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RESUMO 

 

 Mundialmente, entre os diferentes tipos de tumores, o câncer de pulmão se destaca 

como um grave problema de saúde pública. Na busca por terapias inovadoras, várias 

moléculas estão sendo estudadas, neste contexto, insere-se a Angiotensina-(1-7), que possui 

propriedades vasodilatadoras, anti-angiogênicas, anti-trombóticas e anti-proliferativas. 

Recentemente, a Ang-(1-7) vem sendo descrita como um candidato potencial para modular os 

níveis da proteína ciclooxigenase-2 (COX-2). A enzima COX-2, assume posição de destaque 

na regulação dos mecanismos moleculares associados ao processo pró-inflamatório tumoral, 

sendo super-expressa em tumores de pulmão. Outro componente importante no 

desenvolvimento do processo pró-inflamatório tumoral é a proteína fosfatase e tensina 

homóloga (PTEN), que em tumores apresenta-se frequentemente deletada e/ou mutada; sendo 

relacionada por diversos autores com os níveis de expressão da proteína COX-2 em tumores, 

via modulação da atividade de PI3K/AKT. Baseado nas informações disponíveis na literatura, 

neste trabalho, procurou-se estabelecer um modelo celular com a finalidade de melhor 

entender a associação entre os níveis de expressão das proteínas COX-2 e PTEN; e também 

avaliar o envolvimento de pequenas moléculas reguladoras da expressão gênica destas 

proteínas. Para isso células A549 foram tratadas com Ang-(1-7) 10-7 M por diferentes 

intervalos de tempo, e logo após foram realizados ensaios de mensuração de lactato e pH, 

mensuração da atividade de COX-2, análises da expressão dos transcritos e proteínas COX-2 

e PTEN; expressão de microRNAs envolvidos na modulação da expressão de COX-2, PTEN 

e FOXO-1; análise de expressão gênica de FOXO-1 e das proteínas de adesão Claudina, 

EPCAM e Integrina β-8. Como resultado, observou-se que o tratamento com Ang-(1-7) induz 

alterações celulares, dentre elas, um efeito negativo no metabolismo tumoral da linhagem 

celular A549, diminuindo a produção de ácido lático, elevando assim o pH extracelular; 

apesar de modular a expressão das proteínas COX-2 e PTEN, não foi identificada uma 

associação; analisando os miRNAs, não foi possível mostrar uma associação entre estas 

pequenas moléculas e a expressão de COX-2 e PTEN; Ang-(1-7) promove modulação dos 

níveis de expressão das proteínas de adesão e FOXO-1, sendo identificada uma sincronia 

entre o padrão de expressão de FOXO-1 e dos genes das proteínas de adesão investigadas 

Claudina-1 e EPCAM.  Palavras chave: Angiotensina-(1-7), miRNAs, processo pró-

inflamatório, câncer de pulmão, proteínas de adesão, COX-2, PTEN. 
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ABSTRACT 

 

 Worldwide, between different types of tumors, lung cancer stands out as a serious 

public health problem. In the search for novel therapies, several molecules have been studied 

in this context, is part of the Angiotensin-(1-7), which has vasodilator properties, anti-

angiogenic, anti-thrombotic and anti-proliferative. Recently Ang-(1-7) is described as a 

potential candidate to modulate levels of protein cyclooxygenase-2 (COX-2). The COX-2 

enzyme takes on a prominent position in the regulation of the molecular mechanisms related 

to tumor pro-inflammatory process, being overexpressed in lung tumors. Another important 

component in the development of tumor pro-inflammatory process is protein phosphatase and 

homologous tensin (PTEN), which in tumors are frequently presents mutated or deleted; 

Several authors are related to the levels of expression of COX-2 protein in tumors via 

modulation of the activity of PI3K/AKT. Based on the information available in the literature, 

in this work, we tried to establish a cellular model in order to better understand the association 

between the expression levels of COX-2 protein and PTEN; and also to evaluate the 

involvement of small regulatory molecules of gene expression of these proteins. For that 

A549 cells were treated with Ang-(1-7) 10-7 M for different time intervals, and after testing 

the measurement of lactate and pH measurement of the activity of COX-2, analysis of the 

expression of the transcripts were performed and COX-2 and PTEN protein; Expression of 

microRNAs involved in the modulation of the expression of COX-2 and PTEN FOXO-1; 

analysis of gene expression of FOXO-1 and adhesion proteins Claudin, EPCAM and Integrin 

β-8. As a result, it was observed that treatment with Ang-(1-7) induces cellular changes, 

among them a negative effect on tumor cell line A549 metabolism, reducing lactic acid 

production thereby increasing the extracellular pH; while modulating the expression of COX-

2 and PTEN protein was not identified a association; analyzing miRNAs, we could not show a 

association between these small molecules and the expression of COX-2 and PTEN; Ang-(1-

7) promotes modulation of the expression levels of adhesion proteins and FOXO-1, 

identifying synchrony between the pattern of expression of FOXO-1 and genes of adhesion 

proteins investigated Claudin-1 and EPCAM. Key words: Angiotensin-(1-7), miRNAs, pro-

inflammatory process, lung cancer, adhesion proteins, COX-2, PTEN. 
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1.  INTRODUÇÃO   

   

1.1  Câncer de pulmão e sua importância epidemiológica 

  

 A palavra câncer é originária do grego karkinos que significa caranguejo, sendo 

utilizada pela primeira vez por Hipócrates. O câncer é uma doença complexa com 

fundamentação multifatorial, causado por alterações no material genético celular, 

caracterizado pelo crescimento descontrolado das células, promovendo a formação de tumores 

e metástases (Cooper, 2001; Kumar et al., 2008; Brahimi-Horr et al., 2011). Nos processos 

tumorais, as células perdem a capacidade do controle da divisão celular além de alterarem a 

sua fisiologia básica, características essas que favorecem a própria manutenção do processo 

tumoral (Brahimi-Horr et al., 2011). As células tumorais malignas possuem uma alta 

velocidade de multiplicação, inibem a apoptose e possuem a capacidade de invadir tecidos e 

órgãos vizinhos ou distantes (metástases) (Bonassa e Santana, 2005; Onuchi et al., 2012). No 

processo metastático, as células tumorais podem invadir os tecidos adjacentes antes de se 

espalharem para locais distantes através da circulação. Outra característica de tumores é a 

indução da formação de novos vasos sanguíneos (angiogênese), através da produção de 

fatores de crescimento, para manter a nutrição celular (Bonassa e Santana, 2005). As células 

cancerígenas possuem ainda, um metabolismo totalmente diferente de uma célula normal. 

Células tumorais produzem muito mais ácido lático e usam menos oxigênio do que as células 

normais. Essa diferença é consequência de um aumento de velocidade da glicólise e uma 

diminuição da velocidade da respiração aeróbica nas células tumorais. Essa alteração 

metabólica é conhecida como efeito Warburg (Matoba et al., 2006).  

 Mundialmente, entre os diferentes tipos de tumores, o câncer de pulmão destaca-se 

como um grave problema de saúde pública, devido às altas taxas de mortalidade anuais 

correlacionadas a essa doença (Gambhir, 2002; Abdoli et al., 2014). Do ponto de vista 

anatomopatológico, o câncer de pulmão é classificado em dois tipos principais: non-small cell 

lung cancer (NSCLC) e small cell lung cancer (SCLC) (Pittock et al., 2004; INCA, 2014).  

 Os non-small cell lung cancer representam aproximadamente 75% dos tipos de câncer 

de pulmão e são divididos em três tipos comuns: carcinoma de células escamosas, 

adenocarcinoma e carcinoma de grandes células. Estes pertencem ao mesmo grupo, porque se 
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comportam de uma forma semelhante e reagem da mesma forma ao tratamento, 

diferentemente do SCLC (Pittock et al., 2004; INCA, 2014). 

 O small cell lung cancer é assim chamado, pois é formado por células pequenas e com 

o núcleo ocupando a maior parte da célula. Aproximadamente 25% dos cânceres do pulmão 

diagnosticados são do tipo SCLC e se dividem em três tipos: linfocitóide (oat cell), 

intermediário e combinado (células pequenas juntamente com carcinoma epidermóide ou 

adenocarcinoma). Este tipo de câncer geralmente é causado pelo tabagismo e possui elevada 

taxa de formação de metástase (Pittock et al., 2004; INCA, 2014).     

