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RESUMO 

A sinalização celular desencadeada na presença do hormônio andrógeno em 

células da próstata é dependente da ativação do receptor de andrógeno (AR), que é um 

fator de transcrição codificado pelo gene NR3C4. O AR quando não ligado ao hormônio 

andrógeno é encontrado no citoplasma, e a ligação do hormônio ao AR promove seu 

deslocamento para o núcleo. O AR se liga a motivos de DNA, promovendo a transcrição 

de determinados genes por meio de um complexo mecanismo de regulação ainda não 

totalmente conhecido. Neste trabalho exploramos a capacidade dos RNAs longos 

intergênicos não-codificadores (lincRNAs) se ligarem ao AR e contribuírem para a 

regulação transcricional de genes. Utilizamos a imunoprecipitação de RNA, seguida de 

sequenciamento em larga escala (RIP-Seq) para a identificação e quantificação de 

lincRNAs associados fisicamente ao AR na linhagem celular de próstata LNCaP. Em 

paralelo utilizamos dados de transcriptoma e de marcas epigenéticas para verificar se a 

interação física dos lincRNAs com o AR influenciaria a composição da cromatina e a 

expressão dos genes vizinhos desses ARA-lincRNAs (Androgen Receptor Associated 

LincRNAs). Como resultado deste estudo descrevemos pela primeira vez centenas de 

LincRNAs associados fisicamente ao receptor de andrógeno após o tratamento com o 

hormônio. Observamos que uma parte desses ARA-lincRNAs pode modificar in cis a 

expressão de genes codificadores de proteínas vizinhos e essa capacidade de regulação 

é reforçada pela presença de marcas epigenéticas que são características de 

reguladores in cis. Além disso, mostramos que as regiões da cromatina contendo 

domínios topologicamente associativos (TADs) que possuem ARA-lincRNAs apresentam 

fatores de transcrição, marcas epigenéticas e nível de transcrição gênica diferenciadas. 

Os resultados apresentados neste trabalho estendem a importância dos lincRNAs 

durante eventos regulatórios complexos e mostra pela primeira a atuação dessas 

moléculas em sinergia com um fator de transcrição modificando a cromatina e alterando 

a regulação gênica. 
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ABSTRACT 

The cell signaling events triggered in the presence of the androgen hormone in 

prostate cells is dependent on the activation of the androgen receptor (AR), which is a 

transcription factor encoded by the NR3C4 gene. AR when not bound to the androgen 

hormone is found in the cytoplasm, and binding of the hormone to AR promotes its 

displacement to the nucleus. AR binds to DNA motifs, promoting the transcription of 

certain genes through a complex regulatory mechanism not yet fully undestood. In this 

work we explore the ability of long non-coding intergenic RNAs (lincRNAs) to bind to AR 

and contribute to the transcriptional regulation of genes. We used immunoprecipitation of 

RNA, followed by large-scale sequencing (RIP-Seq) for the identification and 

quantification of lincRNAs physically associated with AR in the LNCaP prostate cell line. 

In parallel we used transcriptome data and data on epigenetic marks to verify whether the 

physical interaction of lincRNAs with AR would influence the chromatin composition and 

the expression of genes neighboring these ARA-lincRNAs (Androgen Receptor 

Associated LincRNAs). As a result of this study we described for the first time in the 

literature hundreds of LincRNAs physically associated with the androgen receptor after 

treatment with the hormone. We have observed that part of these ARA-lincRNAs can 

modify in cis the expression of neighboring protein coding genes and this regulatory ability 

is enhanced by the presence of epigenetic marks that are characteristic of in cis 

regulators. In addition, we have shown that chromatin regions containing topologically 

associating domains (TADs) that possess ARA-lincRNAs have different transcription 

factors, epigenetic marks and gene transcription levels. The results presented in this work 

extend the importance of the lincRNAs during complex regulatory events and shows for 

the first time the performance of these molecules in synergy with a transcription factor 

modifying the chromatin and altering gene regulation. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

1.1- Câncer de próstata 

O câncer de próstata está entre as doenças mais comumente encontradas em 

adultos. De acordo com a publicação Global Burden of Disease Cancer, 1,6 milhões de 

homens foram diagnosticados com a doença no mundo inteiro no ano de 2015 (Global 

Burden of Disease Cancer et al., 2016). Em 2016, no Brasil, a projeção de novos casos 

de câncer de próstata é de aproximadamente 61.200 (INCA, 2016) e no ano de 2013 

foram constatadas 13.772 mortes pela doença (SIM). 

Uma das características que transformam o câncer de próstata em uma doença 

com um elevado nível de mortalidade é seu potencial de gerar metástases. A 

porcentagem de pacientes com câncer de próstata que são diagnosticados com 

metástases varia de 10% a 20%, uma vez que o aparecimento da metástase pode 

acontecer anos após o tratamento cirúrgico ou do tratamento radioterápico (Balk, 2003). 

Um molécula bastante estudada, que possui várias implicações clínicas para essa 

doença é a proteína antígeno próstata-específico (PSA). O PSA é importante para o 

diagnóstico inicial e pode ser utilizada para o monitoramento de uma possível recorrência 

do câncer de próstata (Paller e Antonarakis, 2013; Roth et al., 2016). O PSA é uma 

glicoproteína produzida pelas células epiteliais da próstata e o gene codificador dessa 

proteína é conhecido como calicreína-3 (KLK3) (Ménez et al., 2008). No sangue de 

homens saudáveis é encontrada apenas uma pequena quantidade dessa proteína, 

porém, seu nível pode ser elevado em homens com câncer de próstata. Dentre os 

motivos responsáveis pelo aumento do PSA, podemos citar causas moleculares como 
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mutações da região promotora do gene (Lai et al., 2007) e fisiológicas como o 

extravasamento da proteína a partir da ruptura de capilares e tecidos do lúmen da 

próstata (Catalona et al., 1994). 

Os hormônios andrógenos, que possuem como um importante representante a 

dihidrotestosterona (DHT), são cruciais para o entendimento do câncer de próstata. Em 

seres humanos, a DHT é sintetizada pela enzima α-reductase, a partir da conversão da 

testosterona gerada nos testículos e glândulas adrenais (Carson e Rittmaster, 2003). 	

 O transporte e ligação da DHT nas células da próstata pode modular a expressão 

de genes codificadores de proteínas e desencadear a sinalização de processos decisivos 

para o crescimento e manutenção da próstata normal, bem como a progressão do câncer 

de próstata (Lamont e Tindall, 2011).  

Um modelo de estudo muito utilizado para entender a resposta ao andrógeno fora 

das amostras de tumores de pacientes é a linhagem LNCaP. Essa linhagem celular é 

derivada de uma metástase do câncer de próstata encontrada no linfonodo 

supraclavicular de um homem de 50 anos (Horoszewicz et al., 1983).  

As células da linhagem LNCaP após serem estimuladas por andrógeno (ou com 

um análogo) se comportam de forma similar à de tumores de próstata responsivos à 

andrógeno. A similaridade desse comportamento se dá principalmente pelo 

desencadeamento de respostas específicas, como o aumento da proliferação celular e 

da produção de fosfatases (Horoszewicz et al., 1983). Semelhanças como essas tornam 

a linhagem LNCaP um interessante modelo para o estudo de genes regulados pelo 

estimulo do hormônio andrógeno, uma vez que uma parte do conhecimento obtido por 
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meio dessa linhagem é útil para o estudo de  modelos tumorais in vivo (Beltran et al., 

2011). 

 

1.2- Receptor de andrógeno 

A sinalização celular desencadeada na presença do hormônio andrógeno é 

dependente da ativação do receptor de andrógeno (AR), que é um fator de transcrição 

codificado pelo gene NR3C4 (Receptor Nuclear, subfamília 3, grupo C, gene 4) 

(Mangelsdorf et al., 1995). O receptor de andrógeno pertence à família dos receptores 

nucleares de hormônios esteroides (Nuclear Receptors Nomenclature, 1999) e em 

células normais da próstata, na ausência de ligantes é predominantemente localizado no 

citoplasma (Roy et al., 2001).  

O receptor de andrógeno é uma proteína de 919 amino ácidos e possui um peso 

molecular de 110 kDa  (Trapman et al., 1988; van Laar et al., 1989). A estrutura funcional 

do receptor de andrógeno é composta por três domínios principais, (i) Domínio N-terminal 

(resíduos de aminoácidos 1-555), (II) Domínio ligante de DNA (resíduos 555-623) e (III) 

Domínio ligante C-terminal (655-919). O domínio C-terminal é unido ao domínio ligante 

de DNA por uma região de dobradiça flexível (resíduos 623-665) (Mangelsdorf et al., 

1995). 

O domínio N-terminal compreende mais da metade dos aminoácidos dessa 

proteína (resíduos 1-555) e até o momento não possui a sua estrutura tridimensional 

resolvida através de cristalografia de raio-X (Tan et al., 2015). Alguns estudos apontam 

para o domínio N-terminal como uma estrutura capaz de interagir com diversas 
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proteínas, além de possuir uma estrutura similar àquela dos domínios intrinsicamente 

desordenados (Mcewan e Gustafsson, 1997; Bevan et al., 1999; McEwan, 2012). 

 O domínio N-terminal contém os motivos Tau-1 (FQNLF) e Tau-5 (WHTLF), que 

permitem a interação do domínio C-terminal com o domínio N-terminal (Callewaert et al., 

2006). Entre os efeitos da interação entre esses dois domínios estão a ativação de vários 

genes dependentes de andrógeno e o aumento da estabilidade dos dímeros de AR, o 

que gera uma diminuição na taxa de dissociação desses complexos do DNA (Doesburg 

et al., 1997; Langley et al., 1998). 

O domínio ligante C-terminal é responsável pela interação com os ligantes 

(agonistas ou antagonistas) e possui sua estrutura cristalográfica bem resolvida (Cantin 

et al., 2007). 

O domínio ligante de DNA é uma região rica no aminoácido cisteína sendo esta 

uma característica altamente conservada na família dos hormônios receptores de 

esteroides. Essa região possui dois motivos zinc-finger, compostos por quatro cisteínas 

cada (Tan et al. 2015).  

 O receptor de andrógeno funciona como um dímero se ligando à alvos no DNA 

por meio de dois sítios hexaméricos (5’-AGAACA-3’) que são separados por 3 pares de 

bases (Shaffer et al., 2004).  As sequências reconhecidas pelo receptor de andrógeno 

são idênticas àquelas reconhecidas pelos receptores de estrógeno, glicocorticoide, 

progesterona e mineralocorticoide. Apesar da redundância do motivo de DNA 

reconhecido por esses diferentes receptores, algumas variações nessa sequência (ex: 

5′-CCAAGA-3′) podem ser reconhecidas especificamente pelo receptor de andrógeno. 

Essas sequencias são chamadas de elementos responsivos à andrógeno (AREs) e 
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ajudam a explicar a diferença na resposta celular, quando uma mesma célula é 

estimulada com esses diferentes hormônios (Claessens et al., 1996). Apesar da 

existência de uma resposta particular para cada hormônio, ainda não é bem entendido 

como os outros receptores não reconhecem os AREs (Shaffer et al., 2004). 

 Massie et al (2007) realizou um ensaio de imunoprecipitação da cromatina 

usando anticorpo anti-AR, seguido da hibridização do DNA co-imunoprecipitado em um 

chip de microarranjo de DNA contendo sequências promotoras de 24.275 genes (ChIP-

chip) e, com isso, identificou >1500 sítios no genoma humano ocupados pelo AR em 

células LNCaP. Curiosamente, mais de 50% dos sítios ocupados pelo receptor de 

andrógeno não possuíam os motivos comuns nos AREs (Massie et al., 2007) sugerindo  

um complexo mecanismo de reconhecimento dos sítios alvos do AR. 

O receptor de andrógeno quando não ligado ao hormônio andrógeno é encontrado 

no citoplasma associado ao foldsome. Esse complexo proteico citoplasmático é 

composto por diversas chaperonas e proteínas de choque térmico (HSPs), que possuem 

a função de estabilizar e manter o receptor de andrógeno apto a interagir com moléculas 

de hormônio que cheguem até a célula por meio da circulação sanguínea (Pratt e Toft, 

1997; Heinlein e Chang, 2001). Dentre as proteínas presentes no foldsome é possível 

encontrar as bem estudadas HSP90, HSP70, HSP40 e a proteína auxiliadora de 

chaperona p23 (Reebye et al., 2012).  

A ligação do AR ao DHT promove uma mudança tridimensional na estrutura do 

AR o que permite sua interação com a chaperona HSP27. O AR ligado ao DHT recruta 

a proteína quinase p37, que rapidamente fosforila a chaperona HSP27. A forma ativa da 

HSP27 libera o AR do complexo por meio do deslocamento da HSP90 do foldsome. O 
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receptor de andrógeno, agora dissociado do foldsome é então translocado para o núcleo 

com ajuda da HSP27 fosforilada (Zoubeidi et al., 2007). 

No núcleo, o AR regula a expressão de diversos genes alvos pelo recrutamento 

de coativadores, corepressores e de proteínas do complexo remodelador e modificador 

da cromatina (Doesburg et al., 1997; Shang et al., 2002; Perissi et al., 2010). Um das 

proteínas que está presente em parte das regiões ligadas pelo receptor de andrógeno é 

a FOXA1 (Jin et al. 2014). Esse fator de transcrição da família forkhead possui um 

domínio de ligação ao DNA semelhante ao de linker-histones (Cirillo et al., 2002) e devido 

a sua capacidade de se ligar a porções bem compactas da cromatina, ele age 

pioneiramente, descompactando o DNA e facilitando a ligação do receptor de andrógeno 

aos seus alvos (Shim et al., 1998).  

Além de FOXA1, o fator de transcrição NKX3-1, que possui um domínio  

homedomain é outra importante proteína que se co-localiza com as regiões do DNA 

ligadas ao AR. Curiosamente, cerca de aproximadamente 90% dos sítios ocupados 

simultaneamente por AR e NKX3-1, também são ocupados por FOXA1 (Tan et al., 2012). 

A atuação do NKX3-1 é crucial para o desenvolvimento da próstata normal e tumoral, 

sendo já descrito como importante regulador da inibição da apoptose nessas células 

(Bhatia-Gaur et al., 1999; Shang et al., 2002; Tan et al., 2012). A presença dessa proteína 

nesses sítios ativa positivamente a transcrição dos genes alvos do AR e seu 

silenciamento decresce a expressão desses genes (Tan et al., 2012). 

Algumas proteínas quando associadas ao receptor de andrógeno podem 

modificar covalentemente as histonas presentes nas regiões alvo do AR, como é o caso 

da proteína quinase PKN1. Essa proteína fosforila a treonina 11 da histona 3 (H3T11P) 
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gerando uma marca característica de ativação da transcrição (Metzger et al., 2008) que 

em seguida promove o recrutamento da lisina desmetilase KDM4C/JMJD2C, a enzima 

que cataliza a desmetilação da histona 3 na lisina 9 (H3K9me3), removendo esta marca 

típica de promotores no estado reprimido. 

A proteína WDR5 (WD repeat-containing protein 5) é uma proteína essencial para 

a proliferação das células LNCaP e sua depleção bloqueia a ativação dos genes alvos 

do receptor de andrógeno. O trabalho de Kim et al (2014) mostrou que WDR5 interage 

diretamente in vitro com H3TP11P e é co-localizada com regiões regulatórias dos genes 

regulados por andrógeno in vivo (Kim et al., 2007).  Esse mesmo trabalho mostrou que, 

em resposta ao tratamento com andrógeno, PKN1 e H3T11P facilitam o recrutamento de 

WDR5 associada ao complexo MLL1. O complexo MLL1 é responsável por trimetilar as 

histonas H3K4 dos promotores dos genes alvo do AR, gerando assim a ativação da 

transcrição desses genes (Kim et al., 2014; Sun et al., 2016). 

 

1.3- A participação da cromatina na expressão gênica 

 

A regulação da expressão gênica dos eucariotos é controlada por uma grande 

quantidade de elementos, que interagem em diferentes níveis de especificidade, 

organização e sinergia. Uma das maneiras pelas quais o programa transcricional é 

orquestrado nas células é por meio de processos epigenéticos, como é o caso das 

modificações na cromatina (Stricker et al., 2016). 

O processo de regulação da expressão gênica através das modificações na 

cromatina possui um caráter plástico e dinâmico, uma vez que essas marcas são 
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adicionadas, lidas e removidas por enzimas modificadoras da cromatina de uma forma 

altamente regulada (Falkenberg e Johnstone, 2014). As modificações nas histonas 

alteram a estrutura da cromatina de forma não-covalente, podendo gerar tanto mudanças 

na conformação de nucleossomos individuais, bem como modificações em diversos 

nucleossomos vizinhos simultaneamente gerando a compactação ou afrouxamento da 

cromatina nessas regiões (Kouzarides, 2007). 

Além de atuarem no nível de compactação da cromatina, essas modificações 

também podem criar regiões que permitem proteínas com domínios especializados 

reconhecerem e recrutarem outros complexos modificadores de cromatina, fatores de 

transcrição, proteínas de replicação ou proteínas de reparo de DNA (Harmston e 

Lenhard, 2013). 

