil-etilenodiamina). A primeira etapa da corrida a 100 V constantes 

até que as amostras atingissem o grau de separação desejado. As proteínas do gel 

foram eletroforeticamente transferidas para uma membrana PVDF (poros de 0,45 

μm) em tampão gelado de Tris (3 g/L)-Glicina (14,4 g/L) contendo 20 % de metanol 

sob agitação contínua durante 80 minutos a 275 mA constantes. A membrana foi 

incubada em solução de bloqueio contendo tampão TBS (do inglês, Tris-buffered 

saline) contendo 0,05% de Polisorbato-20 e 5% de leite em pó desnatado (Carnation 

- Nestlé) por 40 minutos à temperatura ambiente. A seguir, a membrana foi incubada 

com os anticorpos primários: p53 (1:500, #9282; Cell Signaling Technology, 

Danvers, MA) e p27 (1:500, ab7961, abcam, Cambridge, MA), p16 (1:500, 

ab108349, abcam, Cambridge, MA), diluídos na solução de TBS com 5% de leite 

(seguindo as instruções do fabricante) por uma noite a 4 °C. Após 4 lavagens de 10 

min com TBS (tampão de solução salina com Tris e Polisorbato 20), as membranas 

foram incubadas com anticorpo secundário conjugado com HRP anti-coelho ou anti-

camundongo (1:10000; sc-2004; Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX e 1:10000; 

7076S; Cell Signaling Technology, Danvers, MA), diluídos em 1% de leite durante 1 
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hora. Após 4 lavagens com TBS, as membranas foram incubadas com solução de 

revelação ECL Plus (GE Healthcare, Chalfont St. Giles, UK) por 5 min e expostas em 

filmes de raio-X (GE Healthcare, Chalfont St. Giles, UK) por variados períodos até 

que as bandas fossem detectadas após a revelação. Para controle da quantidade de 

proteína utilizada nas amostras, as membranas foram submetidas ao procedimento 

de remoção dos anticorpos ligados usando uma solução de SDS, β-mercaptoetanol 

e Tris-HCl 1M (pH 6,7) por 30 minutos a 50 ºC com agitação ocasional. A seguir, 

após 4 lavagens com TBST, o protocolo de incubação foi repetido, agora com 

anticorpo primário anti-β-actina (1:10000; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO). 

Para análise da densitometria das bandas do Western Blot foi utilizado o 

software ImageJ. 

 

3.10 Análises estatísticas 

 

Os dados experimentais obtidos pelo método de Western Blot para análise 

das proteínas p53, p27 e p16 foram submetidos a analise estatística utilizando-se o 

GraphPad Software (Prism 5). 

Os dados foram comparados através de análise Grupo (Controle; miR-196a) x 

Tempo (24 h; 48 h; 72 h) por 2way ANOVA. Se encontrado significância foi realizado 

o teste post-hoc Sidak. Valores de p menores que 0,05 foram considerados 

significantes. 
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4 RESULTADOS  

 

Estudos realizados anteriormente por nosso grupo detectaram um aumento 

da expressão do miR-196a em tumores de CEPC, comparado aos tecidos não 

tumorais (SEVERINO et al., 2013). É sabido que esse miRNA tem como alvo a 

proteína p27, a qual possui função de repressão do ciclo celular, sendo assim, ele 

teria uma função de oncogene. Todavia, em estudo seguinte, após transfecção em 

células SCC-25 e queratinócitos orais normais, observamos diminuição da 

proliferação celular 72 horas após a super-expressão do miR-196a 

(ANDREGHETTO, 2011; SEVERINO et al., 2013). Diante disso, levantou-se a 

hipótese de que embora esse miRNA tenha como alvo a p27 tendendo a agir como 

um oncogene, de maneira indireta ele pode estar regulando genes que impeçam a 

progressão do ciclo celular e como consequência levando a uma menor proliferação. 

Esse efeito poderia ser um mecanismo de proteção contra a proliferação exacerbada 

que acontece no câncer. Decidimos então compreender melhor os mecanismos 

moleculares envolvidos na regulação dessa proliferação. Para isso optamos por 

estudar as alterações gênicas e proteicas decorrentes da super-expressão desse 

miRNA em períodos de tempo anteriores a 72 horas que poderiam influenciar na 

proliferação celular.  

 

4.1 Sincronização do ciclo celular 

 

Para avaliar o efeito do miR-196a sobre a progressão do ciclo celular, bem 

como avaliar os eventos moleculares e suas consequências durante a divisão 

celular, as linhagens de CECP foram submetidas à sincronização do ciclo celular. 

Esta etapa foi necessária, pois a expressão, ativação ou degradação das proteínas 

essenciais para a regulação do ciclo celular depende da fase do ciclo em que as 

células se encontram. Sendo assim, o estudo de eventos isolados do ciclo celular de 

células em diferentes estágios do ciclo poderia ser insuficiente para descrever os 

efeitos do miR-196a (YOSHIZAWA-SUGATA; MASAI, 2014)   

A sincronização do ciclo celular foi realizada através de privação de SFB, 

retirando-se, portanto, a fonte de fatores mitogênicos do meio de cultura, fatores 

esses essenciais para ativação do ciclo celular, tendendo as células a estacionarem 

na fase G0/G1 do ciclo celular.  
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Como não existe um protocolo de sincronização do ciclo celular ideal para 

todos os tipos celulares, e segundo Davis, Ho e Dowdy (2001), a sincronização do 

ciclo celular realizada através da privação de SFB pode variar para cada tipo celular, 

estabelecemos uma condição de privação por 48 horas e avaliamos qual das 

linhagens celulares responderia melhor à privação de SFB.  

Após as 48 horas de privação a eficiência da sincronização foi avaliada 

utilizando o ensaio de incorporação de iodedo de propídeo ao DNA celular, 

analisado por citometria de fluxo. Esse ensaio nos permitiu observar que 48 horas 

de privação de SFB foi suficiente para reduzir o número de células em fase S do 

ciclo celular e aumentar o número de células em fase G0/G1, o que indica 

sincronização do ciclo celular, e que a eficiência da sincronização foi linhagem 

dependente (Figura 5).  

A linhagem SCC-9 após privação de SFB por 48 horas apresentou 89,8% de 

células em fase G0/G1, 2,4% em S e 7,69% em G2/M (Figura 5B). Diferenças na 

porcentagem de células nas diferentes fases avaliadas do ciclo celular foram 

observadas em relação ao grupo controle, o qual não foi submetido à privação de 

SFB (Figura 5A).  