 O câncer de pulmão destaca-se entre os tumores malignos que atinge ambos os sexos, 

apresentando aumento de 2% por ano na sua incidência mundial. Em 90% dos casos 

diagnosticados, o câncer de pulmão está associado ao consumo de derivados de tabaco. No 

Brasil, esse tipo de câncer foi responsável por 22.427 mortes em 2011, sendo a sobrevida 

média de cinco anos. A estimativa de novos casos para o ano de 2014, segundo o Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) é de 27.330, sendo 16.400 homens e 10.930 mulheres. O 

diagnóstico tardio e terapias nada eficazes constituem fatores que contribuem com um 

prognóstico negativo na cura da doença (INCA, 2014). 

 Por ser uma doença complexa com fundamentação multifatorial, possuir altas taxas de 

incidência, ser um problema de saúde pública, ter um metabolismo diferenciado que favorece 

o crescimento tumoral, possuir vários subtipos de tumores, urge o desenvolvimento de 

terapias inovadoras para o tratamento ou mesmo a prevenção de cânceres de pulmão. Sendo 

assim, inúmeros estudos têm demonstrado que o metabolismo particular da célula de câncer 

permite traçar uma meta e desenvolver estratégias que possam impedir a progressão da 

doença. Entretanto, uma terapia eficaz ainda está por ser desenvolvida, considerando-se as 

particularidades metabólicas dos tumores. 

 Na busca por terapias inovadoras, várias moléculas estão sendo estudadas como 

fatores de interferência em vias metabólicas específicas do câncer de pulmão (Menon et al., 

2007; Gallagher e Tallant et al., 2011; Zheng et al., 2014). Neste contexto, destaca-se um 

heptapeptídeo originado no sistema renina angiotensina (SRA), a Angiotensina-(1-7) [Ang-(1-

7)] que vem sendo alvo de várias pesquisas como um possível tratamento de tumores. 

 A angiotensina-(1-7) é um peptídeo endógeno com propriedades vasodilatadoras e 

anti-proliferativos. Menon e colaboradores (2007) mostraram que a Ang-(1-7) inibe o 

crescimento de células de câncer de pulmão humano in vitro e reduz o tamanho do tumor de 
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pulmão humano em xenoenxertos in vivo (Menon et al., 2007). Soto-Pantoja e colaboradores 

(2009), mostraram que injeção subcutânea de Ang - (1-7), não só provocou uma redução 

significativa no crescimento do tumor de pulmão humano em xenoenxertos (A549), mas 

também reduziu marcadamente a densidade de vasos, o que sugere que o heptapeptídeo inibe 

a angiogênese para reduzir o tamanho do tumor. Tomados em conjunto, estes estudos sugerem 

a utilização de Ang-(1-7) como uma possível terapia no tratamento de cânceres (Soto-Pantoja 

et al., 2009). Sendo assim, o estudo da mecanística de atuação da Ang-(1-7) em tumores faz 

se necessário. 

 

1.2 O sistema renina angiotensina (SRA) 

 

 O sistema renina angiotensina (SRA) é um importante regulador fisiológico da pressão 

sanguínea, homeostasia hidroeletrolítica e regulação da proliferação celular (Gallagher et al., 

2011; Iwai et al., 2009). Os primeiros estudos relacionados ao SRA foram realizados por 

Tiegerstedt e Bergman em 1898, os quais observaram em seus experimentos que os extratos 

protéicos de rins de coelhos não purificados, provocavam uma elevação prolongada na 

pressão arterial de animais anestesiados. A substância contida nos extratos, com capacidade 

de elevar a pressão arterial foi dado o nome de renina (Tiegerstedt e Bergman, 1898). 

 Posteriormente, em 1940, Braun-Mendes e colaboradores e Page e Helmer, declararam 

que o peptídeo capaz de elevar a pressão arterial não era a renina, e sim um produto derivado 

de uma proteína plasmática sob a ação enzimática da renina (Braun-Mendez et al., 1940; Page 

e Helmer, 1940). Logo após, o produto foi nomeado angiotensina (Braun-Menendez e Page, 

1958) e desde então, grupos de pesquisadores procuraram elucidar o mecanismo de formação 

das angiotensinas e o papel do SRA em diversas patologias, principalmente no sistema 

cardiovascular (Franchini, 2001; Gallagher e Tallant et al., 2004; Montezano et al., 2014; 

Dange et al., 2014; Zhang et al., 2014). 

 Estudos revelaram que além de agir como um sistema endócrino, o SRA também 

possui funções parácrinas e autócrinas (Ferrario et al., 1997; Allred et al., 2000; Chappell et 

al., 2001; Lefebvre et al., 2013; Rüster e Wolf, 2013). Interessantemente este complexo 

sistema foi identificado em vários órgãos e tecidos, apesar de alguns componentes da via não 

serem nem sempre sintetizados localmente, sendo obtidos a partir do SRA endócrino (Ager et 

al., 2008; Rosenthal et al., 2009; Hanif et al., 2010; Gallagher et al., 2011; Lefebvre et al., 
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2013). Além dos tecidos normais, os componentes do SRA estão expressos numa variedade 

de células tumorais, incluindo cânceres de bexiga, cérebro, útero, cólon, rim, fígado, pulmão, 

pâncreas, próstata, pele e estômago (Gallagher et al., 20011; Ager et al., 2008; Rosenthal et 

al., 2009; Hanif et al., 2010).  

 No SRA, o angiotensinogênio, produzido predominantemente no fígado e secretado na 

circulação, é degradado pela ação da renina plasmática ativa (proteína sintetizada e 

armazenada na circulação renal) formando o decapeptídeo angiotensina I (Atlas, 1998; 

Campbell, 2003; Kamiyama et al., 2013). O passo seguinte desta via diverge com o 

processamento proteolítico de Ang I para formação dos hormônios peptídicos bioativos, Ang 

II ou Ang-(1-7) (Donoughe et al., 2000; Tipnis et al., 2000; Kamiyama et al., 2013; Wang et 

al., 2013; De Mello e Frohlich et al., 2014). As enzimas responsáveis por estas reações 

produzidas principalmente no epitélio pulmonar são respectivamente a enzima conversora de 

angiotensina I (ECA I) e a enzima conversora de angiotensina II (ECA II), que foram 

inicialmente caracterizadas em humanos e roedores (Donoghue et al., 2000; Tipnis et al., 

2000; Kamiyama et al., 2013; Wang et al., 2013; De Mello e Frohlich et al., 2014). A enzima 

ECA II cliva a Ang I, formando a Ang-(1-9), que posteriormente pode ser convertida em Ang-

(1-7) pela ECA I e/ ou por neprilisinas (NEP) (Donoughe et al., 2000; Tipnis et al., 2000; 

Castro et al., 2008; De Mello e Frohlich et al., 2014). O heptapeptídeo formado pode ainda 

ser convertido em um peptídeo inativo Ang-(1-5) pela atuação da ECA I (Donoughe et al., 

2000; Tipnis et al., 2000; De Mello e Frohlich et al., 2014). Paralelamento, a enzima ECA I 

também é responsável por originar Ang II a partir de Ang I (Tipnis et al., 2000; Wang et al., 

2013; De Mello e Frohlich et al., 2014) (Figura 1). 

 Embora ECA II tenha sido descrita pela sua capacidade de gerar Ang-(1-9) a partir da 

Ang I, esta enzima também promove a degradação da Ang II originando Ang-(1-7) 

(Donoghue et al., 2000; De Mello e Frohlich et al., 2014). Interessantemente a enzima ECA II 

possui uma afinidade de ligação a Ang II 400 vezes maior que para Ang I; isso respalda seu 

importante papel na produção de Ang-(1-7) (Vickers et al., 2002, Coates, 2003). A ECA II 

não tem sua atividade catalítica afetada por inibidores específicos da ECA I, sendo assim em 

pacientes hipertensos tratados com captopril, ocorre um favorecimento da produção de Ang-

(1-7), pelo desvio da própria rota metabólica do SRA. O aumento de concentrações de Ang-

(1-7) favorece o controle da pressão arterial e da própria fisiologia cardiovascular, entre 

outros (Tipnis et al., 2000; Donoghue et al., 2000, Wang et al., 2013; De Mello e Frohlich et 
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al., 2014). Cabe a observação que em condições fisiológicas a Ang-(1-7) está normalmente 

presente na circulação em concentrações semelhantes a Ang II. Outras enzimas também 

aparecem envolvidas na formação de peptídeos menores das vias metabólicas do SRA. 