 Os mais bem documentados sítios de modificações de histonas são os resíduos 

de lisinas (K). As histonas H3K4 dimetiladas e triimetiladas (H3K4me2 e H3K4me3) são 

frequentemente associadas à promotores de genes ativos que estão presentes em 

regiões de eucromatina. Já as modificações H3K9me3, H3K27me3 e H4K20me3 são 

encontradas em regiões de heterocromatina e preferivelmente em genes 

transcricionalmente inativos (Barski et al., 2007). Contudo, as metilações não são 

encontradas apenas nos promotores do genes. Muitas delas são vistas em regiões 

intergênicas e outras são frequentemente encontradas no corpo dos genes, como é o 

caso da H3K36me3, que possui grande sobreposição com exons que possuem splicing 

diferencial (Schwartz et al., 2009; Luco et al., 2010).  

 Além das metilações, as acetilações nas caudas das histonas também podem 

modular a regulação da transcrição gênica dos eucariotos. Uma marca pouco estudada, 
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porém fortemente presente em promotores transcricionalmente ativados, é a marca 

H4K5ac (Park et al., 2013). Interessantemente, essa marca também é correlacionada 

com os genes que retomam rapidamente a transcrição logo após a divisão celular, 

indicando que essa marca contribui para um interessante mecanismo de propagação do 

programa celular entre células em divisão (Zhao et al., 2011). 

Um grande esforço, principalmente em áreas emergentes como a epigenética e 

transcriptômica têm se voltado para entender o funcionamento da regulação da 

transcrição gênica em tecidos e células normais, bem como a desregulação desses 

processos durante diferentes estados patológicos (Holoch e Moazed, 2015; Keung et al., 

2015)  

 Já é bem descrita na literatura a importância da contribuição dos promotores para 

a iniciação da transcrição genica, principalmente o seu papel no recrutamento de fatores 

que direcionam e estabilizam a maquinaria da RNA polimerase II (Butler e Kadonaga, 

2002). Porém, nos eucariotos é bem comum a presença de regiões reguladoras 

auxiliares que não são situadas no promotores e a ausência dessas regiões adicionais 

gera a perturbação na expressão gênica (Lovén et al., 2013). Essas regiões regulatórias 

distais são chamadas de enhancers ou módulos regulatórios in cis (Shlyueva et al., 

2014). 

Enhancers ativos são tipicamente destituídos de nucleossomos; dessa forma, a 

região de DNA na qual o enhancer é localizado fica acessível e pode ser ligada por 

diferentes complexos. Um tipo de proteína comumente encontrada em regiões de 

enhancers são as proteínas que codificam os fatores de transcrição (Thurman et al., 
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2012). Esses podem guiar para essas regiões co-ativadores e co-repressores 

importantes para a função regulatória dos enhancers (Shlyueva et al., 2014).  

 Os nucleossomos situados na vizinhança de enhancers ativos parecem 

tipicamente conter histonas com modificações específicas. Entre as marcas relacionadas 

com elementos enhancers estão a mono-metilacão da lisina 4 da histona 3 (H3K4me1) 

e a acetilação da lisina 27 da histona 3 (H3K27ac) (Rada-Iglesias et al., 2011). Além dos 

enhancers ativos existem aqueles enhancers que são denominados como poised 

enhancers. Os poised enhancers possuem algumas características de enhancer, como 

regiões sensíveis à DNAse, presença da marca H3K4me1 e H3K4me2, porém, possuem 

uma quantidade baixa de H3K27ac e apresentam um aumento na marca repressora 

H3K27me3 (Calo e Wysocka, 2013). Alguns estudos sugerem que os poised enhancers 

necessitem de fatores adicionais para que se tornem ativos e isso é evidenciado pela 

sua incapacidade de gerar a transcrição nos genes vizinhos até que se transformem em 

enhancers ativos (Rada-Iglesias et al., 2011).  

Os enhancers podem regular a expressão gênica de seus alvos, mesmo situados 

a uma grande distância dos promotores desses genes. O que torna possível essa 

regulação é a presença de contatos (loops) entre a porção da cromatina contendo o 

enhancer e a porção contendo o promotor do gene regulado (Dowen et al., 2014). 

Em sua maioria, os organismos eucariotos possuem a cromatina composta por 

nucleossomos formados por cinco histonas mais comuns (H1, H2A, H2B, H3, H4), porém, 

variantes de histonas podem ser encontradas com diferentes frequências em diferentes 

organismos e contextos biológicos (Kamakaka e Biggins, 2005). Um exemplo de histona 

não convencional é a histona H2A.Z, que é uma variante da clássica histona H2A, que é 
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codificada pelo gene H2AFZ. A histona H2AZ é comumente encontrada em regiões da 

cromatina ligadas por fatores de transcrição, tais como: ERα, MYC e p53 (Gévry et al., 

2007; Gévry et al., 2009), contudo, as metilações de DNA parecem ser infrequentes 

nessas regiões (Zilberman et al., 2008). A variante de histona H2A.Z pode ser distribuída 

tanto no final do corpo de genes transcricionalmente competentes como em 

sobreposição com marcas H3K4me, localizadas nos enhancers de vários tipos celulares 

em diversos estágios de diferenciação (Sevilla e Binda, 2014). 

	 Técnicas recentes de captura da conformação da cromatina (3C, Hi-C, ChIA-PET) 

tem indicado que a distribuição da cromatina no núcleo dos eucariotos é extremamente 

organizada e está diretamente relacionada com a regulação da expressão genica 

(Schmitt et al., 2016). Dessa forma, a organização global do núcleo das células 

demonstra um elevado nível de compartimentalização e hierarquização, que se 

correlaciona com o programa transicional tecido-específico, além de indicar o estado de 

ativação da cromatina no genoma (eucromatina ou heterocromatina) (Rao et al., 2014).  

Os topologically associating domains (TAD) são pequenas estruturas que 

compartimentalizam a cromatina em densas regiões que possuem em média ~1 MB.  

Dentro dessas regiões é encontrado um elevado nível de contato entre as porções da 

cromatina que compartilham um mesmo TAD. Outra particularidade desses módulos 

estruturais da cromatina é a forte ausência de contatos nas regiões que demarcam as 

fronteiras ou bordas dos TADs (Rao et al., 2014).  

As bordas dos TADs são extremamente conservadas entre diferentes tipos 

celulares, contudo, o perfil de interações dentro das TADs é bastante variado entre os 

diferentes tipos celulares (Dixon et al., 2012; Le et al., 2013).  
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Apesar da literatura a respeito da estrutura tridimensional da cromatina estar em 

grande crescimento, ainda são pouco conhecidos os mecanismos que definem, criam e 

mantem os TADs. Algumas proteínas como o CTCF, coesina e condensina possuem 

função associada com a formação de loops na cromatina e também com o 

desaparecimento das bordas de alguns TADs (Dixon et al. 2012; Ong & Corces 2014; 

Merkenschlager & Nora 2016). Essas proteínas podem ser encontradas em mais de 86% 

de todas as regiões que ancoram a base dos loops da cromatina (Rao et al. 2014). 

Diferentes estudos mostraram que perturbações na cromatina, como por exemplo 

os rearranjos que acontecem em células do câncer, de alguma forma podem reestruturar 

os TADs causando alterações na dinâmica das interações de longa distância (Gröschel 

et al., 2014).  Esses eventos podem acontecer pela destruição da rede de contatos que 

existem no interior de um TAD, o que geraria uma perturbação na regulação intra-TAD 

específica. Outra consequência da rompimento da estrutura dos TADs seria a perda do 

isolamento de promotores situados no interior de um TAD. Esse fenômeno permitiria a 

ativação indesejada desses genes, por meio do contato dos promotores com enhancers 

externos que anteriormente estavam ilhados pelas bordas do TAD (Lupiáñez et al., 

2015). 

Grande parte das regiões da cromatina que são ocupadas pelo receptor de 

andrógeno apresentam sobreposição com regiões que possuem características de 

enhancers. Esse acontecimento é um indicador da importância da ação direta do 

receptor de andrógeno nos loci de elementos regulatórios (Hsieh et al., 2014).  

A estrutura complexa da regulação dos eucariotos faz com que estudos que 

integrem dados de epigenética, como aqueles das marcas de histona, fatores de 
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transcrição e informações da própria dinâmica tridimensional da cromatina, sejam uma 

boa alternativa para um melhor entendimento da regulação gênica após o estimulo 

hormonal feito com andrógeno. 

 

1.4- RNAs longos não codificadores de proteínas  

 

 Na última década ocorreram vários avanços nas técnicas de sequenciamento em 

larga escala que possibilitaram a investigação do transcriptoma e do genoma humano 

em alta resolução (Goodwin et al., 2016). A integração dessas análises revelou que 

grande parte do genoma humano (> 86%) é transcrito em algum tecido, linhagem celular 

ou contexto biológico. Essa transcrição massiva do genoma foi nomeada como 

transcrição pervasiva e trouxe com ela um vasto repertório de RNAs não-codificadores 

de proteínas (ncRNAs) que não eram antes conhecidos (Djebali et al., 2012; Hangauer 

et al., 2013). Embora a literatura seja dominada por trabalhos de ncRNAs curtos (< 200 

nt), nos últimos anos tem havido um aumento no número de trabalhos que têm reportado 

a funcionalidade e diversidade de ncRNAs longos (≥ 200 nt) (lncRNAs) que mapeiam em 

regiões intrônicas e intergênicas (ENCODE, 2007; Dinger et al., 2009; Kapranov et al., 

2010; Djebali et al., 2012). 

Os lncRNAs apresentam características semelhantes às dos mRNAs de genes 

codificadores de proteínas, tal como a presença da estrutura cap na ponta 5’ do RNA, e 

possuem região promotora e marcas de RNA Polimerase II no sítio de início de 

transcrição (TSS) (Guttman et al., 2009; Conley e King Jordan, 2012). Além disso, alguns 

trabalhos têm mostrado que esses transcritos podem apresentar uma cauda poli-
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adenilada e podem se acumular diferentemente no compartimento nuclear ou 

citoplasmático das células (Kapranov et al., 2007; Kapranov et al., 2010).	

Apesar de existir um grande repertório de lncRNAs no transcriptoma humano, 

estes apresentam de maneira geral uma baixa abundância de expressão quando 

comparados aos genes codificadores de proteínas. Outra particularidade dos lncRNAs é 

que a grande maioria apresenta expressão tecido específica (ENCODE, 2007; Cabili et 

al., 2011).  

Evidências têm apontado o envolvimento de lncRNAs com diversas doenças 

humanas (Taft et al., 2010; Esteller, 2011; Wapinski e Chang, 2011), especialmente nos 

tumores de diversos tipos celulares (Prensner e Chinnaiyan, 2011; Reis e Verjovski-

Almeida, 2012; Spizzo et al., 2012). 

De maneira geral, há fortes evidências que o mecanismo de ação dos lncRNAs 

está relacionado com interação entre os lncRNAs e proteínas (Khalil e Rinn, 2011), 

especialmente proteínas que compõem complexos remodeladores da cromatina que  são 

ativadores ou repressores da expressão gênica (Khalil et al., 2009).  

Alguns trabalhos sugerem que além de interagir com complexos proteicos 

remodeladores da cromatina, os lncRNAs se ligam ao DNA formando um híbrido 

RNA/DNA que guia os complexos para sítios específicos do genoma onde executam sua 

função (Chu et al., 2011; Mattick, 2012). Outros trabalhos indicam que os lncRNAs 

também podem promover ativação de determinados complexos proteicos através da 

indução de modificações alostéricas (Mattick, 2012). 

Um exemplo muito bem caracterizado de interação física entre lncRNA-proteína é 

o que acontece com lncRNA HOTAIR (Rinn et al., 2007). Esse gene é transcrito no locus 
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HOXC e regula a expressão do cluster de genes HOXD que controla a morfogênese dos 

membros superiores e inferiores dos vertebrados (Hérault et al., 1998). No trabalho de 

Rinn et al (Rinn et al., 2007) foi observado que HOTAIR se liga ao Polycomb repressive 

complex 2 (PRC2) e direciona esse complexo para a região promotora do locus HOXD 

(Rinn et al., 2007). O complexo repressivo Polycomb 2 então trimetila a histona 3 no 

resíduo de lisina 27 (H3K27me3) resultando no silenciamento dos genes do cluster 

HOXD.  

Por meio de sua porção 5’, HOTAIR interage com a proteína SUZ12, uma 

integrante do PRC2, enquanto isso a porção 3’ interage com a proteína LSD1, que é 

integrante do CoREST/REST repressor complex. O complexo CoREST/REST retira a 

dimetilação da histona H3 no resíduo de lisina 4 (H3K4me2) e isso se relaciona com a 

repressão da expressão gênica e com o silenciamento dos genes HOXD  (Tsai et al., 

2010).  

O lincRNA Xist é outro exemplo de um lncRNA que interage fisicamente com 

complexos proteicos e regula processos celulares cruciais, como é o caso da inativação 

de um dos cromossomos X em fêmeas. Durante esse evento, modificações epigenéticas 

que geram a inativação do cromossomo são primeiramente depositadas em porções do 

DNA que são co-localizadas com o locus do lincRNA Xist, no centro de inativacão. 

Quando expresso, Xist se liga ao PRC2 e o guia para alvos específicos no DNA.  À 

medida que a inativação progride, as regiões a serem desativadas se aproximam 

progressivamente do centro de inativação onde Xist é expresso. Dessa forma, a 

inativação do cromossomo X é um elegante exemplo de como a plasticidade da 
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cromatina é explorada pela ação coordenada do lncRNA Xist em parceria com o 

complexo PRC2 (Simon et al., 2013). 

Recentemente foi descoberta uma nova classe de ncRNAs que podem regular a 

transcrição de genes vizinhos; esses transcritos são conhecidos como RNAs de 

enhancer (eRNA) (Kim et al., 2010). Os eRNAs em sua maioria não são poliadenilados, 

apresentam transcrição bidirecional e comportam a modificação H3K4me1 em seus loci 

(Kim et al., 2010; Lai e Shiekhattar, 2014).  O aumento da expressão de alguns eRNAs 

após o estímulo com andrógeno (Wang et al., 2011) , bem como a regulação da 

expressão do gene KLK3 pelo eRNA (eRNA-KLK3)  já estão documentados na literatura 

(Hsieh et al., 2014). Dessa forma, esses trabalhos abrem o caminho para o entendimento 

do papel dessa nova classe de ncRNA durante a regulação do programa transcricional 

das células. Apesar da expressão dos eRNAs ser importante para a regulação de genes 

in cis, os lincRNAs não poliadenilados e sem transcrição bidirecional são também 

relacionados com a regulação da expressão de genes vizinhos e podem apresentar 

marcas semelhantes à dos enhancers (Orom et al., 2010; IIott et al., 2014). 

Alguns RNAs não codificadores já foram encontrados interagindo fisicamente com 

fatores de transcrição (Cassiday, 2002; Hsieh et al., 2014). O NRCP é um dos lncRNAs 

que apresentam maior nível de expressão diferencial quando ovários tumorais são 

comparados com ovários normais (Rupaimoole et al. 2015).  O fator de transcrição 

STAT1 se liga fortemente a esse lncRNA e o silenciamento de NRCP diminui a interação 

de STAT1 com a RNA polimerase II. O resultado da não interação entre STAT1 e NRCP 

é a diminuição da expressão dos genes da via glicolítica, que normalmente estariam 

regulados por STAT1. O não funcionamento dessa via propicia  a respiração mitocondrial 
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nesses tecidos e favorece o desenvolvimento dos tumores  (Rupaimoole et al. 2015). 

Apesar de existirem alguns exemplos de ncRNAs que interagem com fatores de 

transcrição, ainda é pequena a quantidade de trabalhos que procuram por esse tipo de 

associação, principalmente por meio de abordagens em larga escala. 

Em resumo, têm se acumulado cada vez mais evidências de que os lncRNAs, 

juntamente com a arquitetura tridimensional da cromatina podem exercer papel crucial 

na regulação do funcionamento de células e tecidos (Nichols e Corces, 2015; Yang et 

al., 2015). Sendo assim, é indispensável a utilização de metodologias que permitem o 

estudos de novos lncRNAs e de lncRNAs já anotados que possuem associação com 

proteínas parceiras, sejam elas fatores de transcrição e/ou componentes da maquinaria 

epigenética. 

 

1.5- Bioinformática e epigenética 

 
1.5.1-    ChIP-Seq 

	

Cada vez mais tecnologias tem possibilitado a compreensão do envolvimento da 

cromatina e das marcas de histonas para a diferenciação e função de diversos tipos 

celulares. Sabendo da importância desses elementos, tanto iniciativas específicas de 

certos grupos de laboratórios como laboratórios isolados geram dados que revelam a 

posição de nucleossomos (Segal e Widom, 2009), definem a conformação da cromatina 

(Wit e Laat, 2012) e determinam sítios na cromatina ocupados por fatores de transcrição 

(Farnham, 2009). Projetos maiores como o Roadmap Epigenomics Consortium e o 

Projeto ENCODE geraram perfis extensos de múltiplas marcas epignéticas em diversos 
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tecidos e linhagens celulares humanas (ENCODE, 2007; Roadmap Epigenomics et al., 

2015). Um dos principais métodos para a identificação de marcas epigenéticas de um 

genoma é a fragmentação do DNA genômico acompanhada de imunoprecipitação da 

cromatina que permanece ligada a uma proteína específica de interesse, com ou sem 

uma modificação química. Após isso é realizado o sequenciamento em larga escala da 

fração de DNA co-imunoprecipitado. Essa técnica é conhecida como Chromatin 

Immunoprecipitation – Sequencing (ChIP-Seq) (Furey, 2012).  