Um maior número de células em fase G0/G1 (94,8%) foi observado quando a 

linhagem SCC-25 foi submetida à privação de SFB. A quantidade de células em fase 

S e G2/M foi de 2,58% e 2,42%, respectivamente (Figura 5E). Para esta linhagem o 

aumento de células em G0/G1 em relação ao controle foi de 17% e a diminuição em 

S e G2/M foi de 14,5% e 2,5% respectivamente (Figura 5D). 

A linhagem FaDu foi a que apresentou menor quantidade de células em fase 

G0/G1 (76,3%), e maior quantidade de células em fase S (14,6%) e G2/M (9%) 

comparado às demais linhagens (Figura 5H) . Entretanto, assim como observado 

para SCC-9 e SCC-25, ocorreu um aumento de células em G0/G1 devido à privação 

de SFB (12,7%) e diminuição de 15% e 2,3% em S e G2/M, respectivamente (Figura 

5G).  

Com a privação de SFB foi possível aumentar a quantidade de células em 

fase G0/G1 de todas as linhagens testadas, porém, a linhagem que apresentou 

maior quantidade de células em fase G0/G1 foi a SCC-25. 

Outra fase importante da sincronização do ciclo celular é a retomada do ciclo. 

Avaliada então a eficiência da parada do ciclo celular, verificamos a capacidade das 

células em responderem novamente aos fatores mitogênicos retirados do meio de 
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cultura durante a privação de SFB. Para isso, após as 48 horas de privação, as 

células foram mantidas em meio de cultura contendo SFB por 24 horas, quando 

foram então marcadas com iodeto de propídeo e analisadas por citometria de fluxo.  

Desse modo, pudemos observar que após 24 horas ocorreu um aumento da 

quantidade de células em fase S para todas as linhagens testadas (Figura 5C, 5F e 

5I). Essa fase é caracterizada pela síntese de DNA e proliferação celular, 

evidenciando, portanto, que as linhagens celulares submetidas à privação de SFB 

são capazes de responder novamente aos estímulos dos fatores mitogênicos. 

Esse ensaio foi essencial, pois para alguns tipos celulares a sincronização 

pode ser difícil devido à inabilidade das células retornarem ao ciclo celular, ou 

mesmo pela morte celular devido a esse tratamento (YOSHIZAWA-SUGATA; 

MASAI, 2014).   
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Figura 5. Sincronização do ciclo celular. Linhagem SCC-9: A) Controle, células em cultivo com SFB 
por 48 horas; B) Células em privação de SFB por 48 horas; C) Células cultivadas por 24h após as 48 
horas de privação de SFB. Linhagem SCC-25: D) Controle, células em cultivo com SFB por 48 horas; 
E) Células em privação de SFB por 48 horas; F) Células cultivadas por 24h após as 48 horas de 
privação de SFB. Linhagem FaDu: G) Controle, células em cultivo com SFB por 48 horas; H) Células 
em privação de SFB por 48 horas; I) Células cultivadas por 24h após as 48 horas de privação de 
SFB. Análise do ciclo celular com Iodeto de Propídeo através de Citometria de fluxo. Observa-se 
aumento de células em fase G0/G1, com diminuição de células em S e G2/M nos grupos submetidos 
à privação (B, E, H), e aumento de células em fase S 24 horas após o término da privação de SFB (C, 
F, I). 

 

Para confirmar se a privação de SFB realmente estava inibindo o ciclo celular, 

e consequentemente reduzindo a proliferação, avaliamos a proliferação celular 

durante a privação de SFB através da utilização do kit CellTrace Violet Cell 

Proliferation (Life Technologies®), e análise por citometria de fluxo. A célula foi 

marcada com o kit no início da privação de SFB.  
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Pudemos observar que células SCC-9 submetidas à privação de SFB 

apresentaram redução de 21,2% na proliferação celular comparada às células que 

não foram submetidas à privação de soro (Figura 6A, 6B e 6C). O mesmo foi 

observado para linhagem SCC-25, onde ocorreu a redução de 15,4% na proliferação 

em relação ao controle (Figura 6D, 6E e 6F), e para a linhagem FaDu, com redução 

na proliferação das células em privação de SFB de 12,4% em relação ao controle, 

porém essa diminuição na proliferação não foi tão eficiente como na linhagem SCC-

25 (Figuras 6G, 6H e 6I).  

Com esses resultados confirmamos que o cultivo por 48 horas de privação de 

SFB reduz a proliferação celular em todas as linhagens testadas.  
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Figura 6. Proliferação Celular durante a privação de SFB. Linhagem SCC-9: A) Momento em que as 
células foram marcadas; B) Células controle não submetidas à privação de SFB, após 48 horas da 
marcação; C) Células em privação de SFB por 48 horas; Linhagem SCC-25: D) Momento em que as 
células foram marcadas. E) Células controle não submetidas à privação de SFB, após 48 horas da 
marcação; F) Células em privação de SFB por 48 horas; Linhagem FaDu: G) Momento em que as 
células foram marcadas; H) Células controle não submetidas à privação de SFB, após 48 horas da 
marcação; I) Células em privação de SFB por 48 horas. Proliferação celular avaliada através do kit 
Cell Trace, por citometria de fluxo. Observa-se diminuição na proliferação celular durante a privação 
de SFB (C, F, I), em relação às células que não foram submetidas à privação (B, E, H). 

 

Para confirmar se as células continuavam responsivas aos fatores 

mitogênicos presentes no SFB e consequentemente entrando em estágio 

proliferativo, avaliamos a proliferação celular por contagem em câmara de Neubauer 

em 0, 24, 48 e 72 horas após as 48 horas de privação de SFB em linhagens 

celulares SCC-9, SCC-25 e FaDu. 
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Antes de iniciar a curva de proliferação realizamos a privação de SFB. Foram 

semeadas inicialmente em cada poço de uma placa de 24 poços, 40 mil células. No 

período de 0 horas, o primeiro ponto da curva de proliferação, que representa o final 

da privação de SFB, notamos que na linhagem SCC-9, restaram apenas 27,5% das 

40 mil células semeadas inicialmente. Da linhagem SCC-25 restaram 87,5% e para 

a linhagem FaDu, assim como havíamos observado no experimento de 

sincronização celular, 48 horas de privação de SFB não foi suficiente para 

sincronização (Figura 5H) e inibição da proliferação, observando um aumento de 

mais de 200% no número de células no tempo 0 horas, sendo descartada a 

possibilidade de uso desta linhagem para os experimentos seguintes (Figura 7).  