 

 

Figura 1: Ilustração do sistema renina-angiotensina mostrando as suas vias de síntese. A 

Figura ilustra ainda os receptores dos seus produtos principais.    AP- Aminopeptidases; ECA- 

Enzima Conversora de Angiotensina; ECA II- Enzima Conversora de Angiotensina II; TOP -

timet-oligopeptidase; NEP- Neprilisina; PCP- Prolil-carboxipeptidase; PEP- Prolil-

endopeptidase; AT- Receptor de Angiotensina; MAS- Receptor de Angiotensina-(1-7) 

(Adaptado de Castro et al., 2008). 

 

 

Considerando-se os peptídeos vasoativos, Ang II e Ang-(1-7), classes específicas de 

receptores celulares transduzem a sinalização desencadeada por essas moléculas. A 

Angiotensina II interage com duas diferentes classes de receptores celulares acoplados a 

proteína G: receptor de angiotensina do tipo I (AT1) e receptor de angiotensina do tipo II 

(AT2) (Figura 1), este possui uma distribuição mais limitada em humanos, sendo 

majoritariamente encontrada em tecidos pré-natais e tecidos lesionados, como por exemplo, 

após infarto do miocárdio (Santos et al., 2003; Silva et al., 2007). Ang II através de sua 

ligação ao receptor AT1 promove a retenção renal de sódio e água, vasoconstrição, hipertrofia 

cardíaca do músculo liso, aumento na contratilidade cardíaca, atividade aumentada do sistema 
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nervoso simpático, aumento na proliferação, diferenciação e crescimento celular (Phillips et 

al., 1993; Gembardt et al., 2005; Boim et al., 2011; De Mello e Frohlich et al., 2014). 

Entretanto, quando a Ang II se liga ao receptor AT2 ocorre a estimulação do desenvolvimento 

fetal e da diferenciação celular, proteção isquêmica, modulação da matriz extracelular, reparo 

tecidual, apoptose, vasodilatação, inibição do crescimento e proliferação celular (Phillips et 

al., 1993; Unger et al., 2002; Gembardt et al., 2005; Boim et al., 2011; De Mello e Frohlich et 

al., 2014). As ações da Ang II mediadas por AT2 são geralmente opostas às obtidas pelo 

receptor AT1. 

  Paralelamente, o peptídeo Ang-(1-7) se liga ao receptor MAS ativando vias de 

sinalização que desencadeiam efeitos antiproliferativos, reduzem arritmias e reperfusão, 

estimulam a vasodilatação, modulam a atividade simpática e inibe a proliferação celular 

(Phillips et al., 1993; Unger et al., 2002; Gembardt et al., 2005; Boim et al., 2011). Embora, a 

via de sinalização desencadeada pela acoplagem do heptapeptídeo ao receptor Mas não esteja 

completamente elucidada, verificou-se que ocorre inibição de fosforilação de proteínas 

quinases ativadoras de mitogênese (MAPK), diminuição dos níveis do fator de crescimento 

vascular endotelial (VEGF), estimulação da produção de adenosina mono-fosfato cíclica 

(AMPc) (Gallagher e Tallant, 2004; Su et al., 2006; Soto-Pantoja et al., 2009; Boim et al., 

2011), que no contexto geral demonstram uma ação antagônica da Ang-(1-7) quando em 

comparação aos efeitos do peptídeo Ang II. Esse efeito antagônico vem estimulando o 

desenvolvimento de ensaios pré-clínicos no controle da angiogênese e da redução tumoral 

(Menon et al., 2007; Petty et al, 2009; Soto-Pantoja et al., 2009; Gallagher e Tallant et al., 

2011), mas as particularidades do processo ainda estão por serem elucidadas. 

 

1.3 O sistema renina angiotensina e o câncer de pulmão  

 

  Estudos preliminares realizados na década de 1980 demonstram que pacientes com 

tumores pulmonares apresentavam reduzidas concentrações de ECA I circulante (Romer et 

al., 1981). Nesses estudos, Romer e seus colaboradores (1981) observaram que os níveis 

séricos da ECA I eram significativamente menores em pacientes recém-diagnosticados com 

câncer de pulmão primário, em comparação com os indivíduos saudáveis. Essas observações 

foram corroboradas por outros pesquisadores, que observaram baixos níveis de ECA I em 

pacientes com tumores de pulmão em comparação com pacientes com outras doenças 
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pulmonares ou outros tipos de tumores (Mansfield et al., 1984; Schweisfurth et al., 1985; 

Yuan et al., 2013). Outros pesquisadores correlacionaram os níveis mais baixos de ECA I 

com um mau prognóstico da doença, maior taxa de recaída dos pacientes, bem como o 

aumento de metástase (Romer et al., 1981; Siefkin et al.,1984; Roulston et al., 1986, 

Prochazka et al., 1991, Varela et al., 1993; Zhang et al., 2011). Os estudos desenvolvidos 

sugerem que a diminuição da ECA I em pacientes com câncer de pulmão seja provavelmente 

um reflexo do aumento tumoral. Essa análise embasa-se no fato de que ocorre uma redução de 

células epiteliais pulmonares, que são a fonte primária para a circulação da ECA I. 

Interessantemente, outros estudos apontam um aumento na atividade da ECA I em 

pacientes com câncer dos brônquios submetidos a tratamentos quimioterápicos e/ou 

radioterápicos (Schweisfurth et al., 1985; Roulston et al., 1986; Nussinovitch et al., 1988; 

Varela et al., 1993; Yuan et al., 2013). Esses tratamentos reduzem o tamanho do tumor, 

resultando em aumento da produção da ECA I (Siefkin et al., 1984; Roulston et al., 1986), e 

consequentemente de seus metabólitos finais. Tomados em conjunto, estes resultados sugerem 

uma alteração no SRA em câncer de pulmão. 

 Além da ECA I, outras enzimas do SRA apresentam-se moduladas frente ao processo 

tumoral. Em cânceres de pulmão, a enzima neprilisina vem sendo apontada como um 

importante fator na regulação do crescimento de células de câncer de pulmão (Dusser et al., 

1989; Shipp et al., 1991; Bunn et al., 1998; Cohen et al., 1999, Gallagher e Tallant et al., 

2011). Caracterizada como uma zinco metaloprotease, ela está presente em vários tecidos 

(Gallagher e Tallant et al., 2004; Gallagher e Tallant et al., 2011). A NEP hidrolisa de 

maneira eficaz a bradicinina, o fator natriurético atrial, angiotensina I, endorfinas e 

neurotensina (Gallagher e Tallant et al 2004; Gallagher e Tallant et al., 2011). 

Particularmente no pulmão, essa enzima é expressa em níveis elevados, e auxilia na regulação 

da bronquioconstrição e no controle dos níveis dos peptídeos vasoativos de SRA (Gallagher e 

Tallant et al., 2004; Gallagher e Tallant et al., 2011). O fumo do cigarro inativa NEP no 

pulmão, levando à acumulação de peptídeos mitogênicos no fluido brônquio alveolar (Dusser 

et al., 1989; Cohen et al., 1999), situação também observada em pacientes com câncer de 

pulmão (Cohen et al., 1999), devido à redução dos níveis dessa proteína. Uma das atividades 

mais interessantes da NEP é a participação dessa enzima na regulação dos níveis de Ang-(1-7) 

(Figura 1). A inativação de NEP regula negativamente os níveis desse peptídeo favorecendo o 

crescimento do tumor (Gallagher e Tallant et al., 2004; Soto-Pantoja et al., 2009; Gallagher e 
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Tallant et al., 2011). A análise conjunta das informações apresentadas reforça a importante 

função do SRA no controle do crescimento de cânceres de pulmão.  