A imunoprecipitação de fatores de transcrição em experimentos de ChIP-Seq é 

bastante utilizada para estudos epigenéticos em larga escala (Tan et al., 2012; Jin et al., 

2014; Ong e Corces, 2014; Dixon et al., 2015). Esse tipo de análise permite a captura 

das regiões da cromatina especificamente ligadas a um fator de transcrição selecionado 

após um dado estímulo. Além de permitir a visualização do mapa de ligações do fator de 

transcrição, essa abordagem auxilia na descoberta dos motivos de DNA envolvidos 

nessa interação (Farnham, 2009; Heinz et al., 2010). 

Outra variação comum que essa técnica permite é a imunoprecipitacão de 

histonas contendo uma modificação química específica (O’Geen et al., 2011). Esse tipo 

de abordagem permite a observação das marcas de histonas em diferentes contextos 

celulares, tais como o de divisão celular, reparo do DNA, durante a transcrição e 

repressão gênica (Roadmap Epigenomics et al., 2015). Quando várias marcas de histona 

que foram obtidas em um mesmo contexto biológico são integradas, estados da 

cromatina mais sutis e específicos são revelados. Esses estados geralmente são 

compostos pela combinação de múltiplas marcas de histonas e podem ser modelados 

através de algoritmos de extração de sinais e modelos probabilísticos (Ernst et al., 2011). 



	 30	

A análise desse tipo de dado é realizada por meio do alinhamento das sequências 

obtidas no genoma de referência escolhido. Entre os programas de alinhamento que 

permitem essa operação estão os alinhadores Bowtie (Langmead et al., 2009) e STAR 

(Dobin et al., 2013). Existem algumas ferramentas que possuem funções especificas 

para o tratamento de dados de ChiP-Seq, como por exemplo o programa HOMER (Heinz 

et al., 2010) e MACS (Zhang et al., 2008), que além de corrigirem alguns bias presentes 

nesse tipo de técnica podem anotar picos e motivos enriquecidos em cada experimento. 

 

1.5.2-     DNAse-Seq 
	

 Outra  importante técnica utilizada para a investigação de elementos regulatórios 

no genoma é o ensaio em larga escala da clivagem das regiões hipersensíveis à DNaseI 

(DNAse-Seq) (Song e Crawford, 2010).  A partir dos resultados de DNAse-Seq é possível 

encontrar promotores, enhancers, silenciadores, insulators e outras regiões 

controladoras (Boyle et al., 2008; González et al., 2015). Esse tipo de visualização só é 

possível devido a sensibilidade à clivagem por DNAseI existente em regiões genômicas 

cuja ocupação por nucleossomos é diminuída (Casci, 2006). 

 Para a obtenção de dados de DNAse-Seq o isolamento da cromatina é realizado 

e após isso é induzida sua digestão com a DNAseI. Os fragmentos digeridos são então 

separados por tamanho, amplificados e sequenciados. Os reads gerados através desse 

procedimento são alinhados contra o genoma de referência (Song e Crawford, 2010). A 

ferramenta HOMER também pode ser utilizada para identificar regiões em que os reads 

se aglomeram e formam picos.  Com as informações desses picos é possível observar 

segmentos da cromatina que possuem grande hipersensibilidade a DNAseI, postulando 
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a existência de elementos regulatórios e descobrindo os motivos mais frequentes nessas 

regiões (González et al., 2015). 

 

1.5.3-    RIP-Seq 
	

 É possível por meio de experimentos em larga escala determinar quais são os 

RNAs ligados a uma dada proteína. Uma das técnicas que oferecem essa possibilidade 

é a imunoprecipitação de RNA, seguida de sequenciamento (RIP-Seq ) (Khalil et al., 

2009). Essa abordagem já foi utilizada por outros grupos para capturar RNAs interagindo 

com proteínas do Complexo Repressor Polycomb 2, proteína Argonauta e a proteína 

ligadora de RNA (RBP) Sm, que é envolvida com o splicing em Drosophila (Zhao et al., 

2010; Lu et al., 2014; Krell et al., 2016).  

 Resumidamente, no ensaio de RIP-Seq é utilizado um anticorpo com afinidade 

para uma proteína específica, que permite por meio da imunoprecipitação o isolamento 

e sequenciamento em larga escala das espécies de RNAs que previamente se 

encontravam ligadas a essa proteína e co-imunoprecipitaram (Zhao et al., 2010). Para 

controlar o caráter ruidoso desse experimento é realizada uma imunoprecipitação de 

uma amostra semelhante, com um anticorpo sem especificidade para qualquer proteína 

(IgG). Os RNAs sequenciados que se ligaram ao IgG são utilizados como um controle 

negativo do experimento. Utilizando essa abordagem experimental, a quantidade de 

reads de cada transcrito de RNA imunoprecipitado junto a proteína de interesse é 

contrastada com a quantidade do mesmo RNA capturada através da imunoprecipitação 

do IgG (controle). Aqueles RNAs imunoprecipitados com a proteína de interesse, que 
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possuem um enriquecimento superior ao do anticorpo inespecífico são considerados 

“associados fisicamente à proteína de interesse”.  

A identificação de RNAs significativamente ligados à proteína desejada pode ser 

realizada com o uso das mesmas ferramentas que calculam a expressão diferencial 

(Bonasio et al., 2014; Chu et al., 2015) ou por meio de ferramentas como o RIPSeeker  

(Li et al., 2013). 

1.5.4-    Captura da conformação da cromatina 
	

Técnicas que possibilitam a captura da conformação espacial da cromatina se 

tornaram cada vez mais populares na última década (Boyan e Giacomo, 2016).  Algumas 

delas, como é o caso do 3C (Captura da Conformação da Cromatina) permitem a 

investigação do nível de contato entre diferentes partes da cromatina que foram pré-

selecionadas. A pioneira abordagem de 3C foi muito importante para o desenvolvimento 

de novas técnicas que agora podem capturar a conformação da cromatina em larga 

escala (Wit e Laat, 2012).  Essas novas abordagens possibilitaram a definição de mapas 

de alta resolução dos contatos que existem entre as diferentes partes da cromatina de 

um mesmo cromossomo e também a definição dos contatos presentes entre distintas 

regiões extracromossomais (Grob et al., 2014).  

Com essa imensa quantidade de novos dados de captura de conformação da 

cromatina foi possível destacar o papel da arquitetura da cromatina e da dinâmica criada 

por ela durante o controle da expressão gênica (Harmston e Lenhard, 2013) e da 

replicação dos eucariotos (Naumova et al., 2013). 

Uma das variações do 3C que permite estudar o mapa global de interações da 

cromatina é o Hi-C (Belton et al., 2012). O primeiro passo experimental realizado nesse 
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método é o cross-linking entre a cromatina e as proteínas próximas. Essa etapa introduz 

um “congelamento” no estado atual da cromatina permitindo que as interações entre os 

loci e proteínas sejam conservadas. O segundo passo do Hi-C consiste em fragmentar 

o DNA por digestão e ligar a ponta dos fragmentos genômicos vizinhos usando 

adaptadores específicos. Essa etapa permite que a co-localizacão dos fragmentos seja 

revelada, pois em seguida o cross-linking  entre as proteínas e os DNAs ligados pelos 

adaptadores presentes nas pontas dos fragmentos é revertida. Dessa forma, apenas os 

fragmentos que permaneceram ligados a um mesmo complexo proteico têm suas pontas 

unidas, e são especificamente capturados porque durante a ligação dos adaptadores é 

incorporado na junção um nucleotídeo biotinilado que serve para a captura. 

Na última etapa, após a degradação das proteínas em cross-linking com o DNA, 

o sequenciamento de todos os fragmentos capturados é realizado e assim os segmentos 

da cromatina que possuíam proximidade dentro do núcleo podem ser anotados (Belton 

et al. 2012). 

Além da elucidação dos mapas de contatos entre a cromatina, esses dados podem 

ser utilizados para a procura dos domínios topologicamente associativos (TAD) e de suas 

subestruturas, conhecidas também como sub-TADs (Boyan e Giacomo, 2016).  Algumas 

abordagens computacionais ainda permitem a reconstrução por inteiro do arranjo 

tridimensional dos cromossomos dentro do núcleo. Para realizarem esse feito, essas 

ferramentas usam a frequência dos contatos de cromatina obtidos pelo ensaio de Hi-C, 

juntamente com a modelagem de propriedades físico-química desses polímeros (Lesne 

et al., 2014; Di Stefano et al., 2016). 
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1.5.5-    Aplicação do algoritmo Random Forest na exploração de dados 
epigenéticos 
	

 Random Forest é um algoritmo de aprendizagem supervisionada que utiliza 

diversos sub-classificadores (árvores) em conjunto para gerar predições mais acuradas 

(ensemble learning) (Dietterich, 2000).  O algoritmo Random Forest é flexível e pode ser 

utilizado tanto em problemas de classificação como em problemas de regressão 

(Breiman, 2001).  

Nos últimos anos tem se tornado cada vez mais difundida a utilização desse 

algoritmo para a análise de dados epigenéticos (Zilberman et al., 2008; Heyn et al., 2013; 

Rajagopal et al., 2013; Dixon et al., 2015; Polak et al., 2015; Kim et al., 2016). Um dos 

principais fatores que favorecem esse crescimento é a facilidade de recuperação e da 

avaliação da contribuição individual de cada variável para o processo de aprendizado 

dos dados de treinamento. Por esta razão decidimos utilizar este algoritmo para nossas 

análises, como descrito mais adiante.  

 Para realizar a tarefa de aprendizado, o algoritmo Random Forest cria uma 

floresta contendo diversas árvores de decisão. Cada uma das árvores recebe uma 

quantidade específica e aleatória dos dados originais do treinamento. As variáveis 

utilizadas para o treinamento também são aleatoriamente distribuídas para cada uma 

das árvores. Isso faz com que cada um dos sub-preditores (árvores) aprenda com um 

subgrupo de dados diferente, cujas variáveis utilizadas para a separação também sejam 

diferentes. Essa heurística faz com que o algoritmo Random Forest seja bastante 

resistente ao conhecido problema de overfitting. 
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Durante processo iterativo de criação dos galhos de uma árvore de decisão, o 

algoritmo Random Forest percorre os valores de uma variável e tenta minimizar o 

resultado da função de GINISPLIT. Dessa forma, o valor utilizado como ponto para a criação 

dos novos galhos procura diminuir a impureza dos componentes presentes nos novos 

subconjuntos gerados.  

A equação abaixo formaliza o mecanismo de criação de novos galhos em uma 

árvore: 

 ,        (1) 

na qual: 

T = Conjunto de valores T = { v1, v2, ..., vn	} que possui correspondência com uma coleção 

de classes C = { ji, j2, ...., jn	}. 

T1 e T2 = Subconjuntos gerados por uma ramificação no ponto de corte S.  O valor de S 

deve seguir o seguinte critério:  S > min(v) e S < max(v).    

N1 e N2 = Número de elementos nos subconjuntos T1 e T2 . 

N = Número total de elementos dentro da coleção. 

 

A equação utilizada para calcular o Gini(T1)  e  Gini(T2) é dada por: 

                          ,                                    (2) 

na qual: 
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pj =  Frequência da classe j no conjunto Ti 

A etapa de classificação pode ser esquematizada na figura abaixo (Fig. 0), em uma floresta simplificada 

na qual se usou apenas 3 árvores preditoras. 

  

 

Figura 0 – Esquema representando o processo de classificação pós-treinamento em um modelo 
simplificado com 3 árvores.  Cada árvore em marrom, obtida na etapa de treinamento, recebe um mesmo 

valor V como entrada, para o qual pretende-se determinar a probabilidade de que ele pertença a uma das 

quatro diferentes classes representadas pelas cores (azul, amarela, vermelha e verde). Quando a entrada 

V a ser predita atinge um nó que não pode ser mais ramificado, o valor de probabilidade de V pertencer a 

cada classe é atribuído com base na ocupação final daquele nó durante o processo de treinamento 

(Criminisi et al. 2011).  

 

A equação do valor de predição é a seguinte, 

 

                                    ,                                    (3) 

na qual: 

p(c|v) : A probabilidade de um  valor v pertencer a um classe c  
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T = Um conjunto de árvores presente na floresta 

(c|v) = A probabilidade de v pertencer a c  para cada árvore t contida no conjunto de 

árvores T 

 

No final da predição, o valor de classificação final é dado pela somatória das 

probabilidades encontradas em cada uma das 3 árvores presentes no modelo. 

O valor da contribuição de cada variável V é calculado utilizando uma somatória do valor 

de saída da função GINISPLIT de V,  para cada vez que V foi utilizado em uma das árvores durante 

o treinamento. Sendo assim, a importância de uma variável é diretamente dependente do grau 

de pureza que ela proporciona durante a criação de novos galhos (Menze et al., 2009) 
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2- Objetivos 
 
 
2.1-  Objetivo Geral 

• Identificar em larga escala LincRNAs associados fisicamente ao receptor 
de andrógeno na linhagem LNCaP estimulada com o hormônio andrógeno 
e caracterizar um possível padrão de regulação da expressão gênica 
determinado por esses lincRNAs. 

	

2.2- Objetivos específicos 

• Identificar os LincRNAs existentes no transcriptoma da linhagem LNCaP 
tratada com o hormônio andrógeno e nos transcriptomas de tumores de pacientes.	
	
• Identificar lincRNAs associados fisicamente ao receptor de andrógeno 

após a indução hormonal.	
	
• Identificar as marcas epigenéticas da cromatina presentes nos sítios de 

transcrição dos lincRNAs associados fisicamente ao receptor de andrógeno após 
o estímulo com o hormônio e identificar as marcas e o nível de transcrição dos 
genes codificadores de proteína vizinhos aos lincRNAs.	
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3- Materiais e métodos 
 

3.1- Obtenção do transcriptoma de células LNCaP estimuladas com 

andrógeno 

A linhagem celular LNCaP foi obtida do ATCC (https://www.atcc.org) e cultivada 

por 24 horas em meio RPMI 1640 (Sigma) com privação de andrógeno e com 10 % 

(peso/volume) de soro fetal bovino tratado com carvão ativado (Sigma). Após 24 horas, 

as células foram mantidas por mais 24 horas em um meio contendo 1 nM do andrógeno 

sintético R1881 (tratamento) ou em um meio contendo um volume de etanol (veículo) 

equivalente ao que acomodaria o andrógeno (controle).  O RNA poly(A)+ foi extraído 

usando o kit de isolamento de mRNA FastTrack MAG maxi (Invitrogen) seguindo o 

protocolo indicado pelo manual do fabricante, exceto por um tratamento estendido de 1 

h com 2x DNaseI (Invitrogen).  As bibliotecas fita-específicas de cDNA foram preparadas 

usando o kit TrueSeq RNA (versão 1, rev A) e sequenciadas com o equipamento Illumina 

HiSeq 2000 usando reads paired-end de comprimento de 75 pares de base.  

Foram sequenciadas duas amostras das células tratadas com o andrógeno e duas 

tratadas apenas com o veículo. Essas amostras geraram de 80-90 milhões de mate pairs 

por amostra.  

 

3.2- Obtenção dos RNAs associados ao receptor de andrógeno em células 

LNCaP estimuladas com andrógeno 

 

As células da linhagem LNCaP foram cultivada por 24 horas em meio RPMI 1640 

(Sigma) com privação de andrógeno e com 10 % (peso/volume) de soro fetal bovino 
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tratado com carvão ativado (Sigma). Após 24 horas, as células foram mantidas por mais 

6 horas em um meio contendo 1 nM do andrógeno sintético R1881.  

A imunoprecipitação nativa (sem crosslink) dos RNAs ligados ao receptor de 

andrógeno foi realizada usando o kit Magna RIP RNA-Binding Protein 

Immunoprecipitation kit (Millipore) seguindo as recomendações no manual do fabricante. 

A lavagem das amostras foi realizada utilizando o RIP Wash Buffer (Millipore) e após 

isso o lisado celular foi adicionado a um sistema de esfera-anticorpo.  Os anticorpos 

conjugados com as esferas (beads) foram os seguintes: IgG de soro normal de coelho 

(Millipore # 12-370) ou Anti-Receptor de andrógeno (Millipore # 06-680). O RNA foi 

extraído utilizando Trizol e TURBO DNase (Ambion) a 37 graus por 30 minutos. A 

purificação foi realizada com o kit RNeasy Micro KIT (Qiagen) e quantificado com o kit 

RiboGreen (Invitrogen).  

Para cada amostra de RNA do RIP nativo foi preparada uma biblioteca usando o 

kit SMARTer Ultra Low Input RNA Kit for Sequencing v3 (Clontech). As bibliotecas foram 

então sequenciadas usando o equipamento Illumina NextSeq500 com paired-end reads 

de 150 pares de base de comprimento. Para cada anticorpo (anti-AR ou IgG) foram 

geradas duas amostras possuindo em média 30 milhões de reads cada. 