Com a suplementação de SFB (a partir do tempo 0), observou a retomada da 

proliferação celular das linhagens SCC-9 e SCC-25, sendo que foi observado um 

aumento de aproximadamente 4 vezes o número de células após 72 horas do final 

da privação (Figura 7). Observamos que a linhagem SCC-9 apresentou percentual 

de morte elevado, cerca de 72,5% comparado à linhagem  SCC-25 (12,5%) (Figura 

7). 

Apesar de tanto a linhagem SCC-9 como SCC-25 terem apresentado 

recuperação na proliferação, optamos por dar sequência aos próximos estudos com 

a linhagem SCC-25, uma vez que esta apresentou melhor sincronização do ciclo 

celular após 48 horas de privação de SFB (Figura 5E), o que é ideal para realização 

de ensaios de expressão gênica, pois a princípio todas as células partiriam de um 

mesmo nível de expressão gênica, estando elas na mesma fase do ciclo celular. 

Além disso, observamos menos morte celular após a privação de SFB. Desse modo, 

escolhemos essa linhagem para realizar os ensaios de super-expressão do miR-

196a. 
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Figura 7. Proliferação celular após privação de SFB. As contagens celulares em câmara de Neubauer 
foram realizadas 0, 24, 48 e 72 horas após a privação de SFB.    

 

4.2 Super-expressão do miR-196a 

 

4.2.1 Transdução 

 

Os ensaios para super-expressão do miR-196a foram realizados com a 

linhagem SCC-25. 

Inicialmente realizamos a transdução com vetor lentiviral de forma a promover 

a super-expressão estável do miR-196a  para que pudéssemos observar seu efeito 

biológico em série temporal.  

Cultivamos as células em um meio de cultura contendo o vetor viral e 

polibreno, e para a seleção dos clones transduzidos utilizamos puromicina no meio 

de cultura após um período de 48 horas da transdução, como sugere o fabricante.  

Um dos fatores a ser avaliado é citoxicidade do polibreno para a linhagem 

celular. Para avaliar sua citotoxicidade testamos as concentrações de 3 µg/mL, 5 

µg/mL, 8 µg/mL e 10 µg/mL de polibreno no meio de cultura por 18 horas, uma vez 

que este seria o tempo de exposição das células ao polibreno durante o 
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experimento, e então foi contado o número de células viáveis presentes na cultura 

após 3 dias. Pudemos notar que quanto maior a concentração de polibreno utilizada, 

menor era a quantidade de células nos poços, embora a diferença não tenha sido 

significativa. Como o fabricante sugere utilizar a maior concentração não tóxica para 

as células, para os experimentos de transdução foi utilizado 10 µg/mL de 

concentração final de polibreno. 

Para selecionar os clones de células transduzidas, avaliamos qual seria a 

menor concentração de puromicina que causaria morte celular de células não 

transduzidas em até 4 dias. Após serem testadas as concentrações de 0,8 e 1 

µg/mL de puromicina em 2x104 células por poço, observamos que 0,8 µg/mL de 

puromicina foi a menor concentração suficiente para selecionar os clones 

transduzidos (Figura 8). 

  

Figura 8. Teste de toxicidade de puromicina para seleção dos clones transduzidos em 4 dias. 

 

A eficiência de transdução pode ser avaliada através da expressão de GFP, 

48 horas após a transdução por citometria de fluxo ou microscópio de fluorescência. 

Esse período de 48 horas é necessário para que as células tenham tempo suficiente 

para expressar a GFP. Utilizamos um vetor controle para avaliar a eficiência da 

transdução. Pudemos observar por citometria de fluxo uma eficiência de transdução 

de aproximadamente 4,4% quando avaliamos o número de células expressando 

GFP comparadas com células que não receberam o vetor, GFP negativas (Figura 9). 
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Figura 9. Eficiência de transdução - Após 48 horas de transdução com MOI 5 do vetor controle 
avaliamos a eficiência de transdução por citometria de fluxo. As duas figuras superiores (A) 
representam o controle (células não transduzidas) e as duas figuras inferiores (B) representam as 
células transduzidas. A eficiência de transdução lentiviral foi de 4,4%. 

 

Ao realizarmos a transdução com o vetor contendo o gene para a expressar o 

miR-196a, observamos menos células em cultura quando comparamos com a 

transdução com o vetor controle 48 horas após a transdução (Figuras 10A e 10B). 

Também não observamos proliferação das células transfectadas com o miR-196a 

após 9 dias de cultivo e 7 dias de seleção com puromicina (Figura 10D), em 

comparação com as células transduzidas com vetor controle (Figura 10C), esse 

resultado corrobora com resultados não publicados pelo nosso grupo, onde foi 

encontrado menor peliferação em células SCC-25, 72 horas após a super-expressão 

do miR-196a (ANDREGHETTO, 2011) . Concluimos então, que apesar de 

conseguirmos transduzir nossas células e super-expressar o miR-196a cerca de 55 

vezes em relação ao controle, 9 dias após a transdução, não conseguimos manter 

A 

B 
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clones de células transduzidas com o miR-196a, inviabilisando o uso dessa técnica 

para avaliar os efeitos desse miRNA ao longo do tempo. 

 

 

Figura 10. Representação de um campo visual do microscópio para avaliação da transdução em 
SCC25. A) Células transduzidas com o vetor controle após 48h de cultivo; B) Células transduzidas 
com o vetor contendo o miR-196a após 48h de cultivo. C) Células transduzidas com o vetor controle 
após 7 dias de seleção com puromicina; D) Células transduzidas com o vetor contendo o miR-196a 
após 7 dias de seleção com puromicina. 

 

4.2.2 Transfecção 

 

Tendo em vista os resultados com a transdução, onde não conseguimos um 

número de células adequado para a realização dos experimentos, realizamos a 

transfecção do pre-miR-196a através de lipossomos, para promover a super-

expressão do miR-196a.  
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Após a transfecção do pre-miR-196a em linhagem SCC-25 com o kit Pre-

miRTM miRNA Starter (Ambion), verificamos a expressão do miR-196a por PCR em 

tempo real (Figura 11). Concluímos então que esse técnica foi eficiente para realizar 

a super-expressão do miR-196a e que a expressão desse miRNA se manteve alta 

durante todo o tempo de análise. É importante ressaltar que a transfecção promoveu 

maior super-expressão do miR-196a, em relação à transdução. Além disso, com a 

transfecção, a diferença de expressão do miR-196a em relação ao controle, foi 

semelhante à relação encontrada em publicações anteriores do nosso grupo, 

quando foi comparado o tecido tumoral e tecido não tumoral (SEVERINO et al., 

2013).  