 

1.4 Angiotensina-(1-7) e o processo pró-inflamatório tumoral 

 

 Como previamente descrito, a Ang-(1-7) é um heptapeptídeo endógeno pertencente ao 

SRA que possui propriedades vasodilatadores, anti-proliferativas e anti-trombóticas.  Estudos 

utilizando linhagens celulares de câncer de pulmão humano (SK-LU-1, A549 e SK-MES-1), 

demonstraram redução significativa no crescimento das culturas quando as mesmas foram 

tratadas com Ang-(l-7), decorrente da redução das taxas de síntese de DNA de maneira dose 

dependente (Bunn et al., 1998; Cohen et al., 1999; Gallagher e Tallant et al., 2004; 

McCollum et al., 2012). Outros peptídeos do SRA não alteraram as taxas de síntese de DNA 

nas células SK-LU-1, demonstrando o efeito negativo da Ang-(l-7) no crescimento destas 

células cancerígenas (Bunn et al., 1998; Cohen et al., 1999; Gallagher e Tallant et al., 2004; 

McCollum et al., 2012). Reforçando os efeitos negativos do heptapeptídeo no crescimento de 

células pulmonares tumorais, esses mesmos autores demonstraram que nas células SK-LU-1 

incubadas com 10 nM de Ang-(l-7), ocorreu uma redução significativa nos níveis de 

fosforilação das proteínas da família quinase regulada por sinal extracelular (ERK, ERK1 e 

ERK2), que medeiam uma sequência concatenada de reações envolvidas no crescimento 

celular. Em Soto-Pantoja e colaboradores (2009), a Ang-(1-7) atenuou em camundongos o 

crescimento de xenoenxertos de câncer de pulmão humano provindos de células A549, 

reforçando o papel desse peptídeo no controle do crescimento tumoral. Interessantemente, a 

inibição do crescimento tumoral correlaciona-se com a redução do marcador de proliferação 

Ki67, bem como redução do mRNA e proteína de ciclooxigenase-2 (COX-2) em 

xenoenxertos de animais tratados com Ang-(1-7) (Batra et al., 1994; Uhal et al., 1998; Soto-

Pantoja et al., 2009). Resultados semelhantes para a regulação de COX-2 foram observados 

com as células de câncer de pulmão humano (A549) (Batra et al., 1994; Uhal et al., 1998; 

Soto-Pantoja et al., 2009), onde se observou a redução dos níveis protéicos de COX-2. Esses 

resultados sugerem que a Ang-(1-7) pode modular a atuação da enzima COX-2, sugerindo seu 

envolvimento no controle do processo pró-inflamatório tumoral, que também se 

correlacionam com o crescimento tumoral. 
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 Ciclooxigenases são enzimas chave na conversão do ácido araquidônico a 

prostaglandinas (PGs) e outros lipídeos bioativos (Figura 2). Particularmente, COX-2, é uma 

enzima sintetizada após estímulos inflamatórios e caracteriza-se como elemento central na 

regulação da via de produção dos prostanóides. As primeiras evidências de uma possível 

associação entre COX-2 e tumores foram sugeridas por estudos de câncer colorretal, onde foi 

verificado um aumento na expressão de COX-2 (Kargman et al., 1995; Sano et al., 1995). 

Posteriormente, outros estudos observaram o aumento na expressão de COX-2 em tumores 

humanos de próstata (Gupta et al., 2000), bexiga (Mohammed et al., 1999); pele (Buckman et 

al., 1998), pulmão (Wolff et al., 1998), esôfago (Maaser et al., 2003) e mama (Hwang et al., 

1998).  

Como o processo pró-inflamatório é inerente a tumores, COX-2, assume posição de 

destaque na regulação dos mecanismos moleculares correlatos ao processo pró-inflamatório 

tumoral. Considerando-se que COX-2 é super-expressa em tumores de pulmão (Van 

Zandwijk, 2002; Brown e Dubois, 2004; Sandler e Dubinett, 2004; Zhu et al., 2008 Zhan et 

al., 2013) e os inibidores de COX-2 preveniram esse tipo de câncer em animais experimentais 

(Rioux e Castonguay, 1998; Moody et al., 2001; Van Zandwijk, 2002; Castelao et al., 2003; 

Brown e Dubois, 2004), estudos epidemiológicos sugerem que o uso regular de anti-

inflamatórios não esteróides (AINEs) pode reduzir a incidência de câncer de pulmão 

(Schreinemachers e Everson, 1994). Entretanto, o uso inadvertido destes medicamentos 

aumenta o risco de eventos cardiovasculares, como quando da utilização da droga em longo 

prazo no tratamento de cânceres de cólon, por exemplo (Mukherjee et al., 2001). Por outro 

lado, o peptídeo vasoativo Ang-(1-7), provoca uma redução significativa nos níveis de COX-2 

sem, no entanto, causar os efeitos adversos correlacionados ao uso de AINES. Essa 

modulação de COX-2 pela Ang-(1-7) pode ser vislumbrada como uma nova estratégia no 

controle do crescimento das células tumorais e o detalhamento mecanístico da atuação desse 

peptídeo no controle do processo pró-inflamatório-tumoral que se correlaciona com o seu 

crescimento poderá subsidiar o desenvolvimento de novas drogas e/ ou terapias, nos próximos 

anos. 
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Figura 2: Esquema representativo da cascata enzimática da síntese das prostaglandinas, 

tromboxanos e seu prostanóides (Adaptado de Mollace et al., 2005). 

 

  

1.5 Sinalização celular no câncer de pulmão e associação entre COX-2 e PTEN  

 

 Uma das características dos tumores é a ativação desordenada de cascatas de 

sinalização que regulam a homeostase celular, podendo estimular e/ou inibir a apoptose (Jin e 

El-Deiry, 2005; Horbinski e Chu, 2005). Dentre outras vias, a fosfatidilinositol 3 quinase / 

proteína quinase B (PI3K/ AKT) assume uma posição de destaque, pois foi relacionada ao 

desenvolvimento de cânceres, se tornando um atraente alvo terapêutico (Bradley et al., 2002; 

Ferrajoli et al., 2006; Valentino et al., 2006; Pal et al., 2008). Presente em todos os tipos 

celulares, a via PI3K/AKT está envolvida na proliferação celular, crescimento, sobrevivência, 

angiogênese, apoptose, síntese protéica, metabolismo e diferenciação celular (Burnett et al., 

1998; Bradley et al., 2002; Ferrajoli et al., 2006; Valentino et al., 2006; Pal et al., 2008) e 

vários são os estímulos celulares que transativam essa via molecular. 

 Basicamente, a ativação de PI3K ocorre após estímulo inicial mediado pela ação de 

uma ampla gama de elementos. Fatores de crescimento e citocinas estão entre esses 

mediadores da transativação celular (Lawlor e Alessi, 2001). As moléculas sinalizadoras se 

ligam a receptores de tirosina quinase (RTKs), que uma vez ativados, estimulam PI3K a 

fosforilar fosfatidilinositol-4,5-bifosfato (PIP2) em fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato (PIP3). 
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Os níveis celulares de PIP3 modulam a atividade da quinase 1 dependente de 

fosfoinositídeos-3 (PDK-1) e posteriormente a atividade da proteína quinase B (PKB/AKT) 

(Burnett et al., 1998; Brunet et al., 2001; Sarbassov et al., 2005) (Figura 3). Quando ativada, 

AKT induz diferentes mecanismos de sobrevivência celular (Fresno Vara et al., 2004). A 

proteína AKT inibe a apoptose ao fosforilar fatores pró-apoptóticos como, por exemplo, as 

proteína Bad pertencente à família das Bcl-2 (oncogene da célula B) (Yuan e Yankner, 2000), 

glicogênio sintetase quinase 3 beta (GSK-3β) (Cross et al., 2001), caspase 9 e a família de 

fatores da transcrição em "forquilha" (Forkhead, FKHR) (Vivanco e Sawyers, 2002; Ksiezak-

Reading et al., 2003), os quais induzem a expressão de fatores pró-apoptóticos como o ligante 

Fas. A proteína Akt também induz a ativação de proteínas reguladoras de genes com atividade 

anti-apoptótica como, elemento de resposta de ligação de cAMP CREB e I kappa B quinase 

(IKK), sendo este último, regulador positivo da proteína fator nuclear Kappa B (NF-KB), a 

qual é responsável pela transcrição de outros genes que resultam na sobrevivência celular, tais 

como Bcl-XL, inibidor de caspase, c-Myb (Testa e Bellacosa, 2001; Fresno Vara et al., 2004; 

Osaki et al., 2004). Estudos têm identificado modulares negativos desta via, dentre eles 

destaca-se o supressor tumoral e tensina homólogo (PTEN), que possui importantes funções 

fisiológicas, sendo encontrado mutado em diferentes tumores (Simpson e Parsons, 2001; 

Trotman et al., 2007; Suzuki et al., 2008). Evidências crescentes demonstram ainda, que a 

regulação negativa da via PI3K/Akt, suprime o desenvolvimento de tumores (Di Cristofano e 

Pandolfi, 2000; McCubrey et al., 2012).  