 

3.3- Análise do transcriptoma de células LNCaP estimuladas com 

andrógeno 

 A ferramenta Trimommatic (Bolger et al., 2014) foi utilizada para remover 

adaptadores oriundos do processo de criação das bibliotecas, bem como durante a 

remoção das regiões dos reads cujos valores de qualidade média eram menores do que 
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15 ( probabilidade de erro de leitura > 3.1%) em uma janela deslizante (Direção: 5’ para 

3’) de 4 nucleotídeos.  Os reads  com comprimento menor que 20 nucleotídeos  foram 

descartados e os restantes foram alinhados contra a versão do genoma humano hg19, 

com a ferramenta TopHat2 (Kim et al., 2013). A montagem dos transcritos foi realizada 

através da ferramenta Cufflinks 2.2 (Trapnell et al., 2012) utilizando os parâmetros 

default.  Como referência para o alinhamento e para a montagem foi utilizado um arquivo 

de anotações de transcritos expandido. Esse arquivo GTF continha transcritos de 

diferentes banco de anotações, principalmente de transcritos anotados como lincRNAs, 

como detalhado no item 3.4 abaixo. As montagens geradas por cada uma das amostras 

foram  combinadas em um único arquivo utilizando a ferramenta Cuffmerge (Trapnell et 

al., 2012).  

 A abundância dos RNAs foi estimada em unidades de FPKM (Fragmentos Por 

Quilobase de Exons Por Milhão de Fragmentos Mapeados) através da ferramenta 

Cuffdiff v 2.2 . 

 A expressão diferencial entre as amostras de células LNCaP tratadas com 

andrógeno e tratadas com veículo foi realizada como descrito em Love et al (2014) (Love 

et al., 2014).  Resumidamente,  a quantidade de reads de cada locus foi contada com a 

ferramenta HTSeq (Anders et al., 2015) e a expressão diferencial foi calculada com a 

ferramenta DESeq2 (Love et al., 2014) considerando um FDR (False Discovery rate)  < 

5 % . A ferramenta DESeq2 utiliza um modelo regressivo que tenta estimar a dispersão 

da contagem de reads de cada gene. Isso é possível através do compartilhamento da 

informação da dispersão dos genes de diferentes faixas de expressão. Dessa maneira, 

o valor de dispersão (estimado) e a quantidade de reads servem como parâmetros de 
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entrada para o teste de expressão diferencial. Como os lincRNAs possuem valores de 

expressão menores que o de genes codificadores de proteínas, a utilização dessa 

abordagem facilita a identificação dos lincRNAs diferencialmente expressos e diminui a 

taxa de falsos positivos. 

 

3.4- Expandindo o catalogo de lincRNAs 

Para expandir o catálogo padrão de lincRNAs comumente utilizado em estudos 

da expressão genica em larga escala (GENCODE V19), foi gerado um arquivo de 

referência contendo todos os genes codificadores de proteína e lincRNAs anotados em 

diversos outros repositórios públicos. 

Os arquivos utilizados para a criação dessa nova referência foram: GENCODE 

V19 (Harrow et al., 2012) (contém todos os genes codificadores de proteínas anotados 

e diversos lncRNAs), repositório de lincRNAs identificados no projeto Human Body Map 

2 (Cabili et al., 2011), repositório de lincRNAs expressos em diversos tecidos humanos 

(Hangauer et al., 2013) e os RNAs não codificadores associados ao câncer de próstata 

(prostate cancer associated ncRNA transcripts - PCATs ) (Prensner et al., 2011). 

Os repositórios de transcritos descritos acima foram processados e parseados por 

meio de scripts escritos na linguagem Python. Esses scripts procuravam por 

inconsistências nos diferentes arquivos BED/GTF, ordenavam e mesclavam as 

informações desses transcritos em um único arquivo GTF (Gene Transfer Format).  

 

A fusão deu origem a um arquivo GTF que foi utilizado como um referência 

expandida para a montagem de transcritos e para a expressão diferencial. 
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3.5- Descoberta de novos lincRNAs expressos em LNCaP 
	

Para encontrar novos lincRNAs específicos da linhagem LNCaP foi utilizado o 

pipeline mostrado na figura 1A. O pipeline consistiu em alinhar os reads no genoma hg19 

e montar os transcritos com a ferramenta Cufflinks. Nesse passo, o arquivo GTF 

expandido foi utilizado como referência para a descoberta e montagem de transcritos. 

 Todas as saídas contendo transcritos montados pelo programa Cufflinks foram 

fundidas em um único arquivo através da ferramenta Cuffmerge. O arquivo gerado por 

essa união contém diversas anotações sobre os transcritos encontrados. Uma anotação 

importante para este trabalho foi a “Transflag = ‘u’, que identifica se um transcrito não foi 

encontrado no GTF referência e se sua localização genômica é intergênica. Todos os 

genes possuindo essa notação foram selecionados como possíveis novos lincRNAs. 

Após isso, aqueles candidatos com FPKM < 1 ou menores que 200 nucleotídeos foram 

removidos. Por último, utilizamos o programa CPC (Kong et al. 2007) (coding potential 

calculator - versão 0.9-r2) para remover aqueles transcritos com algum potencial de 

tradução. Os novos transcritos gerados foram integrados ao GTF expandido para a 

utilização nas análises de RIP-Seq. 

 

3.6- Transcriptoma de tumores de próstata 

 

Dados públicos pareados de amostras tumorais e normais da próstata de 14 

homens chineses (Ren et al., 2012) foram obtidos por meio do código de acesso E-
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MTAB-567 na plataforma arrayexpress (www.ebi.ac.uk/arrayexpress/).  Após isso, esses 

dados foram analisados utilizando a mesma metodologia adotada para quantificação do 

transcriptoma da linhagem LNCaP. O arquivo GTF expandido, com adição dos novos 

lincRNAs encontrados no RNA-Seq de LNCaP foi utilizado para a descoberta dos genes 

diferencialmente expressos nessas amostras. 

 

3.7- Análise de enriquecimentos de assinaturas genicas com a ferramenta 

GSEA 

A ferramenta de procura por assinaturas genicas GSEA (Subramanian et al., 

2005) foi utilizada para buscar módulos enriquecidos entre os genes diferencialmente 

expressos de células LNCaP e nas amostras de pacientes. O software GSEA em sua 

versão desktop foi instalado localmente, juntamente com o banco de assinaturas MSigDB 

em sua versão 5.2 (Subramanian et al., 2005). Durante a análise foram considerados 

significativos apenas módulos com valor de FDR < 5%. 

 

3.8- Descoberta de lincRNAs associados ao receptor de andrógeno 

O controle de qualidade das amostras de RIP-Seq imunoprecipitadas com Anti-

AR ou IgG foi realizado adotando os mesmos critérios da filtragem do transcriptoma de 

LNCaP.  

Durante a etapa de alinhamento de reads e montagem dos transcritos foram 

utilizadas a referência hg19 e o arquivo GTF expandido (com adição dos novos lincRNAs 

encontrados no transcriptoma de LNCaP). Para a identificação dos RNAs que se 

associaram significativamente ao receptor de andrógeno foi utilizada a ferramenta 
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DESeq2. Essa estratégia permitiu calcular, para cada transcrito, a razão entre as 

contagens de reads obtidas na amostra imunoprecipitada com anti-AR e na amostra 

imunoprecipitada com IgG de soro de animal não-imune. 

 A lista final de RNAs associados ao receptor de andrógeno continha apenas 

aqueles lincRNAs cujo Log2 da razão de reads anti-AR/ IgG era positivo e que possuíam 

valor de FDR menor que 10%.  

Nesse trabalho, somente os RNAs da classe dos lincRNAs (RNAs longos não 

codificadores intergênicos) foram utilizados para as análises de associação RNA-AR que 

se seguem. Os mRNAs, rRNAs, snoras, ncRNAs antisenso e pseudogenes foram 

descartados, mesmo se apresentassem associação significativa com o AR. 

 

3.9- Determinação de um grupo de lincRNAs não associados ao receptor 

de andrógeno. 

Com o objetivo de estudar de forma rigorosa os lincRNAs associados ao receptor 

de andrógeno (nomeados de ARA-lincRNAs, ou Androgen Receptor Associated 

lincRNAs) foi criado um grupo controle de lincRNAs não associados ao andrógeno 

(NonA-lincRNAs, ou Non-Associated lincRNAs). 

 Durante o processo de criação do grupo dos NonA-lincRNAs foi exigido que os 

lincRNAs candidatos possuíssem FPKM > 0.1 em ambas as condições (Anti-AR e IgG) 

e não fossem significativamente associados ao receptor de andrógeno ou ao IgG (ou 

seja, lincRNAs cujo log2 da razão Anti-AR/IgG ≈ 0). Esses lincRNAs foram ordenados de 

forma crescente usando o valor absoluto do Log2 da razão da contagem média de reads 

Anti-AR/IgG. Para manter os dois grupos (ARA-lincRNAs e NonA-lincRNAs) com uma 
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quantidade equivalente de lincRNAs, o grupo final de NonA-lincRNAs foi composto pelos 

primeiros 619 lincRNAs da lista de candidatos. Dessa forma, os NonA-lincRNAs 

escolhidos possuíam uma baixa razão do número de reads entre as duas condições de 

imunoprecipitação. 

 

3.10- Análise dos genes vizinhos dos ARA-lincRNAs 

Para investigar a possível associação funcional entre os ARA-lincRNAs e os 

genes codificadores de proteína vizinhos, procurou-se por genes codificadores de 

proteínas expressos, que se encontravam nas proximidades dos loci dos ARA-lincRNAs. 

Para ser considerado vizinho de um ARA-lincRNA, um gene codificador deveria ser o 

gene com o TSS mais próximo do locus do ARA-lincRNA, além de possuir a expressão 

maior do que 1 (FPKM >1) nos dados de RNA-Seq de células LNCaP tratadas com 

andrógeno ou tratadas com o etanol veículo. Caso a segunda restrição não fosse 

cumprida, o próximo gene codificador de proteína era interrogado até que um vizinho 

fosse determinado. 

A proximidade das coordenadas dos pares lincRNAs-genes codificador foram 

calculadas por meio da utilização da ferramenta BEDTools (Quinlan e Hall, 2010), 

usando o comando bedtools closest.  Apenas a posição inicial do Transcription Start Site 

(TSS) dos lincRNAs e dos genes codificadores de proteínas foi utilizada. A busca foi feita 

tanto em genes codificadores situados em regiões acima (upstream) do TSS dos 

lincRNAs como em genes situados abaixo (downstream) do TSS. 

A busca de termos GO (Gene Ontology) nos genes codificadores vizinhos de 

ARA-lincRNAs ou de NonA-lincRNAs foi realizada por meio da ferramenta de anotação 
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funcional DAVID (versão 6.8) (https://david.ncifcrf.gov) (Huang et al., 2007), e como 

critério estatístico utilizou-se o teste hipergeométrico com o limite de FDR < 5% (Wei 

Huang et al., 2007). 

 

3.11- Análises de dados públicos de epigenética 

Dados de ChIP-Seq para as marcas de histona H3T11P, H3K27me3, H3K4me1, 

H3K4me2, H3K4me3, H3K36me3, H3K27ac, H4K5ac e H2A.Z e dos fatores de 

transcrição p300, FoxA1, MED12, NKX3-1, PolII, AR, FOXP1, RUNX1, EZH2, WDR5, 

AP4, CTCF e  LSD1, juntamente com sequencias provenientes de regiões sensíveis ao 

corte da DNAseI foram obtidos nos repositórios de dados públicos presentes na tabela 

do anexo 1 (no CD que está em anexo). Todos os ensaios de ChIP-Seq e DNAse-Seq 

são pertencentes à linhagem LNCaP tratada com o hormônio andrógeno.  

Todos os arquivos no formato FASTQ passaram pelo mesmo controle de 

qualidade utilizado para os reads do RNA-Seq/RIP-Seq. Os reads que passaram no 

controle de qualidade foram alinhados no genoma hg19 utilizando a ferramenta Bowtie2 

com os parâmetros default. Para encontrarmos aquelas regiões enriquecidas em cada 

uma das amostras utilizamos o programa findpeaks do pacote HOMER (v.4.8) (Heinz et 

al., 2010).  As amostras foram todas processadas sem a utilização em paralelo de valores 

de input como controle de comparação de enriquecimento. Dessa forma o valor de 

contagem de reads do background foi estimado localmente pelo próprio programa, 

usando uma janela deslizante em torno de cada pico. O filtro de FDR menor que < 1% 

foi utilizado para a descoberta de regiões genômicas enriquecidas pelas marcas. 
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3.12- Extração de características epigenéticas nos TSSs dos lincRNAs 

associados ao Receptor de Andrógeno 

 A contagem de reads de ChIP-Seq/DNAse-seq de cada uma das 22 marcas foi 

realizada no TSS de cada lincRNA e de seu respectivo gene codificador de proteína 

vizinho por meio do comando coverage, da ferramenta BedTools. Como entrada para o 

cálculo de cobertura, os arquivos de alinhamento gerados pela ferramenta Bowtie2 foram 

utilizados. 

O TSS foi definido como o intervalo entre os 500 nucleotídeos acima da 

coordenada de início do gene (upstream ao TSS) e os 500 nucleotídeos abaixo 

(downstream ao TSS). Dessa forma, cada gene no arquivo BED possuía um intervalo de 

1000 nucleotídeos em torno do TSS. O número total de reads de cada experimento de 

ChIP-Seq/DNAse-Seq foi utilizado para normalizar a contagem final dentro desses TSSs. 

A etapa de treinamento do algoritmo random forest (veja detalhamento abaixo) foi 

realizada utilizando dois grupos. Um grupo composto por ARA-lincRNAs e o genes 

codificadores de proteína vizinhos e o outro grupo composto por NonA-lincRNAs e os 

genes codificadores de proteínas assinalados como vizinhos. 

Para cada par lincRNA-Gene codificador de proteína do treinamento, um único 

vetor contendo a quantidade de reads no TSS do lincRNA e no TSS do gene codificador 

vizinho expresso foi gerado. Como cada uma das 22 marcas foi medida duas vezes, uma 

no TSS do lincRNA e outra no gene codificador de proteína vizinho, o tamanho total do 

vetor de um dado par foi igual a 46. 

Para realizar a extração das marcas mais importantes nesses TSSs foi utilizada a 

implementação do algoritmo Random Forest do pacote Scikit-Learn (0.18.1) (Pedregosa 
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et al., 2012). O modelo foi inicialmente treinado com diferentes números de árvores (100, 

500, 1000, 10000) utilizando a opção “out of bag score”, que permite estimar 

individualmente o acerto de cada árvore em uma parcela de dados que não foi utilizada 

durante a construção da árvore. Em todos os modelos testados, o critério “gini” foi 

utilizado para determinar a separação dos galhos das árvores. Os valor de predição de 

cada modelo treinado foi calculado usando o método de validação cruzada, conhecido 

como five-fold cross validation, no qual os valores  da predição foram calculados com o 

índice de acurácia (IA), 

No qual: 

IA=(TP+TN)/(TP+TF+FN+FP)    (4) 

 

TP:  Verdadeiros positivos 

TN:  Verdadeiros negativos 

FP:  Falsos positivos 

FN:  Falsos negativos 

 

 

 

Os valores de gini index score obtidos durante o treinamento foram utilizados 

como medidas da contribuição de uma dada marca para a classificação final dos pares. 

Um filtro de significância foi criado com o objetivo de estabelecer um limite para que um 

dado valor de gini index score fosse considerado relevante. Para isso, uma distribuição 

nula de gini index score foi criada através de mil permutações nos grupos de ARA-

lincRNAs e NonA-lincRNAs. Dessa forma, a distribuição de gini index score obtida nesse 
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processo foi atribuída aos valores esperados por acaso, uma vez que os dois grupos 

foram a cada permutação propositalmente misturados. 

Utilizando a distribuição nula dos valores de gini index score como um guia, foram 

consideradas significantes apenas aquelas marcas com valores situados em regiões que 

correspondiam a um intervalo de confiança maior do que 95% (z-score ≥ 1.5) em relação 

a distribuição de valores esperados por pura sorte. 

 

3.13- Análise dos domínios topologicamente associativos 

  Os arquivos BED já processados que continham as coordenadas dos topological 

associating domains da linhagem celular LNCaP foram obtidos através do banco de 

dados GEO (id: GSE73782) (Taberlay et al., 2016). Os TADs presentes nesse arquivo 

foram gerados utilizando uma resolução de 100 kb, ou seja, o genoma inteiro foi 

sequencialmente segmentado em regiões de 100 kb e a frequência de contatos de um 

segmento de 100 kb era dada pela soma de todas as interações que possuem âncoras 

dentro desse limite de coordenadas. Para determinar a frequência de contatos 

intercromatina  na linhagem LNCaP, Taberlay et al processaram as amostras de Hi-C 

com a ferramenta Fit-Hic (Ay et al., 2014). A etapa de anotação dos TADs foi realizada 

por meio de uma metodologia que utiliza o HMM (Modelo oculto de Markov) proposto por 

Dixon et al (Dixon et al., 2012). 

Para atribuir uma TAD a um dado lincRNA foi realizada uma busca de 

sobreposição de coordenadas utilizando a ferramenta intersect do pacote BedTools. 

 A ferramenta intersect também foi utilizada para a contagem de picos de ChIP-

Seq/DNAse significativos dentro das coordenadas dos TADs. 
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 Para todos os lincRNAs que eram situados dentro de algum TAD, a distância entre 

o TSS desse lincRNA e da borda mais próxima foi calculada. Uma vez que um TAD 

possui duas bordas (5’ e 3’) foi considerada apenas a distância entre o lincRNA e a borda 

mais próxima. A distância final foi apresentada em termos de porcentagem e para isso a 

coordenada do centro do TAD foi utilizada como a distância máxima (100%), enquanto 

a distância mínima (0%) representava uma sobreposição entre o início do TSS do 

lincRNA e uma das bordas. As distancias foram medidas pela ferramenta closest do 

pacote BedTools. 