 

  

Figura 11. Super-expressão do miR-196a em células SCC-25 num período de 24-96 horas após 
transfecção. 
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4.3 Avaliação do efeito do miR-196a sobre a expressão gênica e progressão do 
ciclo celular 

 

Após levantarmos a hipótese de que o miR-196a poderia agir de maneira 

indireta sobre outros genes que regulam o ciclo celular, além do gene alvo 

conhecido que codifica a proteína p27, avaliamos o efeito da sua super-expressão 

sobre genes relacionados à progressão e repressão do ciclo celular através de 

placas de PCR array. No trabalho de Huang et al. (2014) eles observaram que 

quando havia diferença na expressão desse miRNA, havia também diferença na 

expressão de proteínas relacionadas ao ciclo celular, cujo genes não são alvos do 

miR-196a, mostrando seu efeito indireto sobre outros genes, além dos alvos.  

Inicialmente selecionamos genes que caracterizassem fases específicas do 

ciclo celular, conforme publicações de Blagosklonny e Pardee (2002), Girard et al. 

(1991), Sherr e Roberts (1999) e Bertoli, Skotheim e De Bruin (2013), para a análise 

dos dados de expressão gênica: 

- a fase G1 do ciclo celular é caracterizada pela ativação das Ciclinas D pelos 

genes de resposta imediata, seguindo de formação de complexos de Ciclinas D com 

CDK4 ou CDK6 para promover a fosforilação de pRB para liberar o fator de 

transcrição E2F (E2F1, 2 e/ou 3). Portanto, para caracterizar a fase G1 

selecionamos os genes CCND1, CCND2, CCND3, CDK4 e CDK6. 

- na transição de fase G1/S há a ativação das Ciclinas E e A pelo fator de 

transcrição E2F. A Ciclina E em complexo com CDK2 leva à completa fosforilação 

de pRB e, além disso, leva à degradação de p27. A entrada em fase S é 

caracterizada quando é atingido o limiar de expressão de Ciclina E 

(BLAGOSKLONNY; PARDEE, 2002). Além disso, a Ciclina A é requisitada na fase S 

para a replicação de DNA (BLAGOSKLONNY; PARDEE, 2002; GIRARD et al., 

1991). Dessa maneira, para caracterizar a fase S, selecionamos os genes CCNA2, 

CCNE1, CDK1 e CDK2. 

- a fase G2 permite o acúmulo de Ciclinas B e em complexo com CDK1, já na 

mitose, permite, por exemplo, a separação dos centríolos (HUANG; SRAMKOSKI; 

JACOBBERGER, 2013; KRÄMER et al., 2004). Então, para caracterizar a fase 

G2/M, selecionamos os genes CCNB1, CCNB2 e CDK1. 

Além desta classificação, analisamos a expressão de genes que são 

promotores da progressão do ciclo celular, como E2F1 e genes repressores do ciclo 
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celular, como CDKN1A, CDKN2B, E2F4, RB1, RBL1, RBL2 e TP53 (BERTOLI; 

SKOTHEIM; DE BRUIN, 2013; SHERR; ROBERTS, 1999) e BRCA1, BRCA2, 

CHEK1, CHEK2, MDM2, RAD1, RAD9A, RAD17, ATM, ATR, HUS1, MAD2L1, 

MAD2L2, NBN, RBBP8, CDC34, KNTC1, WEE1, CDC25A, CDC25C, CDKN3 

(QIAGEN, 2015). 

Para análise dos dados, genes com fold-change maior que 2 vezes, foram 

considerados mais expressos e fold-change menor que 2 vezes, foram considerados 

menos expresso, conforme recomentado pelo fabricante (QIAGEN, 2015). 

Observamos na figura 12A que 4 horas após a super-expressão do miR-196a 

havia aproximadamente 94% das células na fase G0/G1 do ciclo celular, devido à 

privação de SFB. Não notamos diferenças quanto a esta porcentagem, comparando 

controle às células super-expressando miR-196a (Figura 12A). Mas com relação à 

expressão gênica, observamos que os genes CCND1 (Ciclina D1), relacionado à 

fase G1, estava mais expresso nas células transfectadas com miR-196a em relação 

ao controle (Figura 12B). Além desse, o gene CCNE1 e CDK2, expressos na fase S, 

também estavam mais expressos em células com maior expressão do miR-196a. 

Embora esses genes ativadores do ciclo celular estivessem mais expressos, eles 

provavelmente não fariam com que o ciclo celular avançasse, pois genes 

repressores do ciclo celular, como BRCA2, CDKN1B, CDKN2B, CHEK2, estavam 

também mais expressos nas células com maior expressão do miR-196a (Figura 

13A). Concluímos que a super-expressão do miR-196a aumentou a expressão de 

genes indutores do ciclo celular (CCND1, CCNE1 e CDK2), porém, aumentou 

também a expressão de genes repressores do ciclo celular. 

Após 12 horas de transfecção, observamos que a maioria das células ainda 

permanecia na fase G1 (58%), mas diferente do período de 4h, nesse momento 

havia uma grande porcentagem de células na fase G2 (39 %) do ciclo celular (Figura 

12C). Esses resultados se correlacionam com a expressão gênica, pois levando em 

consideração diferença de expressão maior que 2 vezes em relação ao controle, 

observamos que os genes CCND2, CCND3 e CDK6 relacionados à fase G1 

estavam mais expressos e CCND1 menos expresso em células transfectadas com o 

miR-196a (Figuras 12D). Notamos ainda, que os genes relacionados com a 

transição G1/S, CCNE1 (Ciclina E1) e CDK2, também estavam mais expressos e 

que o gene CCNA2 (Ciclina A2), que em complexo com CDK2 promovem a 

progressão da fase S do ciclo celular, também estavam mais expressos (Figura 
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12D). Ainda nesse período, 12 h, os genes CCNB2 (Ciclina B2) e CDK1, que estão 

mais expressos na fase G2, estavam mais expressos nas células transfectadas com 

o miR-196a (Figura 12D). Além disso, o fator de transcrição E2F1, responsável pela 

progressão do ciclo celular, também estava mais expresso em células transfectadas 

com o miR-196a (Figura 13B). Em contrapartida, haviam genes como ATR, BRCA2, 

CDKN1A, CDKN2B, CDKN3, CHEK1, CHEK2, HUS1 e MAD2L1, repressores do 

ciclo celular que estavam com a expressão mais alta do que o controle (Figura 13B). 

Concluímos então que como no período de 4 horas, o miR-196a continua 

promovendo o aumento de expressão de genes ativadores do ciclo celular, porém, 

continua também aumentando a expressão de genes repressores do ciclo celular. 