 

Figura 3: Sinalização mediada por PTEN (Adaptado de Mocanu e Yellon, 2007). 
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 A proteína PTEN é uma fosfatase responsável por desfosforilar PIP3 formando o seu 

precursor, PIP2, bloqueando assim a cascata de eventos gerados em consequência da 

acumulação do segundo mensageiro na membrana plasmática (Gericke et al., 2006; Mocanu e 

Yellon, 2007). PTEN está presente constitutivamente em células e a sua atividade é avaliada 

através de sua concentração celular, que pode ser modulada na transcrição (Wang et al., 2005; 

Teresi et al., 2006; Mocanu e Yellon, 2007). No entanto, esta atividade também pode ser 

regulada negativamente por processo de fosforilação e oxidação (Gericke et al., 2006). A 

principal enzima responsável pelo processo de inativação de PTEN através de sua fosforilação 

é a caseína-quinase 2 (CK2) (Torres e Pulido, 2001; Mehenni et al., 2005; Poce et al., 2011). 

A proteína CK-2 é uma serina/ treonina quinase altamente expressa em vários tipos de 

tumores malignos, sendo associada com a progressão de tumores por fosforilação de uma 

série de quinases (Ruzzene e  Pinna 2010; Piazza et al., 2011). PTEN também pode ser 

reversível inativado por oxidação induzidas pelos radicais livres (espécies reativas de 

oxigênio, ROS) (Leslie et al., 2003; Seo   et al., 2005). Ambos os processos onde há uma 

inativação de PTEN culmina na ativação de AKT, devido à acumulação de PIP3 

(Kwon et al., de 2004; Connor et al., de 2005).  

 Estudos correlacionaram a proteína PTEN e o desenvolvimento de tumores, mostrando 

que a perda da função e/ou mutações que inativam a proteína estão presentes em diversos 

tumores, como por exemplo, carcinoma de pequenas células de pulmão e melanoma (Di 

Cristofano e Pandolfi, 2000; Crackower et al., 2002; Soria et al., 2002; Marsit et al., 2005; 

Tang et al., 2006; Mocanu e Yellon, 2007; Oudit et al., 2008; Jacobshagen et al., 2008; 

Cheng e Zhang, 2010, Steelman et al., 2011). Regina e colaboradores (2009), demonstraram 

em suas pesquisas que a proteína PTEN estava deletada e/ou mutada em 38% dos pacientes e 

Hosoya e colaboradores (1999) observaram que mais de 33% das deleções de PTEN 

ocorreram antes do desenvolvimento de metástase pulmonar. Segundo Tang e colaboradores 

(2006) a diminuição na expressão da proteína PTEN está presente em 39% a 77% de 

adenocarcinomas de pulmão; sugerindo ainda que, os baixos níveis de PTEN estão associados 

com o mau prognóstico em pacientes com câncer de pulmão de não-pequenas células, 

incluindo adenocarcinomas (Tang et al., 2006). Estas pesquisas relacionam o envolvimento da 

via PI3K/PTEN/Akt no desenvolvimento de adenocarcinomas do pulmão. 

 Estudos demonstraram ainda que, a via de PI3K/AKT estimula a síntese de 

ciclooxigenases (St-Germain et al., 2004; Covery et al., 2007; Chen et al., 2010; Shimada et 
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al., 2011). Chen, e seus colaboradores (2010) em seus estudos com linhagens celulares de 

câncer de pulmão humano (H460 e H1568), relataram que a inibição de AKT resulta em uma 

diminuição da proteína COX-2 e Shimada e colaboradores (2011) em estudos de câncer de 

bexiga propuseram que COX-2 estimula a inativação de PTEN através de sua fosforilação 

mediada pela proteína CK-2. Resultados semelhantes também foram encontrados por 

Bertrand e colaboradores (2013) que ressaltaram que a proteína COX-2 pode regular 

positivamente a sinalização Akt principalmente através da inibição PTEN, em parte através da 

ativação de CK-2, aumentando a sobrevivência celular em eritroleucemia. A regulação 

negativa de PTEN beneficiou processos inflamatórios através da estimulação da via 

PI3K/AKT, onde ocorre a estimulação da produção de COX-2 inibindo PTEN. Por outro lado, 

como descrito anteriormente (item 1.5), uma alternativa para modulação do processo pró-

inflamatório é o peptídeo vasoativo Ang-(1-7), que provoca uma redução significativa nos 

níveis de COX-2. Entre os efeitos da Ang-(1-7) se destacam ainda, as atuações contrárias a 

AKT, como por exemplo, a inibição da proliferação celular e da angiogênese. Contudo, o 

mecanismo pelo qual Ang-(1-7) modula o processo pró-inflamatório tumoral não está bem 

elucidado.  

 Outros pesquisadores ressaltam ainda, a importância dos miRNAs na regulação da 

expressão gênica (Winter et al., 2009; Fabian et al., 2010). Análises de mRNAs das duas 

proteínas COX-2 e PTEN revelaram a existência de regiões alvo de ligação de miRNAs 

comuns, o que corrobora a associação entre as duas moléculas, tornando-os possíveis alvos de 

investigação. Com o resultado destas análises, foi construído um diagrama de Venn, 

ressaltando os miRNAs comuns aos genes Cox-2, Pten e Foxo-1 (Forkehead box da classe 

O1). Interessantemente, FOXO-1 encontra-se envolvido com respostas antiinflamatórias, 

sendo este, relacionado com a via PI3K/AKT. (Georgescu, 2010). Estudos relatam ainda, a 

modulação causada por Ang-(1-7) nos níveis funcionais de FOXO-1 em cardiomiopatia 

diabética (Mori et al., 2014) e em células A549 tumorais (Verano-Braga et al., 2012). Através 

de análises de bioinformática utilizando instrumentos básicos disponíveis na internet, foram 

realizados estudos sobre miRNAs envolvidos na regulação da expressão de COX-2, PTEN e 

FOXO-1. Após estas análises foi montado um diagrama de Venn, o qual revelou 3 miRNAs 

que podem se ligar a estas moléculas. Ambos poderiam atuar de maneira direta ou indireta no 

controle de vias inflamatórias, modulando os níveis de COX-2 e PTEN. Assim, a elucidação 

de mecanismos de regulação dos níveis miRNAs, proteínas e mRNA de COX-2 e PTEN no 
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processo pró-inflamatório tumoral através da atuação da Ang-(1-7), seria de grande 

importância para agregar conhecimento ao estudo desta patologia.  

 

1.6 microRNAs e o processo tumoral  

 

 A regulação da expressão gênica depende de múltiplos mecanismos que ocorrem a 

nível transcricional, pós-transcricional e pós-traducional (Busk e Cirera, 2010). Diversos são 

os elementos envolvidos com a homeostase celular e microRNAs vêm sendo apontado como 

um desses elementos. Essas pequenas moléculas de ácido ribonucleico (RNA) desencadeiam 

o processo conhecido como RNA de interferência (RNAi) e foram descritos a mais de uma 

década (Ambros, 2003; Winter et al., 2009). 