Durante o trabalho foi utilizado o wrapper em python, pyBedTools, para todas as 

medidas realizadas com a ferramenta BedTools (Dale et al., 2011).  

  



	 52	

4- Resultados 
 

4.1- Descoberta de novos lincRNAs no transcriptoma de próstata 

Na literatura existe uma grande quantidade de trabalhos que utilizam ferramentas 

como o microarranjo e o RNA-Seq para a identificação de genes responsivos ao 

andrógeno (DePrimo et al., 2002; Ngan et al., 2009; Cai et al., 2011), porém, apenas uma 

pequena quantidade deles foca na expressão dos lincRNAs (Hsieh et al., 2014; Wan et 

al., 2016). Com o objetivo de investigar a participação dos lincRNAs no programa de 

regulação mediado pelo receptor de andrógeno (AR) após a exposição ao hormônio, 

células da linhagem LNCaP foram tratadas por 24 horas com andrógeno sintético 

(R1881) e foram sequenciadas gerando-se um conjunto de dados de RNA-Seq fita-

específico, contendo RNAs selecionados pela cauda poliA+. Foi utilizado como controle 

para esse experimento células da mesma linhagem tratadas apenas com o veículo 

(etanol) durante 24 horas. As quatro amostras sequenciadas (2 do tratamento e 2 

controles) tiveram uma quantidade média de reads de 80-90 milhões cada amostra, que 

são números próximos do recomendado pelo projeto ENCODE para a investigação de 

transcriptomas completos (Encode_Consortium, 2011). 
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Fig1. Pipeline para identificar os lincRNAs no transcriptoma da próstata. Uma 

ilustração esquemática do procedimento usado para a obtenção do transcriptoma da 

linhagem celular LNCaP (Tratada e não tratada com andrógeno). Geramos dados de 

RNA-Seq com reads de 75 pb, pareados (paired-end, PE), fita-específicos, a partir de 

RNA-Poli-A+. Em seguida os dados foram alinhados contra o genoma, e montados 

usando como referência o catálogo de linRNAs expandido, que contem dados dos 4 

bancos indicados. Além da obtenção do perfil transcricional dos lincRNAs e mRNAs já 

catalogados foi possível a descoberta de novos lincRNAs (Transcritos Abundantes em 

Próstata). 
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Com o intuito de obter o transcriptoma das células LNCaP tratadas e não tratadas 

com o hormônio andrógeno, foi utilizado o pipeline descrito na Figura 1. Além de analisar 

a abundância dos transcritos (mRNAs e lincRNAs) já depositados em algum banco de 

dados, o objetivo dessa abordagem era anotar também lincRNAs ainda não catalogados. 

Essa tarefa foi conduzida através de uma estratégia que envolvia o alinhamento e 

montagem dos reads obtidos no sequenciamento em larga escala, como descrito abaixo.  

Após a montagem do transcriptoma foram encontrados 12060 genes 

codificadores de proteína com o valor de FPKM médio > 1 na condição tratada ou 

controle. A obtenção dos lincRNAS expressos em LNCaP envolveu uma etapa adicional 

que possibilitou a descoberta de novos transcritos. Aqueles transcritos intergênicos que 

se encontravam fora das referências utilizadas durante a montagem foram tratados como 

possíveis novos lincRNAs. Para serem posteriormente considerados lincRNAs, esses 

transcritos intergênicos deveriam ter o valor de FPKM médio > 1 na condição tratada ou 

controle, deveriam possuir mais de 200 nucleotideos de comprimento e não deveriam 

apresentar potencial codificador. Por meio dessa metodologia foi identificado um 

conjunto confiável de lincRNAs expressos na linhagem LNCaP, que compreende 6996 

loci únicos que codificam 7525 isoformas de lincRNAs. Da quantidade total de loci únicos, 

3012 (43 %) são lincRNAs já descritos em alguma referência anterior e 3984 (57 %) são 

prováveis novos lincRNAs (Figura 2A). 
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Fig 2. Descrição geral dos transcritos expressos na próstata (A) Diagrama circular 

com o número de transcritos expressos que pertencem a mRNAs, lincRNAs anotados e 

lincRNAs novos. (B) Diagrama circular mostrando a quantidade de lincRNAs expressos 

anotados em cada uma das referências (GENCODE v19 lincRNAs (Harrow et al., 2012), 

Cabili et al (Cabili et al., 2011), PCATs e lincRNAs do trabalho de Hangauer et al 

(Hangauer et al., 2013)). 

 

 Dos 3042 loci que pertencem a lincRNAs anotados em referências da literatura, 

681 são provenientes das anotações do GENCODE v19 (Harrow et al., 2012), 462 são 

lincRNAs gerados por Cabili et al (Cabili et al., 2011), 88 são lincRNAs PCATs e 1811 

são outros lincRNAs, ambos pertencentes ao catálogo de Hangauer et al (Hangauer et 

al., 2013) (Figura 2B). 
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 Foi observado que a expressão média dos lincRNAs foi menor do que a dos genes 

codificadores de proteínas, sendo os valores médios respectivamente 1.2 e 3.2 FPKM 

(Figura 3A). Os lincRNAs possuem também uma menor quantidade de exons quando 

comparados com os genes codificadores de proteínas, uma vez que a quantidade média 

de exons respectivamente foi de 2.3 e 7.9 (Figura 3B).   

 

Fig 3.  Expressão e número médio de exons dos lincRNAs e mRNAs (A) Gráfico em 

violino representado os valores de expressão dos lincRNAs e mRNAs que possuem 

FPKM >1 após o tratamento da linhagem LNCaP com andrógeno. (B) Média da 

quantidade exons dos genes codificadores e dos lincRNAs. 

 

O nível de expressão, juntamente com a quantidade de exons dos lincRNAs 

encontrados neste trabalho estão de acordo com dados anteriores presentes na literatura 

(Cabili et al., 2011; Harrow et al., 2012). 
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Os dados obtidos através do RNA-seq dessas amostras acrescentam uma grande 

quantidade de informações relevantes, principalmente a respeito de antigos e novos 

lincRNAs presentes no transcriptoma da próstata estimulada com o hormônio andrógeno. 

Além disso, esses dados reforçam a importância da utilização de referências expandidas 

para o entendimento dos lincRNAs. 

 

4.2- O estímulo com andrógeno promove mudanças na expressão gênica 

de LNCaP 

 Utilizando o transcriptoma de próstata obtido na etapa anterior, foi possível 

identificar os transcritos de genes codificadores de proteínas e lincRNAs que foram 

diferencialmente expressos após o tratamento com o hormônio. A saída do programa 

DESeq2 apontou para uma grande variedade de genes afetados pelo tratamento com o 

andrógeno. A classe dos genes codificadores de proteínas foi a mais afetada pelo 

tratamento, portanto, foi possível detectar um total de 1000 genes codificadores de 

proteínas diferencialmente expressos; desses, 606 apresentaram expressão aumentada 

após o tratamento e 394 tiveram a expressão diminuída (Figura 4A). O número de 

lincRNAs com expressão diferencial significativa após o tratamento foi de 893, entre os 

quais 700 lincRNAs apresentaram a expressão aumentada e 193 expressão diminuída 

(Figura 4B). 
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Fig 4. Perfil dos genes diferencialmente expressos em LNCaP tratada com 
andrógeno. Gráfico em vulcão mostrando os (A) genes codificadores de proteínas e (B) 
lincRNAs diferencialmente expressos após o tratamento com o hormônio andrógeno. As 

análises foram realizadas utilizando a ferramenta DESeq e foram considerados 

significantes aqueles genes com o p-value ajustado de < 0.05.  Os genes foram 

considerados up-regulated caso o Log2 do fold-change (razão da média de reads do 

tratado/controle) fosse > 2 (vermelho) e down-regulated caso o fold-change fosse < -2 

(verde). 

 

Interessantemente, dos 894 lincRNAs diferencialmente expressos, um total de 

524 foram lincRNAs novos identificados no nosso estudo. Essa grande quantidade de 

lincRNAs novos diferencialmente expressos reforça a ideia de que a abordagem de 

sequenciamento de grande profundidade utilizada nesse trabalho está apta a 

documentar novos lincRNAs presentes na próstata estimulada (Tabela 1). 
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Tabela 1. Sumário dos lincRNAs mostrando a relação dos lincRNAs expressos 
(FPKM >1) e significativamente diferencialmente expressos (responsivos ao 
andrógeno, p-value < 0.05) após o tratamento da linhagem LNCaP com hormônio 
andrógeno. 

 

Vários genes codificadores de proteínas como FASN, NDRG1, (Crea et al., 2014; 

Sakurai et al., 2015), TMPRSS2, KLK2, KLK3 e KLK4,  que conhecidamente são 

estimulados por andrógeno  (Kim et al., 2007; Israel et al., 2010; Lawrence et al., 2010; 

Bueno e Colomer, 2015) tiveram a expressão significativamente  aumentada quando as 

amostras controle e tratadas foram comparadas. 

Também foram detectados alguns lincRNAs descritos em trabalhos anteriores 

como aumentados após o tratamento, tais como o lincRNA PCAT18 e os lincRNAs com 

expressão diminuída DRAIC  e PCAT29  (Crea et al. 2014; Sakurai et al. 2015). 

Para checar se os genes diferencialmente expressos possuíam alguma assinatura 

transcricional já descrita na literatura, foi conduzida uma análise de enriquecimento de 

módulos gênicos (gene set enrichment analysis - GSEA) utilizando-se todos os genes 

      
      

      
LincRNAs responsivos ao 

andrógeno   

 
Total 

expressos Não significativos up-regulated down-regulated Total 
LincRNAs  
anotados 3012 2643 268 101 369 

 
Novos 

LincRNAs 3984 3460 432 92 524 
        
 

Total 6996 6103 700 193 893 
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codificadores de proteínas expressos como entrada. Ao final dessa análise observou-se 

que o perfil do transcriptoma de células tratadas com o andrógeno apresentou 

semelhança (p < 0.01) com o perfil de genes responsivos ao andrógeno (hallmark genes 

in androgen response) (Figura 5A) e ao perfil de genes que são comuns encontrados em 

câncer de próstata (Figura 5B). 

 

Fig 5 - Enriquecimento de perfis nos genes diferencialmente expressos em LNCaP 
tratada com hormônio. Perfis encontrados pelo GSEA utilizando como entrada todos 

os genes codificadores de proteínas expressos. Os perfis (A) Hallmark in Androgen 

Response e (B) Prostate Cancer foram similares aos genes diferencialmente expressos 

após o estimulo com andrógeno (p-value < 0.01).  Um intervalo qualquer na linha verde 

representa o valor atual da somatória do ES (Enrichment Score) dos genes utilizados 

como entrada, dado um perfil existente. O ES aumenta quando os valores de expressão 

de um gene de entrada (representado pela linha vertical em preto) estão correlacionados 

com o seu valor no perfil testado. O ES é penalizado quando o gene tem um 

comportamento inverso ao esperado ou quando um gene do perfil testado não está 

presente dentre os genes utilizados como entrada (ausência de uma linha preta vertical 

em uma dada posição). As cores vermelhas e azuis representam, respectivamente, 

genes com a expressão aumentada ou diminuída. A pontuação final é dada como o mais 

alto valor obtido no gráfico de ES (linha verde). O p-value é computado calculando a 

significância do valor de ES obtido contra uma distribuição de valores de ES gerados por 

permutações dos genes de entrada. 
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4.3- LincRNAs em amostras de pacientes com câncer de próstata 

 Numerosos estudos demostraram que os lincRNAs contribuem para a progressão 

e desenvolvimento do câncer (Wapinski e Chang, 2011; Ferreira et al., 2012). Utilizamos 

os dados de RNA-Seq públicos de câncer de próstata (Ren et al., 2012) para analisarmos 

nessas amostras a expressão dos lincRNAs encontrados no transcriptoma de LNCaP. 

Para isso, os dados de RNA-Seq das 28 amostras pareadas (tumoral e não-tumoral) de 

14 pacientes foram mapeados no genoma humano (hg19) e a expressão diferencial dos 

lincRNAs entre os tecidos tumorais e não-tumorais dos 14 pacientes foi calculada. 

 

Fig 6. Perfil dos lincRNAs diferencialmente expressos em amostras de 14 
pacientes com câncer de próstata. Gráfico em vulcão mostrando os lincRNAs 

diferencialmente expressos quando os tecidos não-tumorais de próstata são 

comparados com tecidos de próstata tumoral. As analises foram realizadas utilizando a 

ferramenta DESeq e foram considerados significantes aqueles genes com o p-valor 

ajustado de < 0.05.  Os genes foram considerados up-regulated caso o Log2 do fold-

change (razão da média de reads do tumor/controle)  fosse > 2 (vermelho) e down-

regulated caso o fold-change fosse < -2 (verde).  
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Dos 6996 lincRNAs dados que foram detectados como expressos (FPKM > 1) no 

sequenciamento da LNCaP, identificamos 1294 lincRNAs que foram expressos em pelo 

menos 75 % das amostras de câncer dos 14 pacientes. Desses 1294 lincRNAs, 426 

foram diferencialmente expressos na comparação entre as amostras câncer de próstata 

e de tecido não-tumoral (fold-change > |2| e com um FDR ≤ 0.05 obtido pela ferramenta 

DESeq2), sendo que 416 desses genes tiveram a expressão significativamente 

aumentada, enquanto apenas 10 apresentaram expressão diminuída (Figura 6). 

Tabela 2. Sumário dos lincRNAs do transcriptoma de 14 amostras de câncer 
de próstata de pacientes, contendo a relação de genes expressos (FPKM>1) e 
diferencialmente expressos entre o tecido de próstata tumoral e não tumoral. 

      
Transcriptoma dos lincRNAs do 

câncer de próstata   

  
Total 
expressos 

Não 
significativos 

up-
regulated down-regulated Total 

LincRNAs  
anotados 3012 2729 276 7 283 
 
Novos 
LincRNAs 3984 3841 140 3 143 
        
Total 6996 6570 416 10 426 
 

Foram encontrados na lista dos genes diferencialmente expressos os lincRNAs 

PCA3, PVT1 e GAS5, que recentemente foram associados ao câncer de próstata em 

trabalhos isolados (Ferreira et al., 2012; Cui et al., 2016; Song et al., 2016).  

No total de 1294 genes dados como expressos tanto nos dados de amostras de 

pacientes com câncer de próstata como nos dados de LNCaP estimulada com 

hormônio, 68 foram diferencialmente expressos nas duas situações. Entre os lincRNAs 
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diferencialmente expressos em ambos os conjuntos de dados, 23 pertencem aos novos 

lincRNAs que foram encontrados na linhagem LNCaP sequenciada neste trabalho 

(Tabela 3). 

Tabela 3. Sumário dos lincRNAs do transcriptoma de câncer de próstata contendo 
a relação dos genes diferencialmente expressos nas linhagens LNCaP tratadas 
com Andrógeno e nos tumores de próstata dos pacientes. 

   
Transcriptoma dos lincRNAs do câncer de 

próstata nos pacientes 

  

Intersecção com 
lincRNAs  

diferencialmente 
expressos em LNCaP 

Não 
significantes 

up-
regulated 

down-
regulated Total 

LincRNAs  
catalogados 

Aumentados em 
andrógeno 45 29 2 31 

LincRNAs  
catalogados 

Diminuídos em 
andrógeno 30 13 1 14 

 
Novos 
LincRNAs 

Aumentados em 
andrógeno 13 13 0 13 

 
Novos 
LincRNAs 

Diminuídos em 
andrógeno 4 10 0 10 

        
Total  92 65 3 68 
            

 Os resultados obtidos por meio da integração de dados dos tumores de próstata 

de pacientes e da linhagem LNCaP reafirmam o potencial dos novos lincRNAs e 

lincRNAs previamente anotados como importantes candidatos para o estudo tanto da 

resposta ao estímulo com para o entendimento do câncer de próstata. 

4.4- Identificação de lincRNAs associados ao receptor de andrógeno 

Para identificar RNAs que potencialmente interagem com o receptor de andrógeno 

e que poderiam de alguma forma mediar o programa de regulação desse fator de 
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transcrição, foi realizado um experimento de imunoprecipitação do RNA, seguido de 

sequenciamento em larga escala (Zhao et al., 2010). O experimento foi conduzido com 

a utilização de um anticorpo contra o receptor de andrógeno e um anticorpo controle, o 

IgG de um animal não-imunizado. Utilizamos os RNAs que estavam ligados ao IgG como 

um controle de ligações inespecíficas, criando assim uma amostra background para a 

comparação com os RNAs que foram imunoprecipitados com o anticorpo contra o AR. 

As amostras de RNAs imunoprecipitados foram obtidas de células LNCaP tratadas com 

o andrógeno sintético (R1881) por 6 horas. 

O RNA-Seq de duas replicatas biológicas independentes (duas replicatas com 

anti-AR e duas replicatas com IgG) foram sequenciadas e mapeadas no genoma humano 

(hg19). Essas bibliotecas geraram por volta de 30 milhões de reads  e a taxa de 

alinhamento de cada amostra ficou em torno de 60 - 65%. 

Pata identificar os lincRNAs associados fisicamente ao receptor de andrógeno a 

contagem de reads das amostras foi realizada utilizando a ferramente HTSeq e os 

lincRNAs enriquecidos na amostra ligada ao AR foram encontrados utilizando a 

ferramenta DESeq2 com filtro de FDR < 10%. 