Embora esse miRNA esteja causando uma diferença de expressão gênica, em 

relação a progressão do ciclo celular (Figura 12C), as células transfectadas com o 

miR-196a, continua se comportando semelhantemente ao controle.  

Com 24 horas após a transfecção com o miR-196a, observamos pelo ensaio 

de ciclo celular, que a maioria das células estavam na fase G1 (69%) do ciclo 

celular, e também haviam células na fase S (13%) e G2/M (17%) (Figura 12E). 

Relacionando com a expressão gênica, notamos que os genes relacionados à fase 

G1, CCND1 e o gene CCNB1 (Ciclina B1) relacionado à fase G2/M estavam mais 

expressos nas células com maior expressão do miR-196a em relação ao controle. 

Os genes também ativadores do ciclo celular, CDK6, CCNE1, CCNA2 e CDK1 

estavam menos expressos nas células com super-expressão do miR-196a (Figura 

12F). Já os genes repressores do ciclo celular, diferentemente dos outros períodos 

relatados até agora (4 e 12 horas após a super-expressão do miR-196a), estavam 

com expressão mais baixa do que o controle, são  eles, ATM, BRCA1, CDKN1A, 

CDKN2A, CHEK1 (Figura 13C). Concluímos então que o ciclo celular continua 

equilibrado, porém, dessa vez a maioria dos genes relacionados à ativação do ciclo 

celular estão menos expressos que o controle e os genes repressores do ciclo 

celular também.  

Já em 48 horas após a transfecção, notamos que havia uma distribuição 

celular em todas as fases do ciclo celular (Figura 12G). Em relação à expressão 

gênica, observamos também que todos os genes relacionados às fases G1, 

transição G1/S, S e G2/M estavam mais expressos que o controle (Figura 12H). 

Curiosamente os fatores de transcrição, que tem funções opostas, E2F1 e E2F4, 

estavam mais expressos nas células transfectadas com o miR-196a (Figura 13D) . 
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Além disso, todos os genes repressores do ciclo celular, também estavam mais 

expressos nas células com maior expressão do miR-196a (ATR, BRCA1, BRCA2, 

CDKN1A, CDKN1B, CDKN2B, CDKN3, CHEK1, CHEK2, HUS1) (Figura 13D).  

Concluímos que a expressão do miR-196a, no período de 48 horas após à 

transfecção, promoveu o aumento de expressão de vários genes ativadores, mas 

também de genes repressores do ciclo celular, levando-nos a inferir que por mais 

que houvesse vários genes promotores do ciclo celular mais expressos em relação 

ao controle, o ciclo celular não consegue progredir adequadamente porque os genes 

relacionados à repressão do ciclo celular, muitos deles envolvidos no checkpoints, 

também estavam mais expressos, sendo assim, não conseguimos observar 

diferença no percentual de células nas diferentes fases do ciclo celular, das células 

com super-expressão do miR-196a em relação ao controle (Figura 12G). 
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Figura 12. Expressão gênica após a super-expressão do miR-196a em linhagem SCC-25. (A) 
Expressão gênica relativa 4h após transfecção com miR-196a. (B) Expressão gênica relativa 12h 
após transfecção com miR-196a. (C) Expressão gênica relativa 24h após transfecção com miR-196a. 
(D) Expressão gênica relativa 48h após transfecção com miR-196a. Fold-change: razão entre a 
expressão de células super-expressando miR-196a e controles. 
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Figura 13. Efeito da super-expressão do miR-196a sobre a expressão de genes relacionados aos checkpoints, repressão e ativação do ciclo celular em 

linhagem SCC-25. 
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4.4 Expressão proteica após super-expressão do miR-196a 

 

Uma vez que detectamos diferenças na expressão de genes relacionados ao 

ciclo celular após super-expressão do miR-196a em diferentes períodos de tempo, o 

próximo passo foi verificar se também ocorreu diferença de expressão a nível 

proteico (Figura 14). Escolhemos para esta análise além da p27, as proteínas 

relacionadas à repressão do ciclo celular, p53 e p16.  

A proteína p53 foi escolhida como ferramenta para avaliar o efeito indireto da 

super-expressão do miR-196a, uma vez que ela não é alvo desse miRNA. Além 

disso, o gene que codifica a proteína p53, TP53, estava mais expresso em células 

com maior expressão do miR-196a, principalmente 48 horas após a transfecção com 

esse miRNA (Figura 12).  

Sendo o miR-196a  responsável pela inibição de uma proteína repressora do 

ciclo celular (p27), esperava-se que a diminuição da proliferação celular encontrada 

em nossos estudos anteriores seria causada pelo aumento de expressão de outras 

proteínas repressoras do ciclo celular como resposta indireta à ação do miRNA. 

Esperava-se, portanto, um aumento na expressão, por exemplo, da proteína p53. 

Quando avaliamos a expressão gênica do gene que codifica essa proteína, TP53, 

encontramos uma maior expressão deste no grupo onde havia maior expressão 

miR-196a (Figura 13). Porém, quando avaliamos a expressão da proteína p53, não 

observamos alteração significativa na expressão após a super-expressão desse 

miRNA (Figura 14A). Houve uma variação entre a expressão em 24 horas e 48 

horas. A detecção da proteína p53 pode ser feita através de anticorpos, método que 

utilizamos, porém, quando há mutação do tipo frameshift, geralmente essa proteína 

encontra-se ausente, quebrada ou instável, e por esse motivo é degradada 

rapidamente, podendo não ocorrer seu acúmulo ou mesmo detecção. O fato de não 

termos encontrado diferença na expressão proteica pode ter sido devido a essa 

mutação que é do tipo frameshift no gene que codifica essa proteína, a qual é 

descrita na linhagem utilizada (NICHOLS et al., 2014; OBATA et al., 2000).  

Além da p53, a p16 também foi escolhida por ser uma proteína repressora do 

ciclo celular e que poderia sofrer efeitos indiretos da super-expressão do miR-196a. 

Nesse trabalho nós não conseguimos detectar a expressão do gene CDKN2A, que 

codifica a p16, por PCR em tempo real no grupo controle nem no grupo transfectado 

com o miR-196a. Porém conseguimos detectar a proteína p16 por western blot 
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(Figura 14B). Não houve diferença significativa na expressão de p16 quando havia 

maior expressão do miR-196a nas células (Figura 14B). Existem algumas 

controvérsias em relação a uma mutação do tipo perda no número de cópias, 

presente nesse gene em linhagens de SCC-25. Em trabalho descrito por Lee et al. 