 Os microRNAs (miRNAs) tornaram-se o assunto de intensa pesquisa nos últimos 

anos. Eles possuem fita simples de RNA, não codificadoras de proteínas, e possuem uma 

sequência de 18 a 25 nucleotídeos (Ambros, 2003; Winter et al., 2009; Fabian et al., 2010; 

Subramaniam et al., 2013). Os miRNAs regulam a expressão gênica, quer por inibição da 

tradução ou por degradação de mRNA alvo (Ambros, 2003; Bartel, 2004; Winter et al., 2009). 

Eles podem ser encontrados nos exons, íntrons ou regiões intergênicas do genoma de animais 

e de plantas (Li et al., 2006). De fato, os miRNAs têm sido descritos como moléculas 

envolvidas em uma grande variedade de processos biológicos tais como proliferação celular, 

apoptose (Xu et al., 2004; Cheng et al., 2005), resposta ao estresse (Dresios et al., 2005), 

cânceres (Esquela-Kerscher e Slack, 2006; Kim et al., 2014; Thorns et al., 2014), 

desenvolvimento de órgãos, entre outros.    Um único miRNA pode regular muitos genes 

diferentes (Krek et al., 2005; Selbach et al., 2008) e diferentes miRNAs podem regular um 

mesmo mRNA (Kuhn et al., 2008).  

 A biogênese dos miRNAs está esquematizada na Figura 4. Esta se inicia com a 

transcrição do seu gene realizada pela RNA polimerase II, gerando uma molécula de miRNA 

primário (pri-miRNA) que pode conter desde uma a múltiplos miRNAs (Calin et al., 2004). 

Os pri-miRNAs apresentam uma estrutura em forma de grampo (hairpin) que é clivada ainda 

no núcleo pela enzima Drosha (caracterizada como uma RNA polimerase III), gerando uma 

molécula precursora do miRNA maduro denominada pré-miRNA (Bartel, 2004; Lee et al., 

2004; Winter et al., 2009). Esses pré-miRNAs são então transportado rapidamente ao 

citoplasma pela exportina-5 (Exp5), que se caracteriza com um Ran-GTP (Pineau et al., 
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2010). No citoplasma, os pré-miRNAs são processado pela Dicer, gerando um duplex de 

RNA (Chendrimada et al., 2005). Na maioria das vezes umas das fitas do duplex se 

transforma no miRNA maduro e a outra fita é degradada (Liu e Olson, 2010). O produto não 

degradado é então incorporado a pelo Complexo Indutor de Silenciamento de RNA (RISC) e 

é então direcionada por esse complexo a sequências complementares em porções 3´- e 5´- não 

traduzidas (UTR) de RNAs. Esse pareamento desencadeia o mecanismo de RNAi (Khvorova 

et al., 2003; Schwarz et al., 2003; Piriyapongsa e Jordan 2008; Carthew e Sontheimer 2009). 

 

 

 

Figura 4: Esquema de síntese e atuação dos miRNAs (Adaptado de Campos et al., 2011). 

 

 

 Alterações na expressão de miRNAs podem estar correlacionadas com o surgimento 

de uma grande variedade de doenças (Liu et al., 2014., Li et al., 2014; Zhang et al., 2014). 

Em tumores, a alteração de miRNAs como por exemplo, miR-98, miR-21, miR-155, entre 

tantos outros, vem sendo apontada como correlacionadas ao aumento de, agressividade do 

tumor, proliferação celular , migração e invasão, apoptose, angiogenese, progressão do ciclo 

celular, diferenciação (Siragam et al., 2012). Em cânceres de pulmão humano in vivo e in 

vitro, muitos miRNAs estão geralmente reprimidos quando comparados com o tecido normal 

de pulmão, como por exemplo let-7 (He et al., 2009), o miR-15a , miR-16 (Shen et al., 2010), 

o miR-34a (Bandi et al., 2011), o miR-34b (Wang et al., 2013), o miR-125 (Jiang et al., 

2011), o miR-155 (Zang et al., 2012), o miR-192 (Zhang et al., 2011), e miR-486 (Peng et al., 
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2013), enquanto que os outros são super-expressos, como o miR-21 (Sun et al., 2013), o miR-

194 (Wu et al., 2013) e miR-186 (Huang et al., 2013).  

Como descrito anteriormente , em tumores instala-se um processo pró-inflamatório, no 

qual a proteína COX-2 assume posição central (Mendez e La Pointe, 2002; Mollace et al., 

2005; Menon et al., 2007; Heravi et al., 2011; Xin et al., 2012). Interessantemente, estudos 

descrevem que diversos miRNAs estão envolvidos na regulação dos níveis de COX-2. Jing e 

colaboradores (2005) demonstraram que a ligação entre miR-16 a região 3’-UTR do mRNA 

Cox-2 promove a degradação da molécula mensageira. Outros estudos idendificaram miR-26b 

(Ji et al., 2010) e o mir-101 (Strillacci et al., 2009) como elementos reguladores dos níveis de 

COX-2. Certamente, outros miRNAs também estão envolvidos na regulação de Cox-2 

dependentemente do estímulo fisiológico/ patológico. Cabe um maior detalhamento dos 

mecanismos de ação desses miRNAs no controle do processo pró-inflamatório tumoral e 

considerando-se as evidências do papel da Angiotensina-(1-7) na modulação desse quadro 

patológico, sem efeitos adversos ao organismo como medicamentos do tipo AINES, 

correlacionar essa investigação molecular com os efeitos da Ang-(1-7) se torna relevante.  

Ao observar que células tratadas com Ang-(1-7) se desprendem mais facilmente da 

garrafa ao ser tripsinizada, surge então uma nova linha de investigação, onde a Ang-(1-7) 

poderia estar influenciando a adesão celular tumoral. Interessantemente, ao avaliar os 

possíveis alvos comuns aos três miRNAs encontrados no diagrama de Venn, encontramos 3 

proteínas de adesão, são elas : Claudina-1, Integrinaβ-8 e EPCAM. 

 

1.7 Proteínas de adesão e o processo tumoral 

 

 Moléculas de adesão celular desempenham um papel importante na progressão do 

câncer, angiogênese e metástases. Interações entre as células cancerosas e as células do 

endotélio determinam a propagação metastática (Witz, 2008; Paschos, 2009; Läubli e Borsig, 

2010; Desgrosellier e Cheresh, 2010). Além disso, as interações de células tumorais 

diretamente com as plaquetas, leucócitos e componentes solúveis contribuem 

significativamente para a adesão das células do câncer, extravasamento e o estabelecimento 

de lesões metastáticas (Witz, 2008; Paschos, 2009; Läubli e Borsig, 2010; Desgrosellier e 

Cheresh, 2010). 
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 Como as interações célula-célula facilitam a adesão das células tumorais na parede dos 

vasos de órgãos específicos, e sendo esta uma das etapas essenciais na cascata metastática, a 

inibição destas interações representa um interessante alvo terapêutico para a atenuação de 

metástase (Witz, 2008; Paschos, 2009; Läubli e Borsig, 2010; Desgrosellier e Cheresh, 2010). 

Dentre as diversas moléculas de adesão, destacamos integrinas, EPCAM e claudinas, pois são 

as famílias das proteínas que serão estudadas como possíveis alvos dos miRNAs. 

 As integrinas são glicoproteínas transmembranares grandes e complexas. A estrutura 

das integrinas é constituída por duas cadeias diferentes, α- e β-subunidade, os quais formam 

um heterodímero não covalente (Hynes, 2002; Morgan et al., 2007). As integrinas medeiam a 

adesão celular e ligam-se diretamente aos componentes da matriz extracelular (ECM), tais 

como fibronectina, laminina, colágeno, proporcionando assim a ancoragem para a motilidade 

celular e invasão (Morgan et al., 2007;  Hynes, 2002). 

 As integrinas são mediadores de sinalização bidirecional intra e extracelulares. Além 

do papel bem estabelecido durante a migração e a invasão, elas também regulam a 

proliferação celular, sobrevivência e angiogênese, todos os processos ativamente investigados 

durante a progressão do câncer. 