Durante o processo de mapeamento e contagem do experimento de RIP-Seq foi 

utilizada a referência expandida do transcriptoma. O objetivo era a criação um catalogo 

mais abrangente dos lincRNAs que poderiam se ligar ao AR. No total, foram encontrados 

619 lincRNAs significativamente associados ao receptor de andrógeno (ARA-lincRNAs), 

dentre esses ARA-lincRNAs, 267 são de novos lincRNAs encontrados no RNA-Seq das 

células LNCaP estimuladas com o andrógeno. 
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Os resultados do sequenciamento dos RNA ligados fisicamente ao receptor de 

andrógeno revelaram, pela primeira vez, como é extenso o repertório de lincRNAs 

associados ao receptor de andrógeno em células induzidas com o hormônio andrógeno. 

Esse tipo de descoberta abre o caminho para a investigação de centenas de moléculas 

não traduzidas, que eram desconhecidas até agora, mas que parecem se ligar ao AR e 

contribuir para a sinalização celular gerada pela indução hormonal (tabela do anexo 2, 

ver CD em anexo). 

4.5- Os ARA-lincRNAs podem regular os genes codificadores vizinhos 

Assumindo que os lincRNAs podem atuar in cis regulando os genes vizinhos (IIott 

et al., 2014), e para testar esta hipótese no nosso conjunto de dados, foi atribuído um 

gene codificador de proteína vizinho para cada um dos lincRNAs enriquecidos no 

experimento de RIP-Seq.  Para que um gene codificador de proteína fosse assinalado 

como um vizinho de um lincRNA, o gene codificador deveria ter o valor médio de FPKM 

maior que 1 nas amostras de LNCaP tratadas com andrógeno ou no controle com etanol. 

Adicionalmente, o gene codificador de proteína deveria ser o gene mais próximo do locus 

do respectivo lincRNAs. Dessa forma, cada ARA-lincRNA formou um par com um gene 

codificador de proteína de sua vizinhança. 

Para as análises subsequentes foi criado um grupo de lincRNAs cujos integrantes 

não apresentavam associação com o receptor de andrógeno (non-associated lincRNAs 

ou NonA-lincRNAs). Esse grupo foi criado com o objetivo de servir como um grupo 

controle e foi povoado utilizando os seguintes critérios: (1) O lincRNA candidato deveria 

ter a média de FPKM maior que 0.1 nas amostras de RNAs capturados no experimento 

de RIP-Seq com o anticorpo anti-AR ou com o IgG. (2) Os lincRNAs não poderiam ser 
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contidos dentro do grupo dos lincRNAs significantemente enriquecidos no experimento 

de RIP-Seq, ou seja, o log2 da razão anti-AR/IgG deveria estar distribuído em torno de 

zero, o que corresponde à uma  abundância similar do lincRNA tanto no RIP-Seq com o 

anticorpo anti-AR quanto no RIP-Seq com o IgG.  Para balancear o número de NonA-

lincRNAs com o dos 619 ARA-lincRNAs, o Log2 da razão do número de reads 

encontrados no anticorpo contra o AR e na amostra com IgG foi calculado e os lincRNAs 

foram ordenados de forma crescente em função do Log2 da razão. Com isso, os primeiros 

619 lincRNAs com os log2 da razão anti-AR/IgG distribuídos em torno de zero e mais 

próximos de zero foram utilizados para criar um grupo de tamanho balanceado de NonA-

lincRNAs.  

A criação do grupo de NonA-lincRNAs permitiu uma série de comparações diretas 

com o grupo de ARA-lincRNAs (Figura-7). 
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Figura 7 – Um grande número de lincRNAs são fisicamente associados ao receptor 
de andrógeno.  O sequenciamento de RNAs co-imunoprecipitados com o receptor de 

andrógeno revelou 619 lincRNAs significativamente enriquecidos (barra verde) nas 

amostras capturadas com o anticorpo contra AR em relação às amostras com o IgG 

controle (FDR < 10% DESeq2). A barra em preto na horizontal representa os 619 

lincRNAs escolhidos como não significativamente associados ao receptor de andrógeno 

(NonA-lincRNAs) e serviram como um grupo controle para diversas análises. O eixo-Y 

representa a densidade de lincRNAs para um determinado valor da razão (AR/IgG). 

 

Após a definição de um grupo controle, foi realizada uma busca por termos de 

ontologia de genes (Gene Ontology terms - GO) que poderiam estar enriquecidos com 

genes codificadores de proteínas vizinhos de ARA-lincRNAs ou de NonA-lincRNAs. Para 

isso, a ferramenta DAVID tool de busca de termos GO foi utilizada em duas buscas 

diferentes. Uma das buscas continha os genes codificadores de proteínas vizinhos de 

ARA-lincRNAs e a segunda com os genes codificadores vizinhos dos NonA-lincRNAs. 

Curiosamente, apenas os genes codificadores de proteínas vizinhos de ARA-lincRNAs 

exibiram termos estatisticamente significantes (Teste hipergeométrico com FDR < 5%) 

(Figura-8). 

 



	 68	

 

Figura 8 – Genes codificadores de proteínas na vizinhança dos lincRNAs 
associados ao receptor de andrógeno apresentam termos GO enriquecidos. O eixo-

Y representa os termos GO enriquecidos dos genes codificadores vizinhos de ARA-

lincRNAs. Os termos foram ordenados pelo valores de significância (–log(p-value) 

obtidos no teste-hipergeométrico. Todos os termos exibidos na figura foram 

considerados enriquecidos quando utilizado um filtro de FDR < 5%. O tamanho do círculo 

azul representa a quantidade de genes de entrada que foram enriquecidos em uma dada 

categoria. Os genes codificadores de proteínas vizinhos de NonA-lincRNAs não 

apresentaram termos GO significativamente enriquecidos. 

 

Essa análise de categorias GO mostrou que os genes codificadores de proteínas 

na vizinhança dos ARA-lincRNAs são enriquecidos para termos como o de “organização 

da cromatina” e “adesão celular”, ambos relevantes para o desenvolvimento e 

manutenção do câncer de próstata (Mason et al., 2002; Prensner et al., 2013; Gu et al., 

2015). 

Termos relacionados a “transcrição de DNA” e “processamento de RNA” também 

foram encontrados, evidenciado que alguns genes codificadores vizinhos de lincRNAs 
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estão relacionados com processos anabólicos que precedem a divisão celular e se 

relacionam com o papel do andrógeno na próstata (White, 2005; Lin et al., 2012). Os 

genes codificadores de proteínas vizinhos de NonA-lincRNAs não apresentaram nenhum 

termo significativamente enriquecido. 

 Para investigar se a presença dos ARA-lincRNAs poderia modificar a expressão 

dos genes codificadores vizinhos, foram mantidos nas análise apenas aqueles ARA-

lincRNAs cuja expressão estava aumentada após o tratamento com o hormônio 

andrógeno (Fold-change positivo no experimento de RNA-Seq de LNCaP estimuladas 

com andrógeno). Usando os 258 ARA-lincRNAs com expressão aumentada, separamos 

os pares ARA-lincRNAs e vizinhos codificadores em dois grupos, um contendo 

codificadores cuja expressão foi aumentada com o tratamento com andrógeno (fold-

change positivo) (n= 177) e outro em que a expressão foi diminuída após o tratamento 

com o andrógeno (fold-change negativo) (n= 81).  Para definir esses grupos foram 

utilizados os valores de fold-change obtidos no experimento de RNA-Seq de LNCaP 

estimulada com hormônio (Figura 9A). 
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Figura 9 - Genes codificadores vizinhos de ARA-lincRNAs possuem um maior grau 
de modificação na expressão após o tratamento com hormônio andrógeno (A) 
Esquema utilizado para separar ARA-lincRNAs ativados por andrógeno (setas azuis) que 

possuíam genes codificadores vizinhos com a expressão aumentada após o tratamento 

com andrógeno (seta vermelha esquerda), daqueles com expressão diminuída após o 

tratamento com andrógeno (seta vermelha direita). (B) Distribuição cumulativa do fold-

change dos genes vizinhos com a expressão aumentada (linha preta esquerda) e 

diminuída (linha preta direta) após o tratamento com andrógeno. Nessa análise 

consideramos apenas aqueles genes com valores de fold-change dentro do percentil 33 

ao 66, como feito por González et al (González et al., 2015). Note que no gráfico da 

esquerda os valores da razão log2 (androgeno/controle) são positivos, indicando 

ativação da transcrição do codificador de proteína na presença do hormônio, enquanto 

na direita os valores da razão são negativos, indicando inibição da transcrição do 

codificador de proteína na presença do hormônio. A diferença estatística dos dois grupos 

(ARA-lincRNAs e Nona-lincRNAs) foi computada utilizando um teste-t. 
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Esses resultados mostraram que o aumento no nível de expressão dos genes 

codificadores vizinhos de ARA-lincRNAs ativados por andrógeno foi significativamente 

maior que o dos genes codificadores vizinhos de NonA-lincRNAs (p < 0.05 em um teste-

t) (Figura 9B, esquerda). Os valores de expressão dos genes codificadores vizinhos de 

ARA-lincRNAs cujos fold-changes diminuíram após o tratamento com andrógeno foram 

significativamente menores que os valores dos genes codificadores vizinhos de NonA-

lincRNAs (p < 0.05 em um teste-t) (Figura 9B, direita). 

 Esses dados demonstram que uma parte dos genes codificadores de proteínas 

possui modificação em sua expressão na presença de um vizinho ARA-lincRNA. Esse 

tipo de fenômeno pode indicar que as células LNCaP estimuladas com andrógeno podem 

explorar a ligação dos ARA-lincRNAs ao receptor de andrógeno para modular in cis a 

expressão dos genes codificadores de proteínas vizinhos. 

  

4.6- O perfil epigenético dos ARA-lincRNAs e dos genes codificadores 

vizinhos 

Com a lista dos lincRNAs fisicamente associados ao receptor de andrógeno 

disponível, procurou-se a existência de assinaturas epigenéticas que poderiam 

diferenciar os ARA-lincRNAs e seus respectivos genes codificadores vizinhos daqueles 

lincRNAs que não interagem fisicamente com o receptor de andrógeno (NonA-lincRNAs). 

Existe uma grande quantidade de trabalhos na literatura que mostram como é 

importante a contribuição dos diversos fatores epigenéticos para a regulação de eventos 

de expressão gênica (Barski et al., 2007; Capurso et al., 2012; Conley e King Jordan, 
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2012; Calo e Wysocka, 2013). Pensando nisso, utilizamos dados públicos de ChiP-Seq 

de várias marcas de histonas, fatores de transcrição, Polimerase II e sítios de 

hipersensibilidade à DNAseI obtidos com a linhagem de LNCaP após o tratamento com 

andrógeno. Foi utilizado esse enorme repertorio de dados de marcas epigenéticas na 

tentativa de identificar se no sitio de transcrição dos ARA-lincRNAs haveria uma  

composição característica da cromatina e se os genes codificadores vizinhos dos ARA-

lincRNAs também possuíam uma assinatura da cromatina distinta. 

Os genes codificadores de proteínas vizinhos dos ARA-lincRNAs foram 

novamente divididos em dois grupos. O primeiro grupo foi formado com os genes 

codificadores que possuíam fold-change de expressão positivo na presença de 

andrógeno e um outro grupo com os vizinhos codificadores que apresentavam o fold-

change negativo nos experimento de RNA-seq na linhagem LNCaP induzida por 

andrógeno. 

 Para capturar o enriquecimento das marcas e fatores de transcrição em cada 

gene, foi definida uma janela de 500 nt +/-  que era centralizada no TSS dos lincRNAs e 

do respectivo gene codificador vizinho. Utilizando as 22 marcas epigenéticas, computou-

se a quantidade normalizada de reads dentro de cada uma das regiões de TSS dos ARA-

lincRNAs, NonA-lincRNAs e dos codificadores vizinhos de cada um desses grupos.  

A frequência de reads para cada marca no TSS dos lincRNAs e dos seus genes 

codificadores vizinhos foram utilizadas como variáveis de entrada para um modelo de 

aprendizado que utiliza o algoritmo Random-Forest. O objetivo desejado ao utilizar esse 

algoritmo nessa etapa foi de capturar quais marcas possuem maior importância para a 

separação dos lincRNAs associados fisicamente ao receptor de andrógenos dos 
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lincRNAs que não são associados. A Figura 10 mostra resumidamente como se deu o 

processo da extração de variáveis epigenéticas mais relevantes presentes nos ARA-

lincRNAs. 

  

 



	 74	

Figura 10 – Pipeline utilizado para a extração das variáveis epigenéticas com maior 
relevância para a separação de ARA-lincRNAs e genes codificadores vizinhos. (A) 
Sequenciamento e mapeamento dos lincRNAs co-imunoprecipitados com o receptor de 

andrógeno no experimento de RIP-Seq. Os lincRNAs significativamente ligados ao 

receptor de andrógeno foram chamados de ARA-lincRNAs e um grupo controle foi 

estabelecido e chamado de NonA-lincRNAs. (B) Atribuição de um gene codificador de 

proteína vizinho para cada lincRNA e a contagem de reads para cada experimento de 

ChIP-Seq/DNAse-Seq dentro do TSS (+/- 500 pares de base) dos pares lincRNA-Gene 

codificador vizinho (C) Utilizando o algoritmo Random Forest foi realizada uma etapa de 

aprendizado e extração das variáveis epigenéticas de maior relevância para separação 

dos ARA-lincRNAs e NonA-lincRNAs.  

 

 Para o grupo de ARA-lincRNAs cujos genes codificadores vizinhos tinham fold-

change positivo após o tratamento da linhagem LNCaP com andrógeno, obtivemos os 

valores de acurácia médio do modelo Random Forest igual a 0.629 (Tabela 4). No grupo 

de ARA-lincRNAs cujos vizinhos tinham o fold-change negativo, o valor de acurácia 

médio foi de 0.60 (Tabela 5). Esses valores foram obtidos por um modelo de validação 

cruzada conhecido como K-fold (Fushiki, 2011). Para esse trabalho o valor de K foi igual 

a 5, sendo o valor final da predição dado pela média do índice de acurácia obtidos em 

cada particionamento dos dados. O modelos utilizando 1000 árvores foram aqueles que 

obtiveram a maior taxa de acurácia.  
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Tabela 4. Valores de scores obtidos para diferentes números de árvores durante o 
treinamento do modelo Random Forest para os ARA-lincRNAs com vizinhos com 
o fold-change positivo. 

Tipo	do	Score*	
Número	de	
árvores	

Valor	médio	
do	score	

OOB	score	 100	 0.610169	
IA	 100	 0.598413	
OOB	score	 500	 0.598870	
IA	 500	 0.615476	
OOB	score	 1000	 0.635593	
IA	 1000	 0.629444	
OOB	score	 10000	 0.618644	
IA	 10000	 0.615397	

 

* Tipos de score computados: OOB, out of bag score; IA, índice de acurácia (ver 
Métodos) 

 

 

Tabela 5. Valores de scores obtidos para diferentes números de árvores durante o 
treinamento do modelo Random Forest para os ARA-lincRNAs com vizinhos com 
o fold-change negativo.  

Tipo	do	Score*	
Número	de	
árvores	

Valor	médio	do	
score	

OOB	score	 100	 0.598765	
IA	 100	 0.590809	
OOB	score	 500	 0.641975	
IA	 500	 0.597059	
OOB	score	 1000	 0.623457	
IA	 1000	 0.597426	
OOB	score	 10000	 0.629630	
IA	 10000	 0.578676	

 

* Tipos de score computados: OOB, out of bag score; IA, índice de acurácia (ver 
Métodos) 
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 Para acessar a relevância de cada variável epigenética para a classificação de 

ARA-lincRNAs e NonA-lincRNAs, foram utilizados os valores de Gini-index médios 

obtidos após o treinamento do modelo Random Forest com 1000 árvores. 

Como os valores de acurácias foram mais baixos do que o esperado, foi 

implementada uma maneira de filtrar a tabela de Gini-index deixando apenas os valores 

que estavam acima de um dado limiar considerado seguro. O limiar de significância foi 

estabelecido através da criação de um valor nulo de Gini-index, gerado pelo 

embaralhamento de lincRNAs e NonA-lincRNAs, seguido da obtenção dos valores de 

Gini-index (Descrito com mais detalhes nos materiais e métodos) (Capurso et al. 2012). 

 Com o resultado dessa análise foi possível identificar que existe um 

enriquecimento de marcas de acessibilidade da DNAse e de Pol II tanto nos ARA-

lincRNAs que são vizinhos de genes codificadores de proteínas com expressão 

aumentada como nos ARA-lincRNAs que diminuem a expressão após o tratamento com 

o hormônio andrógeno (Figura 11). 
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Figura 11 – Promotores de ARA-lincRNAs apresentam uma assinatura epigenética 
específica.  (A) Esquema utilizado para separar ARA-lincRNAs ativados por andrógeno 

(setas azuis) que possuíam genes codificadores vizinhos com a expressão aumentada 

após o tratamento com andrógeno (seta vermelha, esquerda), daqueles com expressão 

diminuída após o tratamento com andrógeno (seta vermelha, direita). (B) Ranking das 

10 características epigenéticas mais relevantes para a classificação dos ARA-lincRNAs. 