(2004), os autores encontraram uma mutação homozigota para esse gene, resultado 

este diferente dos encontrado por Martin et al. (2014), o qual não identificou nenhum 

tipo de mutação em CDKN2A nessa linhagem. Nós pudemos observar também que 

quando comparamos o nível de expressão de p16 de queratinócitos orais normais, 

em condições de cultivo celular semelhantes às SCC-25 no período de 72 horas, 

havia maior expressão dessa proteína em queratinócitos orais normais (Figura 14B), 

indicando que provavelmente exista essa mutação do tipo perda do número de 

cópias em células SCC-25 utilizadas nesse estudo (Figura 14B).   

Por ser alvo do miR-196a, esperava-se que após a super-expressão deste,  a 

proteína p27 tivesse sua expressão diminuída. Observamos que essa diminuição 

proteica ocorreu 48 e 72 horas após a super-expressão do miR-196a em relação ao 

controle que não recebeu miR-196a (Figura 14C). Notamos também que a 

expressão da proteína p27 aumentou do longo do tempo independentemente do 

tratamento (Figura 14C). Embora o miR-196a tenha diminuído significativamente a 

expressão da proteína p27 nos períodos de 48 e 72 horas, o nível de proteína no 

grupo com maior expressão do miR-196a nesses períodos foi maior do que o 

período de 24 horas, tanto do controle quanto do grupo transfectado. Em relação à 

expressão gênica notamos que a expressão de CDKN1B, gene alvo do miR-196a e 

que codifica a p27, estava maior no período de 48 horas em relação ao período de 

24 horas, independentemente do tratamento. Diferente do que ocorreu com a 

expressão de p27, a expressão de CDKN1B aumentou cerca de 9 vezes 48 horas 

após a super-expressão do miR-196a em relação ao controle, porém como os 

miRNAs atuam sobre os RNAm, a diferença entre a expressão gênica e a proteica 

pode de fato ocorrer. Hou et al. (2014) e Sun et al. (2012) também encontraram que 

quando há super-expressão de miR196a, ocorre a diminuição de p27.    

  Em trabalho realizado por Schwanhäusser et al. (2011), os autores 

demonstram que a abundância proteica celular é predominantemente controlada a 

nível de tradução. Eles observaram que os níveis celulares de proteínas 

principalmente dependem da tradução do RNAm no citoplasma, e destacam que são 

os ribossomos que determinam a abundância proteica. Ao contrário do que ocorre 

http://www.nature.com/nature/journal/v473/n7347/full/nature10098.html
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com RNAm e proteínas de genes “housekeeping”, os quais são estáveis, proteínas 

responsáveis por processos de sinalização rápidos são geralmente instáveis, como 

o caso das proteínas envolvidas em ciclo celular. As células podem rapidamente se 

adaptar às mudanças em seu ambiente. Isto também explica porque as etapas 

decisivas ocorrem no citoplasma e não no núcleo, pois isso permite que a célula 

responda dinamicamente ao ambiente.  

 

 

Figura 14. Expressão proteica por Western Blot e análise de densitometria por Image J após super-
expressão do miR-196a em linhagem SCC-25. A) Expressão de p53 24, 48 e 72 horas após a super-
expressão do miR-196a; B) Expressão de p27 24, 48 e 72 horas após a super-expressão do miR-
196a; C) Expressão de p16 24, 48 e 72 horas após a super-expressão do miR-196a. Não houve 
diferença significativa na expressão de p53 comparado ao controle; Redução na expressão de p27 
após super-expressão de 196a; Não houve diferença na expressão de p16. (*** p<0,0005; **** 
p<0,0001) (ANOVA, pós teste Sidak).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

p53 

p27 

β-actina 

β-actina 

A 

C 

p16 

β-actina 

B 

Queratinócitos 
orais normais 



60 
 

 

5 DISCUSSÃO 

  

Identificamos anteriormente que a expressão do miR-196a era mais elevada 

em CECP, tanto em tecido tumoral quanto em linhagens celulares derivadas de 

CECP, quando comparado ao tecido livre de tumor ou queratinócitos orais normais 

(ANDREGHETTO et al., 2011; SEVERINO et al., 2013). Na literatura o papel desse 

miRNA não é bem estabelecido (HOU et al., 2014; KIM et al., 2009; SAITO et al., 

2013; SCHIMANSKI et al., 2009; SUN et al., 2012). Desse modo, avaliamos o efeito 

da super-expressão do miR-196a em queratinócitos orais normais, uma vez que 

esse miRNA é mais expresso no tumor, imaginou-se que seu efeito seria promover 

proliferação celular, mas seu efeito foi ao contrário do que imaginou-se (SEVERINO 

et al., 2013).  Como se não bastasse, quando a super-expressão do miR-196a foi 

analisada em uma linhagem celular derivada de CECP, SCC-25, também foi 

contatado menor proliferação celular (ANDREGHETTO, 2011). Em trabalhos 

anteriores, os ensaios de proliferação para avaliar os efeitos do miR-196a foram 

realizados 72 horas após a sua super-expressão, nesse trabalho, avaliamos qual era 

a função desse miRNA no período anterior a 72 horas.  

A SCC-25 foi escolhida para realização dos ensaios de super-expressão do 

miR-196a, pois como já foi dito, em trabalho anterior, essa linhagem apresentou 

diminuição da proliferação celular 72 horas após a super-expressão desse miRNA. 

Além disso, nesse trabalho realizamos a sincronização do ciclo celular através da 

privação de SFB por 48 horas, para avaliarmos mais detalhadamente o efeito do 

miR-196a durante a divisão celular, e a linhagem SCC-25 foi a linhagem que 

apresentou melhor sincronização do ciclo celular em relação as outras linhagens 

testadas, SCC-9 e FaDu.  

Após definido o modelo celular a ser utilizado, realizamos a super-expressão 

do miR-196a através de duas técnicas, por transdução com lentivirus e por 

transfecção com lipossomos. A vantagem da transdução com lentivírus é que a 

super-expressão do miR-196a se manteria estável e poderíamos selecionar somente 

os clones transduzidos para futuros ensaios, mas interessantemente não houve 

proliferação nas células transduzidas com o miR-196a, como houve no controle e 

por esse motivo não conseguimos expandir a cultura para ensaios futuros. Este 

resultado poderia estar relacionado ao efeito direto do miRNA sobre a proliferação 

da linhagem, poderia ser considerado um efeito off-target do miR-196a ou ainda um 
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efeito da técnica sobre a proliferação celular. O segundo tipo de efeito parece ter 

sido o ocorrido, de acordo com discussões entre nosso grupo e o fabricante dos 

vetores (comunicação pessoal), mas não avaliamos esta hipótese através da 

transdução de outros miRNAs e portanto não é possível concluir.   