 Como muitos tumores humanos se originam de células epiteliais, as integrinas 

expressas nestas também estão geralmente presentes em células tumorais. Em seus estudos, 

Desgrosellier e Cheresh (2010), relacionaram os níveis de expressão de integrinas com os 

resultados patológicos, tais como metástase ou a sobrevida dos pacientes, identificando várias 

integrinas que podem estar envolvidos na progressão do câncer (Desgrosellier e Cheresh, 

2010). Expressão de diferentes integrinas em células tumorais foi relacionada com a 

progressão metastática em pacientes com melanoma, carcinoma da mama, próstata, pâncreas 

e câncer do pulmão (Desgrosellier e Cheresh, 2010). Tomadas em conjunto, as integrinas 

estão se tornando alvos terapêuticos atrativos para estratégias terapêuticas focadas não só no 

desenvolvimento do tumor, mas também em metástase. 

 A molécula de adesão da célula epitelial (EPCAM) é uma glicoproteína de ~ 40 kd, 

identificada como um marcador para o câncer, devido à sua elevada expressão na rápida 

proliferação tumoral de origem epitelial (Baeuerle e Gires, 2007). Epitélios normais 

expressam EPCAM em um nível variável, mas geralmente mais baixas do que as células 

tumorais (Baeuerle e Gires, 2007). Inicialmente, EPCAM foi descrita por ser uma molécula 

de adesão célula-célula. No entanto, estudos posteriores revelaram um papel mais versátil 
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para EPCAM, que não se limita apenas à adesão celular, mas inclui diversos processos, tais 

como sinalização, migração, proliferação e diferenciação (Baeuerle e Gires, 2007). 

 A expressão de EPCAM em tumores está relacionada no desenvolvimento, progressão, 

metástase, o que tem sido alvo de estudos. Em alguns tecidos, EPCAM tem atividade pró-

oncogênico, promovendo a proliferação celular, motilidade, carcinogênese, e metástase. Em 

contraste, em outros tumores EPCAM parece suprimir a progressão do cancer (Van Der Gun 

et al., 2010; Akita et al., 2011). Os mecanismos responsáveis pelas atividades divergentes de 

EPCAM em diferentes contextos ainda não foram elucidadas. 

 A maioria dos estudos sobre EPCAM se concentram em seu efeito na proliferação 

(Litvinov et al., 1996; Münz et al., 2004; Nübel et al., 2009; Chaves-Perez et al., 2012) ou na 

capacidade de invasão (Osta et al., 2004; Sankpal et al 2009) das células tumorais. Outros 

estudos utilizaram EPCAM como um marcador de superfície para a identificação de células 

de iniciação tumoral (Dalerba et al., 2007; Nagrath et al., 2007; Yamashita et al., 2009; Terris 

et al., 2010). Sendo assim, EPCAM se torna um atraente alvo de pesquisas. 

 Outras proteínas de adesão que possuem grande destaque são as Claudinas. Elas são 

proteínas transmembranares e componentes importantes das junções apertadas (junções de 

oclusão), que são centrais para a regulação da permeabilidade celular e a manutenção da 

polaridade das células epiteliais (Morin, 2005; Lal-Nag e Morin, 2009). Sua expressão é 

alterada em vários tipos de cânceres quando comparados aos tecidos normais e claudina-1, -3, 

-4 e -7 estão entre os membros mais frequentemente desregulados da família claudina (Morin, 

2005; Singh et al., 2010). Recentemente, o acúmulo de evidências indica que mecanismos 

epigenéticos, incluindo a metilação do DNA, modificações de histonas ou microRNAs 

(miRNAs) são cruciais para a regulação da expressão das claudinas além da regulação da 

transcrição  e também a nível pós-transcricional (Honda et al., 2006; Honda et al., 2007; 

Kwon et al., 2010; Kwon et al., 2011). O padrão de expressão claudinas varia entre tipos de 

tecidos, e a maioria dos tecidos ou tipos celulares expressam múltiplas claudinas (Tsukita et 

al., 2001; Turksen e Troy, 2004). 

 Claudinas podem desempenhar um papel supressor da promoção tumoral em alguns 

tecidos, e a sua expressão está associado com prognóstico em vários cânceres, o que sugere a 

sua utilidade como fatores de prognóstico, bem como alvos terapêuticos (Morin, 2005; Singh 

et al., 2010). Deste modo, a perda de expressão claudina deveria contribuir para a progressão 

do tumor, em associação com a perda de adesão celular (Morin, 2005; Singh et al., 2010). No 
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entanto, alguns estudos demonstraram que a expressão aumentada de claudina também pode 

promover a progressão do tumor, através do seu efeito positivo sobre a migração celular, 

invasão e metástase. Sendo assim, a função das claudinas depende da localização tecidual da 

mesma, sendo que esta varia de tecido para tecido. 

 Um exemplo é claudina-1, que pode funcionar tanto como um fator de promoção 

quanto na supressão do tumor, dependendo do tipo de câncer. A função de promoção do 

cancer da claudina-1, através do seu efeito sobre a motilidade ou invasão de células 

cancerosas tem sido descrita em vários cânceres. Claudina-1 aumenta de forma significativa o 

crescimento de tumores em xenoenxerto e metástase em camundogos (Dhawan et al., 2005). 

Por outro lado, claudina-1 tem um efeito anti-apoptótico em células MCF-7 de câncer de 

mama humano (Akasaka et al., 2010). Interessantemente, a atividade supressora de tumor de 

claudina-1 foi relatada em câncer gástrico (Chang et al., 2009) e cancer do pulmão (Chao et 

al., 2009). 

 Sendo assim, elucidar a influencia de Ang-(1-7) na expressão de claudina-1, EPCAM 

e Integrina-β8, considerando os mecanismos de ação dos miRNAs, torna relevante.  

 

1.8 O modelo celular de investigação científica  

 

A metodologia de cultura de células surgiu em 1907 com Harrison para estudar a 

fisiologia e o comportamento das células animais em ambiente homeostático e em situações 

de estresse (Ryan, 2008).  Apesar das culturas de células animais terem sido realizadas com 

sucesso por Harrison, somente na década de 40 e 50 do século XX, com o desenvolvimento 

de técnicas e avanços na área das ciências biológicas, foi possível a consolidação dessa 

metodologia científica (Freshney, 2006; Ryan, 2008). Em 1954 foi produzida uma vacina 

contra a pólio, utilizando-se para isso, pela primeira vez, células dos rins de macaco, o que foi 

um marco na utilização do modelo celular para investigações científicas e aplicações 

biotecnológicas. De forma similar, no mesmo ano, culturas de células foram utilizadas para 

produzir uma vacina veterinária contra febre aftosa (Wu, Huang e Lee, 2010). Desde então, a 

utilização do modelo celular em estudos que visam melhor elucidar mecanismos moleculares, 

bioquímicos e fisiológicos tornou-se primordial, principalmente no que diz respeito à redução 

ou mesmo substituição da utilização de animais (Hall, 1988; Wu, Huang e Lee 2010). 
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Particularmente, em relação a investigação do processo tumoral, diversos autores 

utilizam a cultura de células como ferramenta central na avaliação da expressão de oncogenes 

e de genes supressores tumorais, além de ensaios que envolvem testes de diferentes fármacos. 

A utilização do modelo celular de investigação vem auxiliando no detalhamento e na 

elucidação de vias de transdução de sinal, relacionadas à proliferação, à diferenciação e à 

apoptose das células tumorais (Kim et al., 2001; Alves, 2008), colaborando com a 

caracterização  de marcadores moleculares de diagnóstico, e na identificação de novos alvos 

terapêuticos o que  vem subsidiando o desenvolvimento de novos fármacos (M. Lindee, 2007; 

Cruz et al., 2009). 

 Dentro desse contexto, a utilização do modelo celular viabiliza o detalhamento de 

questões fisiológicas e bioquímicas envolvidas no equilíbrio celular. O que é essencial para 

que novas terapêuticas possam ser identificadas com a finalidade de modular ou mesmo 

reverter o quadro patológico. Portanto, o presente projeto procurou investigar mecanismos de 

atuação do peptídeo vasoativo angiotensina-(1-7) na regulação cruzada das proteínas COX-2 e 

PTEN no processo pró-inflamatório tumoral.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo geral 

 

 Analisar a atuação de Ang-(1-7) na regulação cruzada do controle do processo pró-

inflamatório tumoral e na adesão celular da linhagem A549, buscando esclarecer uma possível 

associação entre COX-2 e PTEN e o papel de miRNAs no equilíbrio celular. 