As variáveis foram organizadas pelo potencial discriminatório dado pelo Gini index obtido 

pelo algoritmo Random Forest. Uma seta em azul indica que a variável epigenética teve 

sua significância acima do limiar do modelo nulo. Uma seta apontando para cima indica 

que a média da quantidade de reads daquela marca foi maior nos ARA-lincRNAs do que 

em NonA-lincRNAs. Uma seta apontando para baixo significa que a média da quantidade 

de reads daquela marca foi menor nos ARA-lincRNAs do que em NonA-lincRNAs. A linha 

pontilhada vertical indica o limite de significância obtido pelo modelo nulo de Gini-index. 
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Analisando separadamente os dois grupos, foi possível observar que a marca de 

histona H3K27ac, que é uma importante marca presente em enhancers ativos 

(Creyghton et al., 2010), foi enriquecida no promotor de ARA-lincRNAs vizinhos de genes 

codificadores de proteína com o fold-change positivo no experimento de RNA-seq com 

a linhagem LNCaP induzida. Curiosamente, analisando o enriquecimento de marcas no 

TSS dos genes codificadores com o fold-change positivo que são vizinhos de ARA-

lincRNAs, observamos que eles exibem enriquecimento para a variante de histona H2A.Z 

(Figura 12, esquerda). 

A variante de histona H2A.Z já foi descrita como um importante fator para o 

estabelecimento e manutenção da interação entre enhancers e promotores. Além disso, 

participa no recrutamento da Polimerase II para regiões contendo eRNAs em processo 

de transcrição (Brunelle et al., 2015).  
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Figura 12 – Promotores de genes codificadores de proteínas vizinhos de ARA-
lincRNAs apresentam o enriquecimento de algumas marcas epigenéticas.  (A) 
Esquema utilizado para separar ARA-lincRNAs ativados por andrógeno (setas azuis) que 

possuíam genes codificadores vizinhos com a expressão aumentada após o tratamento 

com andrógeno (seta vermelha, esquerda), daqueles com expressão diminuída após o 

tratamento com andrógeno (seta vermelha, direita). (B) Ranking das 10 características 

epigenéticas nos promotores de genes codificadores de proteínas vizinhos de ARA-

lincRNAs, que possuem maior relevância para a classificação dos ARA-lincRNAs. As 

variáveis foram organizadas pelo potencial discriminatório dado pelo Gini-index obtido 

pelo algoritmo Random Forest. Uma seta em vermelho indica que a variável epigenética 

teve sua significância acima do limiar do modelo nulo. Uma seta apontando para cima 

indica que a média da quantidade de reads de uma dada marca foi maior nos promotores 

de genes codificadores vizinhos de ARA-lincRNAs. Uma seta apontando para baixo 

significa que a média da quantidade de reads de uma dada marca foi menor nos genes 

codificadores vizinhos de ARA-lincRNAs. A linha pontilhada vertical indica o limite de 

significância obtido pelo modelo nulo de Gini-index. 
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Os genes codificadores de proteínas vizinhos de ARA-lincRNAs, cujos fold-

changes eram negativos no experimento de RNA-Seq com a linhagem LNCaP 

estimulada com hormônio, tiveram diminuição da ocupação dos co-fatores de transcrição 

WDR5 e NKX3-1, ambos importantes para o direcionamento da proliferação e 

sobrevivência celular (Figura 12, direita). Após o estímulo hormonal,  esses co-fatores  

tendem a ocupar os mesmos sítios genômicos ocupados pelo receptor de andrógeno 

(Tan et al., 2012; Kim et al., 2014). 

 As diferenças epigenéticas observadas no TSS dos ARA-lincRNAs e dos genes 

codificadores de proteínas vizinhos sugerem que alguns dos elementos associados à 

cromatina podem contribuir para a regulação de genes codificadores de proteínas na 

presença de lincRNAs associados fisicamente ao receptor de andrógeno.   

  

4.7- A expressão gênica e o perfil epigenético dentro dos domínios topologicamente 

associados são modificados na presença de ARA-lincRNAs 

 Para investigar o envolvimento da arquitetura genômica nas possíveis 

modificações transcricionais e epigenéticas causadas pela presença de lincRNAs 

associados ao receptor de andrógeno após o estímulo hormonal, foram utilizados dados 

que demarcavam os domínios topologicamente associativos (Topologically Associating 

Domains ou TAD) da linhagem LNCaP.  

As coordenadas de todos os ARA-lincRNAs com fold-change positivo foram 

comparadas com as coordenadas dos TADs. Dessa forma foi possível definir a qual TAD 
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cada um ARA-lincRNAs pertencia. Usando essa informação, foi analisada a composição 

das marcas epigenéticas nos TADs contendo ARA-lincRNAs e NonA-lincRNAs. Após 

estimar o número de picos significativos dentro dessas TADs, algumas marcas tiveram 

uma maior quantidade de picos representada dentro das TADs que possuíam ARA-

lincRNAs. Picos das marcas de histona   H3K27ac, H4K5ac, H3K4me1, H3K36me3 e do 

fator de transcrição LSD1 foram significativamente maiores em TADs povoadas por 

lincRNAs que se associam ao receptor de andrógeno (p-valor < 0.05 teste-t) (Figura 13).  
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Figura 13 – TADs contendo ARA-lincRNAs são enriquecidas com um conjunto 
específico de marcas epigenéticas. (A) Diagrama esquemático representando TADs 

com ARA-lincRNAs e NonA-lincRNAs. (B) Boxplot da quantidade (eixo-Y) de picos 

significativos, de cada uma das marcas indicadas no eixo Y, dentro de TADs contendo 

ARA-lincRNAs (caixas verdes) e de TADs contendo NonA-lincRNAs (caixas cinzas). No 

gráfico estão representados os dados de todas as marcas significativamente diferentes 

entre os TADs dos dois grupos (p-valor < 0.05, teste-t). 
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Uma metodologia semelhante foi utilizada para investigar se a expressão dos 

genes codificadores de proteínas dentro das TADs contendo ARA-lincRNAs foi alterada 

após o tratamento com andrógeno. O resultado dessa análise mostrou que os genes 

codificadores dentro de TADs contendo ARA-lincRNAs mostram um aumento de 

expressão médio maior do que a os genes codificadores cujos lincRNAs não se associam 

ao receptor de andrógeno (NonA-lincRNAs) (P-valor < 0.05, teste-t) (Figura 14). 

 

Figura 14- Genes codificadores de proteínas dentro de TADs contendo ARA-
lincRNAs tem maior aumento de expressão após o tratamento com andrógeno. 
Boxplot mostrando o Log2 (média do FPKM androgeno/controle) da expressão dos genes 
codificadores de proteínas após o tratamento com andrógeno. As caixas verdes 
representam os valores dos genes codificadores que estão dentro de TADs que possuem 
ARA-lincRNAs. As caixas cinzas representam genes codificadores que estão dentro de 
TADs contendo NonA-lincRNAs. A diferença dos dois grupos foi dada como significativa 
após a aplicação de um teste-t (p-valor < 0.05). 

 As bordas das TADs são importantes regiões que flanqueiam os TADs. Essas 

regiões possuem uma pequena quantidade de contatos com a cromatina fora de seu 

domínio e são conhecidamente ligadas por vários grupos de proteínas que possuem 
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função de modelar a arquitetura da cromatina (Van Bortle et al., 2014). Para examinar se 

existia uma tendência dos ARA-lincRNAs de se situarem mais próximos das bordas dos 

TADs, foi calculada a distância relativa dos promotores dos ARA-lincRNAs e NonA-

lincRNAs da borda mais próxima. Esse resultado mostrou que os ARA-lincRNAs estão 

mais próximos das bordas das TADs do que os NonA-lincRNAs utilizados como controle 

(p-valor < 0.05 em um teste-t) (Figura 15).  
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Figura 15 – Promotores de ARA-lincRNAs são mais próximos das bordas dos TADs 
do que promotores de NonA-lincRNAs.  O eixo-X representa a posição relativa do TSS 

dos lincRNAs em relação a borda mais próxima do TAD. O centro do TAD foi utilizado 

como a maior distância possível entre o promotor do lincRNA e as bordas. Os ARA-

lincRNAs exibiram uma maior proximidade das bordas do que os NonA-lincRNAs (p-valor 

< 0.05 em um teste-t). 

 

Após utilizar os TADs como um ponto de referência para entender as modificações 

locais causadas pela existência de um ARA-lincRNA, foi possível mostrar que, de fato, 

existem modificações especificas que parecem ser mais frequentes dentro de domínios 

da cromatina enriquecidos com ARA-lincRNAs. Dessa forma, o perfil epigenético 

enriquecido com marcas de ativação dentro dos TADs contendo ARA-lincRNAs de 
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alguma forma poderia justificar o aumento médio da expressão de genes codificadores 

dentro desses TADs. 

 A proximidade dos ARA-lincRNAs das bordas das TADs sugere que a 

organização desses elementos não parece ser aleatória. Existe a possibilidade de que 

os ARA-lincRNAs utilizem alguma particularidade dessas regiões de borda para 

desempenharem seu papel regulatório. 

 

4.8- Promotores de ARA-lincRNAs mostram semelhanças com regiões 

contendo enhancers ativos 

 Para acrescentar evidências sobre a capacidade de regulação in cis dos ARA-

lincRNAs, foi calculada a similaridade das marcas presentes nos promotores dessas 

moléculas com as marcas dos enhancers ativos. Para isso, a razão entre a contagem de 

reads de H3K27ac e de H3K27me3 foi mensurada. Essa medida poderia apontar se os 

ARA-lincRNAs se assemelhariam mais com enhancers ativos ou com poised enhancers 

(enhancers em potencial, porém desativados) (Heinz et al., 2015). O resultado dessa 

análise indicou que os promotores de ARA-lincRNAs exibem uma razão de H3K27ac/ 

H3K27me3 maior que a dos NonA-lincRNAs (p-valor < 0.05 em um teste de Kolmogorov-

smirnov) e portanto possuem uma característica mais similar ao de enhancers ativos 

(Figura 16). 
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Figura 16 – ARA-lincRNAs são mais similares a enhancers ativos do que os NonA-
lincRNAs. Distribuição cumulativa da razão de reads para as marcas 

H3K27ac/H3K27me3 nos promotores de ARA-lincRNAs (verde) e NonA-lincRNAs 

(preto). Os ARA-lincRNAs mostraram uma distribuição da razão de H3K27ac/H3K27me3 

significativamente maior do que a dos NonA-lincRNAs (teste de Kolmogorov-smirnov 

com um p-valor < 0.05) 
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5- Discussão 
Apesar do estudo e caracterização dos lincRNAs estar em franca expansão, ainda 

não é possível estimar a magnitude da importância de cada um dos RNAs não 

codificadores para os diversos mecanismos celulares (Engreitz et al., 2016; Khurana et 

al., 2016). 

 Particularidades dos lincRNAs como (1) o baixo nível de conservação de 

sequencias, quando comparados aos genes codificadores de proteínas, (2) a fraca 

modularidade em suas estruturas secundarias e (3) a quantidade pequena de lincRNAs 

validados experimentalmente tornam ainda mais complicada a caracterização funcional 

dessas moléculas (Guttman et al., 2010; Ching et al., 2015). Ainda que essas 

características dificultem o processo de entendimento dos lincRNAs, a grande tecido-

especificidade apresentada por eles pode conduzir o olhar dos pesquisadores para 

processos específicos que acontecem em determinados tecidos, sob certas condições. 

Neste trabalho foi realizada uma procura por novos lincRNAs e lincRNAs já anotados 

que foram expressos na linhagem LNCaP de câncer de próstata tratada com hormônio 

andrógeno por 24 horas. Racionalmente, esse tipo de prospecção parece ser vantajosa 

no estudo dos lincRNAs, uma vez que o contexto pode auxiliar na delimitação do papel 

destas moléculas.  

Para que fosse possível descrever lincRNAs com participação exclusiva no 

processo de resposta ao hormônio andrógeno, o catalogo de lincRNAs foi expandido 

com a integração de diferentes bancos de dados de lincRNAs. Apesar dessa iniciativa 

ter aumentado o catalogo inicial de lincRNAs, é bem possível que vários bancos de dados 

contendo essas moléculas não foram integrados neste trabalho e poderiam diminuir o 
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número de lincRNAs chamados aqui de “novos lincRNAs”. Desta forma, é reforçada aqui 

a necessidade e importância da criação e manutenção de repositórios de lincRNAs, que 

ofereçam anotações atualizadas e expandidas de repertórios de trabalhos anteriores.  

Tanto para os lincRNAs previamente anotados como também para aqueles 

considerados novos, foram encontradas algumas características aparentemente comuns 

nesse tipo de molécula. Assim, a quantidade menor de exons e o baixo nível de 

expressão quando comparado aos genes codificadores mostram que os lincRNAs de 

células LNCaP estimuladas não apresentam particularidades nessas características. 

A resposta ao hormônio andrógeno modifica a expressão de uma enorme 

quantidade de genes codificadores de proteínas, RNAs não codificadores intrônicos e 

até de eRNAs (Louro et al., 2007; Hsieh et al., 2014), porém,  nunca foi feita uma procura 

tão minuciosa como a desse trabalho por lincRNAs que possuem a expressão modificada 

nesta condição. 

Tanto os genes codificadores de proteínas quanto lincRNAs exibiram uma 

tendência geral de aumento da expressão após o estímulo. Isso sugere que a resposta 

ao andrógeno aumenta a complexidade do transcriptoma que precede o estímulo. É 

também possível pensar que o aumento da complexidade do transcriptoma possa ser 

atribuído a transcrição de genes que pertencem ou auxiliam a extensa maquinaria 

necessária para a progressão do ciclo celular que é recrutada após o estímulo hormonal.  

 Interessantemente, a maior parte dos lincRNAs diferencialmente expressos após 

o tratamento são lincRNAs que ainda não estavam anotados nos repositórios utilizados 

neste trabalho. Isso sugere que a resposta ao andrógeno pela célula LNCaP conta com 
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a expressão de uma enorme quantidade de lincRNAs, que são altamente especializados 

na regulação da resposta a esse hormônio.  A ideia de que os lincRNAs adicionam 

camadas customizadas de regulação nas respostas celulares dos eucariotos (Ulitsky e 

Bartel, 2013)  pode ser reforçada pela observação de outros fenômenos semelhantes ao 

estudado aqui. Ensaios em que diferentes tipos celulares são estimulados com 

moléculas indutoras (Ex: partículas de antígenos ou indução hormonal) mostram que o 

estimulo indutor realmente pode suscitar a  expressão de um transcriptoma de lincRNAs 

altamente orientado e específico para o dado evento (IIott et al., 2014; Miano et al., 2015; 

Sun et al., 2015). 

Dentre os genes com expressão diferencial obtidos neste trabalho, foi observada 

a expressão diferencial de alguns genes codificadores e lincRNAs conhecidamente 

regulados durante a resposta ao andrógeno (Kim et al., 2007; Israel et al., 2010; 

Lawrence et al., 2010; Crea et al., 2014; Sakurai et al., 2015). Isso sugere que os dados 

de transcriptoma gerados neste trabalho foram coerentes com os resultados da literatura 

e são válidos para o estudo da regulação durante a indução dessas células. Outro 

resultado que suporta essa ideia é a similaridade dos genes diferencialmente expressos 

neste trabalho com algumas assinaturas presentes em bancos de dados que possuem 

condições experimentais semelhantes as utilizadas para a obtenção do presente 

transcriptoma. Um desses exemplos é a assinatura hallmark genes in androgen response 

(Liberzon et al., 2015). 

O catalogo expandido, que continha os lincRNAs das diferentes bibliotecas 

públicas e também os novos lincRNAs descobertos pelo sequenciamento da LNCaP 

induzida, foi utilizado para uma procura de lincRNAs diferencialmente expressos em 
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dados de pacientes com tumor de próstata. O resultado dessa busca revelou a expressão 

diferencial de 23 lincRNAs nas amostras de tumores de pacientes, que ainda não 

estavam anotados na literatura e que aparentemente podem ter importância para o 

entendimento do tumor de próstata. Além dos transcritos que não estavam anotados, 

lincRNAs dos diferentes repositórios foram encontrados diferencialmente expressos 

nesses tumores. Esses resultados são animadores, uma vez que a descoberta de 

moléculas obliquamente reguladas em tumores de diferentes pacientes é de extrema 

importância. De maneira geral, essa compilação poderá abrir o caminho para a 

investigação do papel individual desses lincRNAs durante o desenvolvimento e 

manutenção dos tumores de próstata. Por outro lado, a extensão do catalogo de 

lincRNAs presentes nesses tumores poderá impulsionar a criação de painéis gênicos 

mais robustos. Painéis como esse possibilitariam tanto a distinção do grau da patologia  

de um dado paciente como poderiam predizer a possiblidade de uma recidiva após a 

prostatectomia (Mortensen et al., 2015; Albitar et al., 2016). 

Apesar da sobreposição entre os genes diferencialmente expressos não ser tão 

grande entre a linhagem celular e os tumores de pacientes, ainda sim um total de 68 

lincRNAs foram encontrados diferencialmente expressos tanto na linhagem tratada como 

nos tumores de pacientes. Dentre os fatores que poderiam explicar a baixa 

correspondência dos genes diferencialmente expressos entre tumores de pacientes e a 

linhagem estimulada com andrógeno encontra-se a heterogeneidade transcricional 

existente entre os tumores de diferentes pessoas (Marusyk e Polyak, 2011), a diferença 

da concentração de hormônio andrógeno nos pacientes e na linhagem LNCaP 
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(Schulman et al., 2010)  e até mesmo a baixa cobertura dos dados públicos de 

sequenciamento dos tumores utilizados. 