Embora a técnica de super-expressão por transfecção com lipossomo seja 

transiente, a expressão do miR-196a se manteve alta em todos os períodos  

avaliados e pudemos avaliar os efeitos da super-expressão do miR-196a no período 

de tempo desejado. Além disso, conseguimos fazer com que o nível de expressão 

do miR-196a em células transfectadas com relação ao controle fosse semelhante à 

relação da expressão no tumor pelo tecido não tumoral observada em estudo 

anterior (SEVERINO et al., 2013). 

Depois de estabelecido o método de super-expressão do miR-196a na 

linhagens SCC-25, avaliamos os efeitos desse miRNA sobre a expressão de genes 

relacionados ao ciclo celular nos períodos de 4, 12, 24 e 48 horas após  a 

transfecção. Após a análise dos resultados acreditamos que embora a expressão do 

miR-196a tenha aumentado a expressão de diversos genes ativadores do ciclo 

celular, ele também promoveu o aumento da expressão de genes que são 

repressores do ciclo, como por exemplo, genes que fazem parte do checkpoints, 

com isso, por mais que o ciclo celular seja ativado, as células que estão em divisão, 

pois não conseguem passar facilmente pelos checkpoints. 

Em reposta a perturbações celulares, como por exemplo, estresse oxidativo, 

erro no DNA, os checkpoints inibidores são ativados. Dentre esses reguladores do 

checkpoint, incluem-se genes de resposta a erros no DNA, como ATM, ATR, HUS1, 

RAD1, RAD9, p53, membros da família de inibidores de CDK, p15 (CDKN2B), p16 

(CDKN2A), p21 (CDKN1A) e p27 (CDKN1B). Além desse, a família de proteínas 

MAD que são responsáveis pela separação dos cromossomos na divisão celular 

(SARFRAZ et al., 2009). 

Em dois trabalhos, Alcorta et al. (1996) e no de Leontieva e Blagosklonny 

(2013), é relatado que p21 e p16 induzem a senescência por inibir CDK4/6 e quando 

isso acontece aumenta a expressão de Ciclina D1, nesse trabalho observamos 

maior expressão do gene CDKN1A (p21), principalmente em 12 e 48 horas após a 

super-expressão do miR-196a em relação ao controle (Figura 14C e 14G), também 

observamos que havia expressão da proteína p16 em 24, 48 e 72 horas após a 

super-expressão do miR-196a (Figura 15B), além disso, a Ciclina D1 estava mais 
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expressa em quase todos os períodos de análise (4, 24 e 48 horas), mas o maior 

pico de expressão em relação ao controle foi em 48 horas (Figura 14G). Esse talvez 

seja um dos mecanismos pelo qual houve menor proliferação nas células com maior 

expressão do miR-196a em estudo anterior onde avaliamos a expressão 72 horas 

após a transfecção porém, para ser confirmada essa hipótese outros ensaios 

deveriam ser realizados, como por exemplo, mostras a ativação dessas proteínas 

através da fosforilação.  

A expressão do gene CDKN1B estava 9 vezes mais expresso nas células que 

super-expressava o miR-196a, 48 horas após a transfecção, porém, a expressão de 

p27 estava menor nessas células, o que é totalmente aceitável uma vez que esse 

miRNA tem como alvo o gene CDKN1B, inibindo assim a tradução de p27. 

Curiosamente, a análise da PCR mostrou que o gene CDKN1B estava mais 

expresso no período de 48 horas em relação ao período de 24 horas, 

independentemente do tratamento, resultado esse que também foi observado na 

expressão proteica, ou seja, o aumento da expressão gênica está diretamente 

relacionado ao aumento da expressão proteica. Dessa forma, podemos levantar a 

hipótese de que se o miR-196a não tivesse como alvo o gene CDKN1B, no período 

de 48 horas após a transfecção, que esse gene estava 9 vezes mais expresso do 

que no controle, a expressão de p27 também estaria maior. Isso nos leva a inferir 

que pode ser muito provável que os outros que estavam mais expressos nas células 

com maior expressão do miR-196a em relação ao controle no período de 48 horas, 

como os genes repressores do ciclo celular, também estejam com maior nível de 

expressão proteica do que o controle, uma vez que o miR-196a não tem como alvo 

esses outros genes para inibir a tradução, como fez com a p27. 

No trabalho de Litovchick et al. (2007), os autores relatam um complexo de 

proteínas com múltiplas subunidades e que é evolutivamente conservada, umas 

dessas subunidades são p130 e E2F4, e esses complexos reprimem o ciclo celular 

através de genes relacionados à quiescência. Interessantemente, esses dois genes 

p130 (RBL2) e E2F4, estão mais expressos no período de 48 horas após a super-

expressão do miR-196a. Eles também observaram que o nível de expressão das 

Ciclinas A, E1 e CDK2 aumentaram na fase S, resultado que também observamos 

48 horas após a transfecção com o miR-196a em relação ao controle, nos ensaios 

de expressão gênica (Figura 13H). Isso nos leva a inferir que esse também pode ser 

um mecanismo pelo qual o miR-196a possa interferir  na proliferação celular. Mas 
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para essa hipótese ser confirmada, o nível de expressão dessas proteínas deveria 

ter sido mensurado juntamente com a expressão dos genes relacionados à 

quiescência. 

 A expressão gênica das células SCC-25 que foram submetidas à super-

expressão do miR-196a nos revelou que embora  diversos genes relacionados à 

progressão do ciclo celular tenham aumentado a expressão, genes com o efeito de 

repressão do ciclo celular também tiveram sua expressão alterada. Isso nos leva a 

inferir que de alguma maneira a alteração da expressão desses genes resultou na 

estabilidade ou equilíbrio do ciclo celular, pois através de ensaios de ciclo celular 

com iodeto de propídeo, nós não observamos diferença do percentual de células nas 

diferentes fases do ciclo celular, quando comparamos ao controle. 

Novos estudos são necessários para validar esses resultados em outras 

linhagens celulares derivadas de CECP. Além disso, estudos envolvendo a analise 

da expressão das proteínas que são codificadas pelos genes que foram 

desregulados pelo aumento de expressão do miR-196a, também são necessários.  
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6 CONCLUSÃO 

 

1 – Utilizamos com sucesso a privação de SFB por 48 horas como método 

para a sincronização do ciclo celular das linhagens derivadas de CECP e avaliamos 

a dinâmica de crescimento após a privação de SFB. Observamos que a linhagem 

SCC25 foi a que melhor respondeu tanto à sincronização do ciclo celular como à 

introdução do soro para reestabelecimento do crescimento. 