Vários trabalhos tem voltado a atenção para compreensão dos mecanismos que 

permitem a interação entre os RNAs não codificadores e a maquinaria regulatória que é 

composta por diversos complexos proteicos (Khalil e Rinn, 2011). Muitos desses estudos 

mostraram que os lincRNAs podem se ligar fisicamente a determinadas proteínas, 

principalmente aquelas que pertencem à maquinaria de edição, leitura e remodelamento 

da cromatina (Beckedorff et al., 2013; Simon et al., 2013; Yang et al., 2015).  Apesar do 

volume de evidencias experimentais que suportam a importância da associação entre 

lincRNAs e proteínas ter aumentado, ainda não estão disponíveis na literatura trabalhos 

que mostrem a importância da associação entre lincRNAs e fatores de transcrição, 

principalmente durante fenômenos regulatórios complexos, como é o caso da indução 

da linhagem LNCaP com o hormônio andrógeno. 

O trabalho de Hsieh et al (2014) apresentou um isolado exemplo de um RNA de 

enhancer que pode se associar fisicamente ao receptor de andrógeno. Um dos 

resultados interessantes mostrados por esse grupo é que o silenciamento desse eRNA 

afeta a expressão do gene codificador vizinho KLK3 (Hsieh et al., 2014). Esses achados 

abrem espaço para a investigação funcional não só dos eRNAs, mas também de 

lincRNAs que poderiam participar da modulação da expressão gênica e alterarem a 

composição da cromatina após a indução feita com hormônio andrógeno. 

Nosso trabalho possibilitou a descoberta de 619 lincRNAs significativamente 

associados ao receptor de andrógeno (ARA-lincRNAs). Desses, 267 foram 

representados por novos lincRNAs não previamente anotados na literatura. 
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A migração do receptor de andrógeno para o núcleo é um fenômeno bem 

caracterizado, que ocorre após o tratamento com o hormônio andrógeno (Brinkmann et 

al., 1999; Mahajan et al., 2007). Por isso, espera-se que os ARA-lincRNAs encontrados 

em nosso trabalho representem, em quase sua totalidade, RNAs enriquecidos no núcleo 

e que poderiam estar envolvidos em processos de regulação da expressão genica e 

modificação da cromatina.  

Um sequenciamento dos RNAs ligados ao receptor de andrógeno sem o estímulo 

por andrógeno foi realizado em paralelo ao experimento de RIP-Seq de nosso trabalho. 

Esses dados não foram apresentados na presente tese, porém indicaram que menos de 

10 lincRNAs estão significativamente ligados ao receptor de andrógeno em células não 

tratadas. Curiosamente, alguns desses lincRNAs já são descritos na literatura como 

sendo citoplasmáticos. 

A detecção das várias particularidade da cromatina e dos promotores de genes 

vizinhos dos ARA-lincRNAs só foi possível após a criação de um grupo controle contendo 

os NonA-lincRNAs. O processo de criação desse grupo tentou manter o número de 

elementos similar ao dos ARA-lincRNAs, ao mesmo tempo que capturava lincRNAs que 

estavam presentes no experimento de RIP-Seq mas que não possuíam enriquecimento 

significativo nas amostra de IgG ou AR. Essa abordagem tentou evitar que as diferenças 

entre os grupo não fossem artificialmente causadas. Esse tipo de erro poderia acontecer 

caso os NonA-lincRNAs fossem escolhidos aleatoriamente, sem levar em consideração 

o aparecimento desses lincRNAs nas amostras de RIP-Seq e RNA-Seq. 

 Inicialmente, o grupo contendo NonA-lincRNAs foi criado utilizando os lincRNAs 

associados significativamente ao IgG. Essa escolha aparentemente óbvia foi descartada 
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devido a possibilidade desses lincRNAs interagirem inespecificamente com o IgG por 

algum mecanismo ou característica física desconhecidos. Esse tipo de problema foge do 

escopo deste trabalho e provavelmente modificaria as interpretações dos resultados aqui 

obtidos. 

Frequentemente a função dos lincRNAs é associada com a regulação in cis de 

genes codificadores de proteínas vizinhos (Hsieh et al., 2014; IIott et al., 2014; Quinn e 

Chang, 2016). Utilizando essa premissa, foram definidos possíveis genes codificadores 

para cada um dos ARA-lincRNAs encontrado no experimento de RIP-Seq. 

Curiosamente, foi observado que os genes codificadores de proteínas vizinhos de ARA-

lincRNAs apresentam termos que poderiam sugerir a participação sinérgica dos 

lincRNAs em determinadas categorias de eventos celulares (Ex: organização da 

cromatina, adesão celular, transcrição de DNA e  processamento de RNA), que seriam 

necessários para que a células respondam efetivamente após estimuladas com o 

hormônio andrógeno.  

Além do receptor de andrógeno promover o aumento da transcrição dos genes 

alvos, a interação do receptor com alguns genes pode gerar a repressão transcricional 

dos mesmos (Prescott et al., 2007; Grosse et al., 2012). Em geral, o fenômeno de 

repressão por meio de fatores de transcrição são menos referenciados que aqueles que 

geram a indução da expressão. Porém, o balanço dessas duas faces da regulação feita 

por fatores de transcrição possui similar importância para entendimento da resposta ao 

andrógeno (Zhao et al. 2012). 

Sabendo que alguns genes codificadores podem aumentar ou diminuir a 

expressão na presença do hormônio andrógeno, os pares ARA-lincRNAs e codificadores 
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vizinho foram separados seguindo essa premissa. Os resultados indicaram que a 

magnitude do efeito regulatório após a indução com andrógeno é maior nos genes 

codificadores vizinhos de ARA-lincRNAs. Esse efeito sugere que a ligação dos lincRNAs 

vizinhos ao receptor de andrógeno possa de alguma forma intensificar o efeito regulatório 

nesses loci. 

Os valores de predição obtidos pelo algoritmo Random Forest na busca por 

diferenças nos promotores dos pares ARA-lincRNAs e vizinhos codificadores 

apresentaram uma taxa de acerto de 0,60 – 0,62, acima da taxa de eventos aleatórios 

(taxa de 0,5 ou menos). Além disso, acrescentamos à análise um limiar de significância, 

o que parece aumentar a confiabilidade dessa metodologia para a identificação de 

marcas epigenéticas envolvidas com o programa regulatório dos ARA-lincRNAs.  

A busca por diferenças nos promotores dos pares ARA-lincRNAs e vizinhos 

codificadores mostrou que os promotores de ARA-lincRNAs além de apresentarem maior 

enriquecimento de marcas para Polimerase II, se destacam também por possuírem maior 

depleção de histonas (maior abundancia de marcas de acessibilidade à DNAse). A 

abundância de marcas de DNAse é predominante em regiões da cromatina que 

desempenham papel regulatório, principalmente por servirem como uma região que 

aglomera vários fatores que auxiliam na regulação de genes in cis  (Song e Crawford, 

2010; Rajagopal et al., 2013; González et al., 2015).    

Os ARA-lincRNAs que possuíam vizinhos com a expressão aumentada após a 

indução com andrógeno apresentaram enriquecimento para a marca de histona 

H3K27ac, que normalmente é presente em elementos enhancers.   A semelhança dos 

promotores de alguns lincRNAs com as regiões de enhancers já está descrita na 
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literatura (IIott et al., 2014; Brazão et al., 2016), sendo que a expressão dos lincRNAs 

com esse perfil foi relacionada com a regulação in cis dos genes vizinhos. É possível que 

a deposição das marcas H3K27ac seja acelerada na presença da interação receptor de 

andrógeno com os ARA-lincRNAs. Em contrapartida, a proteína histona acetiltransferase 

p300 que é comumente encontrada nos enhancers (Calo e Wysocka, 2013) não foi 

diferencialmente enriquecida nos loci dos ARA-lincRNAs. Esse fato pode sugerir que a 

deposição dessa marca nos promotores dos ARA-lincRNAs aconteça através de outra 

histona acetiltransferase. 

A marca H4K5ac, que é importante para a reativação pós-mitótica da transcrição 

de genes (Zhao et al., 2011), foi vista enriquecida nos promotores dos ARA-lincRNAs 

que ativam os genes vizinhos.  Isso poderia mostrar que ativação de genes vizinhos 

guiada por ARA-lincRNAs é importante durante a mitose das células estimuladas pelo 

andrógeno e também para que as células filhas modulem esses ARA-lincRNAs 

imediatamente após a mitose. 

Os promotores de genes codificadores vizinhos de genes ARA-lincRNAs 

apresentaram enriquecimento da variante de histona H2A.Z. O papel dessa variante de 

histona é pouco conhecido tanto quando presente nos promotores como no corpo dos 

genes (Valdés-Mora et al., 2012). Contudo, alguns trabalhos mostram uma anti-

correlacão da variante H2A.Z com a metilação do DNA, o que seria um efeito coerente 

com o de genes transcricionalmente ativos após o tratamento com o hormônio. Existem 

trabalhos que mostram que a incorporação desse tipo de histona nos promotores pode 

regular a acessibilidade dessas regiões aos fatores de transcrição, o que poderia criar 
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uma situação favorável para o acontecimento da expressão gênica (Marques et al., 

2010).  

 Os promotores de genes codificadores vizinhos de ARA-lincRNAs, cuja expressão 

foi diminuída após o tratamento com o andrógeno, apresentaram duas modificações 

importantes. Nesses promotores, os fatores de transcrição WDR5 e NKX3.1, que 

trabalham sinergicamente com o receptor de andrógeno (Gurel et al., 2010; Kim et al., 

2014), foram encontrados em nossos dados com menor frequência. Uma possível 

especulação é que a ligação do receptor de andrógeno a esses ARA-lincRNAs poderia 

evitar o recrutamento ou bloquear a interação dessas proteínas com esses promotores. 

Essa obstrução da maquinaria de expressão genica poderia explicar a diminuição da 

transcrição desses genes codificadores vizinhos de ARA-lincRNAs após a ocupação por 

andrógeno. 

Curiosamente, a vizinhança dos ARA-lincRNAs não foi diferencialmente 

enriquecida com marcas do receptor de andrógeno. Isso indica que a frequência da 

ligação do receptor de andrógeno não é modificada na presença dos ARA-lincRNAs. 

Dessa forma, é possível que, apesar da interação do receptor com os sítios regulados 

não sofrer alteração, a associação adicional do receptor com um ARA-lincRNA criaria 

um scaffold que recrutaria outros elementos que se ligam a cromatina nessas regiões. 

Na literatura existe um exemplo similar ao da hipótese levantada acima. Nele, os 

autores descrevem o papel da interação entre o receptor de andrógeno e os lincRNAs 

PCGM1 e PRNCR1 na linhagem tumoral de próstata C2R22RV1. Esses lincRNAs se 

ligam fisicamente ao receptor de andrógeno e contribuem com a regulação in trans dos 

genes alvos do receptor. Ensaios que promoviam o knockdown desses lincRNAs 
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mostraram que a expressão dos genes regulados pelo receptor de andrógeno foi 

perturbada, porém, o receptor de andrógeno continuou ocupando normalmente os sítios 

de regulação dos seus alvos (Yang et al., 2013).  

 A arquitetura da cromatina nos organismos eucariotos tem papel fundamental 

para a expressão gênica. Os contatos que acontecem entre diferentes regiões da 

cromatina não são aleatórios, muito pelo contrário, a cromatina nos eucariotos apresenta 

um elevado nível de setorização e hierarquização (Rao et al., 2014; Nichols e Corces, 

2015; Boyan e Giacomo, 2016).  

Em nosso trabalho investigamos a existência de modificações epigenéticas que 

iriam além daquelas encontradas nos promotores dos ARA-lincRNAs e de seus genes 

codificadores vizinhos; para isso usamos a estrutura da cromatina obtida por meio de 

dados de Hi-C. Notamos que genes codificadores co-localizados no mesmo TAD que 

ARA-lincRNAs possuem em geral maior aumento de expressão após o tratamento com 

o andrógeno. Esses resultados propõem que a forte rede de contatos existente na 

cromatina compartimentalizada nos TADs poderia expandir localmente os efeitos 

gerados pela interação dos ARA-lincRNAs com o receptor de andrógeno.  

 Dessa forma, as consequências da interação entre ARA-lincRNAs não se 

limitariam apenas à modificação da expressão gênica dos genes codificadores de 

proteínas. No interior dos TADs contendo ARA-lincRNAs vimos uma maior concentração 

das marcas de histona H3K27ac, H4K5ac, H3K4me1, H3K36me3. Todas essas marcas 

se relacionam com um perfil de aumento da expressão gênica dentro do TAD. 

Surpreendentemente, a ocupação da proteína LSD1 foi aumentada no interior dos TADs 

contendo ARA-lincRNAs. Durante a resposta ao hormônio andrógeno, LSD1 se 



	 99	

colocaliza com o receptor de andrógeno e tem o papel de desmetilar a histona H3K9 

(não presente entre os dados de ChiP-Seq) levando a de-repressão dos genes alvo do 

receptor (Metzger et al., 2005). A proteína LSD1, como descrito na literatura, tem o 

potencial de se ligar a lincRNAs, como é o caso da sua interação com o lincRNA HOTAIR 

(Tsai et al., 2010). Essas evidencias poderiam sugerir que a interação física entre ARA-

lincRNAs e receptor de andrógeno promoveria a ligação de LSD1 aos loci ocupados pelo 

receptor. Uma vez ligado ao receptor de andrógeno, o ARA-lincRNA poderia se ligar à 

LSD1, de forma similar ao que acontece com lincRNA HOTAIR (Figura 17) (Tsai et al., 

2010). 

 Outra descoberta interessante é a de que os ARA-lincRNAs apresentam uma 

maior tendência a se situarem próximos das bordas dos TADs. Esse resultado é 

intrigante, uma vez que as regiões das bordas dos TADs apresentam uma grande 

quantidade de complexos proteicos que definem e mantem a estrutura da TAD 

organizada. Diversos trabalho tem mostrado que o rompimento das bordas de um TAD 

pode causar um espalhamento de marcas repressoras dentro dos TADs (Barkess e 

West, 2012; Van Bortle et al., 2014; Ali et al., 2016).  

Apesar dos picos de CTCF não terem sido mais abundantes nos TADs contendo 

ARA-lincRNAs é possível que outras proteínas organizadoras das estruturas dos TADs 

sejam abundantes na presença de ARA-lincRNAs. 

  Uma outra característica interessante encontrada nos promotores dos ARA-

lincRNAs que foram descritos nesse trabalho foi a maior similaridade de seus promotores 

com promotores de enhancers ativos. A existência dessa similaridade aponta que, no 
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geral, ARA-lincRNAs estão envolvidos com papel regulatório in cis mais frequentemente 

do que lincRNAs que não se ligam ao receptor de andrógeno. 

 

 

Figura 17- Esquema da possível ação dos ARA-lincRNAs dentro dos TADs contendo ARA-
lincRNAs. O esquema propõe que um ARA-lincRNA depois de transcrito (linhas azuis) se ligue 
ao receptor de andrógeno (verde) e sirva como um ancoradouro para outras enzimas 
remodeladoras da cromatina como por exemplo a LSD1 (roxo). Esses complexos regulariam a 
transcrição de um gene codificador de proteina (vermelho) por meio da ativação de promotores 
e de enhancers distais, que estão em contato com o locus do ARA-lincRNA em questão, dentro 
de uma unidade TAD. 
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6- Conclusões 
 

Resumidamente, o estudo desta tese permite concluir que: 

O estudo minucioso do transcriptoma  da linhagem de câncer de próstata LNCaP 

tratada com hormônio andrógeno permitiu a descoberta de lincRNAs desconhecidos e 

de lincRNAs que ainda não estavam relacionados com a resposta dessa linhagem ao 

hormônio andrógeno. 

A integração entre dados de transcriptoma da linhagem celular LNCaP e dados 

de tumores de pacientes com câncer de próstata permitiu a descoberta de lincRNAs que 

podem ter papel semelhante no tumores e nas células estimuladas com andrógeno.  

Centenas de LincRNAs são associados fisicamente ao receptor de andrógeno 

(ARA-lincRNAs) após o tratamento com o hormônio andrógeno. 

ARA-lincRNAs são vizinhos de genes codificadores de proteína que 

desempenham processos importantes para que a célula LNCaP responda ao estímulo 

hormonal. 

Genes codificadores de proteínas vizinhos de ARA-lincRNAs possuem a 

expressão gênica diferenciada após o estímulo com o hormônio andrógeno. 

Os promotores dos ARA-lincRNAs e dos seus genes codificadores vizinhos 

apresentam particularidades quando comparado com genes codificadores que não 

possuem ARA-lincRNAs em sua vizinhança. 
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ARA-lincRNAs apresentam algumas características conhecidas de reguladores in 

cis, sendo essas características mais acentuadas nos ARA-lincRNAs do que nos 

lincRNAs que não interagem com o receptor de andrógeno. 

Os ARA-lincRNAs se localizam mais próximos das bordas dos TADs do que os 

lincRNAs que não se associam com o receptor de andrógeno. 

ARA-lincRNAs parecem modificar a composição da cromatina  e a expressão 

gênica dentro dos TADs. 
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