2 – Padronizamos os experimentos de transdução e transfecção para super-

expressão do miRNA 196a.  A parada da proliferação das células transduzindas com 

miR-196 foi inesperada e portanto optamos por utilizar a transfecção como método 

para este estudo.  

3 – Avaliamos o efeito do miR-196a sobre a expressão de genes e proteínas 

relacionados com o ciclo celular. Ao realizarmos a super-expressão do miR-196a na 

linhagem SCC-25, conseguimos observar uma desregulação da expressão de genes 

ativadores e de genes repressores do ciclo celular. Além disso, também notamos 

que a maior expressão do miR-196a diminuiu os níveis da proteína p27, repressora 

do ciclo celular, mas não houve interferência na porcentagem de células nas 

diferentes fases do ciclo em relação ao controle. 

Concluímos que o aumento de expressão de genes que estão relacionados à 

repressão do ciclo celular, principalmente no período de 48 horas após o aumento 

da expressão do miR-196a, foi provavelmente o suficiente para diminuir a 

proliferação celular no período de 72 horas após sua super-expressão, resultado 

encontrado em trabalho anterior. Desse modo, acreditamos que o miR-196a poderia 

ser usado como alvo de terapia, uma vez que reduziu a proliferação em células 

tumorais, mesmo já estando mais expresso nessas células.  
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ANEXO - Genes avaliados por PCR Array 

Símbolo Descrição 

ABL1 C-abl oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase 

ANAPC2 Anaphase promoting complex subunit 2 

ATM Ataxia telangiectasia mutated 

ATR Ataxia telangiectasia and Rad3 related 

AURKA Aurora kinase A 

AURKB Aurora kinase B 

BCCIP BRCA2 and CDKN1A interacting protein 

BCL2 B-cell CLL/lymphoma 2 

BIRC5 Baculo viral IAP repeat containing 5 

BRCA1 Breast cancer 1, early onset 

BRCA2 Breast cancer 2, early onset 

CASP3 Caspase 3, apoptosis-related cysteine peptidase 

CCNA2 Cyclin A2 

CCNB1 Cyclin B1 

CCNB2 Cyclin B2 

CCNC Cyclin C 

CCND1 Cyclin D1 

CCND2 Cyclin D2 

CCND3 Cyclin D3 

CCNE1 Cyclin E1 

CCNF Cyclin F 

CCNG1 Cyclin G1 

CCNG2 Cyclin G2 

CCNH Cyclin H 

CCNT1 Cyclin T1 

CDC16 Cell division cycle 16 homolog (S. cerevisiae) 

CDC20 Cell division cycle 20 homolog (S. cerevisiae) 

CDC25A Cell division cycle 25 homolog A (S. pombe) 

CDC25C Cell division cycle 25 homolog C (S. pombe) 

CDC34 Cell division cycle 34 homolog (S. cerevisiae) 

CDC6 Cell division cycle 6 homolog (S. cerevisiae) 

CDK1 Cyclin-dependent kinase 1 

CDK2 Cyclin-dependent kinase 2 

CDK4 Cyclin-dependent kinase 4 

CDK5R1 Cyclin-dependent kinase 5, regulatory subunit 1 (p35) 

CDK5RAP1 CDK5 regulatory subunit associated protein 1 

CDK6 Cyclin-dependent kinase 6 

CDK7 Cyclin-dependent kinase 7 

CDK8 Cyclin-dependent kinase 8 

CDKN1A Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1) 
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CDKN1B Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1) 

CDKN2A Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4) 

CDKN2B Cyclin-dependent kinase inhibitor 2B (p15, inhibits CDK4) 

CDKN3 Cyclin-dependent kinase inhibitor 3 

CHEK1 CHK1 checkpoint homolog (S. pombe) 

CHEK2 CHK2 checkpoint homolog (S. pombe) 

CKS1B CDC28 protein kinase regulatory subunit 1B 

CKS2 CDC28 protein kinase regulatory subunit 2 

CUL1 Cullin 1 

CUL2 Cullin 2 

CUL3 Cullin 3 

E2F1 E2F transcription factor 1 

E2F4 E2F transcription factor 4, p107/p130-binding 

GADD45A Growth arrest and DNA-damage-inducible, alpha 

GTSE1 G-2 and S-phase expressed 1 

HUS1 HUS1 checkpoint homolog (S. pombe) 

KNTC1 Kinetochore associated 1 

KPNA2 Karyopherin alpha 2 (RAG cohort 1, importin alpha 1) 

MAD2L1 MAD2 mitotic arrest deficient-like 1 (yeast) 

MAD2L2 MAD2 mitotic arrest deficient-like 2 (yeast) 

MCM2 Minichromosome maintenance complex component 2 

MCM3 Minichromosome maintenance complex component 3 

MCM4 Minichromosome maintenance complex component 4 

MCM5 Minichromosome maintenance complex component 5 

MDM2 Mdm2 p53 binding protein homolog (mouse) 

MKI67 Antigen identified by monoclonal antibody Ki-67 

MNAT1 Menage a trois homolog 1, cyclin H assembly factor (Xenopus laevis) 

MRE11A MRE11 meiotic recombination 11 homolog A (S. cerevisiae) 

NBN Nibrin 

RAD1 RAD1 homolog (S. pombe) 

RAD17 RAD17 homolog (S. pombe) 

RAD51 RAD51 homolog (S. cerevisiae) 

RAD9A RAD9 homolog A (S. pombe) 

RB1 Retinoblastoma 1 

RBBP8 Retinoblastoma binding protein 8 

RBL1 Retinoblastoma-like 1 (p107) 

RBL2 Retinoblastoma-like 2 (p130) 

SERTAD1 SERTA domain containing 1 

SKP2 S-phase kinase-associated protein 2 (p45) 

STMN1 Stathmin 1 

TFDP1 Transcription factor Dp-1 

TFDP2 Transcription factor Dp-2 (E2F dimerization partner 2) 

TP53 Tumor protein p53 
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WEE1 WEE1 homolog (S. pombe) 

ACTB Actin, beta 

B2M Beta-2-microglobulin 

GAPDH Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

HPRT1 Hypoxanthine phosphoribosyl transferase 1 

RPLP0 Ribosomal protein, large, P0 

HGDC Human Genomic DNA Contamination 

RTC Reverse Transcription Control 

RTC Reverse Transcription Control 

RTC Reverse Transcription Control 

PPC Positive PCR Control 

PPC Positive PCR Control 

PPC Positive PCR Control 

 