 

2.2  Objetivos específicos  

 

• Padronização das condições da cultura de células A549 e ensaio de viabilidade celular 

utilizando a concentração 10-7 M  do heptappetídeo  vasoativo cooroborado pela 

literatura;  

 

• Avaliar os efeitos do heptapeptídeo Ang-(1-7) no metabolismo tumoral de células 

A549 através de ensaios de mensuração de lactato e pH; 

 

• Avaliar a atividade de COX-2 em células A549 tratadas com Angiotensina-(1-7); 

 

• Verificar os níveis de expressão protéica de PTEN e COX-2 nos diferentes ensaios 

celulares, associando a análise com uma possível variação dos níveis de mRNAs;  

 

• Avaliar o padrão de transcrição e processamento de miRNAs potencialmente 

reguladores dos níveis das proteínas PTEN, COX-2 envolvidas no processo pró-

inflamatório tumoral em células tratadas ou não com Ang-(1-7); 

 

• Verificar o perfil de expressão de genes relacionados à adesão celular EPCAM, 

Claudina-1, Integrinaβ-8 e do gene FOXO-1; 

 

• Analisar a influência do tratamento diário com o heptapeptídeo Ang-(1-7) no 

crescimento tumoral de células A549; 
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Técnicas usuais em biologia molecular foram utilizadas de acordo com as 

metodologias descritas e/ou adaptadas de Sambrook et al. 2001 e/ ou Ausubel et al., 1997.  

 

3.1  Cultura de células 

 

 Culturas da linhagem celular A549 (American Type Culture Collection, ATCC: CCL-

185), provenientes de tecido tumoral pulmonar, foram crescidas em garrafas estéreis de 75 

cm2, com meio Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium / Ham´s F12 (DMEM-F12, Gibco®) 

suplementado com 10% de soro bovino fetal (FBS) e 0,1% de antibiótico Antibiotic-

Antimycotic (Anti-Anti, Gibco®). As culturas foram mantidas em estufa a temperatura 

constante de 37°C, atmosfera contendo 5% de CO2 e umidade controlada de 95%. Para a 

realização dos ensaios, as células foram crescidas até 80% de confluência. 

 

3.2 Ensaio de citotoxicidade 

 

 Para se avaliar o potencial citotóxico da Ang-(1-7) em células A549, foi realizado o 

ensaio de viabilidadedade, também conhecido como MTT (MOSMANN, 1983). Esta técnica 

quantifica a atividade mitocondrial, através da redução de sais amarelos de tetrazólio MTT 

(brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio) pela enzima desidrogenase 

succínica, formando intracelularmente cristais azuis (formazan). Posteriormente os cristais são 

dissolvidos em dimetil sulfóxido (DMSO) e realiza-se a quantificação em espectrofotômetro a 

570 nm (MOSMANN, 1983; LOBNER, 2000). 

 Inicialmente, foi estabelecida a concentração ótima do heptapeptídeo Ang-(1-7) a ser 

utilizada nos ensaios celulares com a linhagem A549. Baseado em informações disponíveis na 

literatura (Santos et al., 2003; Sampaio et al., 2007; Verano-Braga et al., 2012), adotou-se a 

concentração de Ang-(1-7) a 10-7 M (Verano-Braga et al., 2012) para a realização das 

análises. Para os ensaios 1,5 x 104 células foram cultivadas em microplacas de 96 poços e 

incubadas por 24 h a 37°C em atmosfera de 5% CO2. Em seguida, novo meio de cultura foi 

adicionado às células e estas foram tratadas (24 h, 48 h e 72 horas) ou não (0 h - controle) 

com Ang-(1-7) na concentração final de 10-7 M com posterior incubação a 37°C e 5% CO2.
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Após os respectivos intervalos de incubação, os meios de cultura foram substituídos por 

outros, contendo o reagente MTT (Sigma - Aldrich®) na concentração de 5 mg/ml, seguido de 

incubação em estufa por um intervalo de 2 horas. Em seguida, às células foram adicionados 

100 µL de DMSO e estas foram encubadas novamente a 37°C e 5% CO2 por 2 horas, para 

dissolução dos cristais formados intracelularmente. Ao final da incubação, a absorbância das 

culturas celulares foi analisada em leitor de microplacas (Spectra Count) pelo ensaio de 

ELISA no comprimento de onda de 570 nm. 

 

3.3 Ensaio de mensuração de Lactato e pH 

 

 Para realização do ensaio de mensuração de lactato e pH do sobrenadante das culturas, 

as células foram cultivadas em frascos de 75 cm2 seguindo as especificações anteriores. Em 

seguida, as culturas foram tratadas (15 min, 30 min, 45 min, 1 h, 2 h, 3 h e 4 horas) ou não (0 

h - controle) com Ang-(1-7) na concentração final de 10-7 M  e incubadas a 37°C e 5% CO2. 

Os sobrenadantes das culturas celulares foram utilizados para mensuração dos níveis de 

lactato, utilizando-se para isso o Lactato Enzimático Kit (Labtest), segundo recomendações do 

fabricante. Os resultados foram coletados e analisados em leitor de espectrofotômetro 

(Biomate 3, Thermo ScientificTM) em comprimento de onda igual a 550 nm. Para a 

mensuração do pH, fitas color pH ast
® 

Indicator Strips pH 5-10 foram utilizadas. 

 

3.4 Ensaio de mensuração da atividade de COX-2 

  

 Para realizar o ensaio de mensuração da atividade de COX-2, células foram cultivadas 

como descrito anteriormente em frascos de 75 cm2 até aproximadamente 80% de confluência. 

Em seguida, as culturas foram tratadas (15 min, 30 min, 45 min, 1 h, 2 h, 3 h e 4 horas) ou 

não (0 h - controle) com Ang-(1-7) na concentração final de 10-7 M e estas foram incubadas a 

37°C e em atmosfera de 5% CO2. As células foram coletadas por tripsinização e utilizadas 

para mensuração da atividade da enzima COX-2, utilizando-se para isso o COX Activity Assay 

Kit (Cayman) segundo recomendações do fabricante. 
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3.5  Análise de expressão de mRNA  

 

3.5.1 Extração do RNA total e transcrição reversa para obtenção do cDNA 

 

 Para a extração do RNA, as células foram tratadas (15 min, 30 min, 45 min, 1 h, 2 h, 3 

h e 4 horas) ou não (0 h - controle) com Ang-(1-7) na concentração final de 10-7 M conforme 

metodologia previamente descrita. Após os respectivos intervalos de tratamento, as células 

foram coletadas por tripsinização e lavadas com PBS 1 X. A extração do RNA foi realizada 

utilizando-se TRIZOL
®

 Reagent (InvitrogenTM - Life TechnologiesTM) adaptando-se as 

especificações do fabricante. Para isso, as células foram ressuspensas em 700 µL de 

TRIZOL
®, e em seguida, as amostras foram centrifugadas a 8.000 rotações por minuto (rpm) 

por 10 min a 4°C. O sobrenadante foi coletado e transferido para um novo microtubo de 1,5 

mL. Em sequência, adicionaram-se 140 µL de clorofórmio (Merck) a cada uma das amostras 

e a mistura foi homogeneizada e incubada a temperatura ambiente por 3 min. Em seguida, as 

amostras foram centrifugadas 10.000 rpm por 15 min a 4°C. A fase aquosa foi transferida 

para um novo microtubo de 1,5 mL e a ela foram adicionados 350 µL de álcool isopropílico 

(Merck) para precipitação do material nuclear. Após um intervalo de 5 min à temperatura 

ambiente, realizou-se nova centrifugação de 10.000 rpm por 15 min a 4°C. A seguir, o 

precipitado obtido, contendo o RNA, foi lavado com 400 µL de etanol (Merck) 80% 

preparado com água livre de RNAses, sendo posteriormente centrifugado a 10.000 rpm por 5 

min a 4°C. O sobrenadante foi então removido e o precipitado foi seco à temperatura 

ambiente por 5 min, ressuspendido em água livre de RNAse e quantificado em nanodrope 

(NanoVue PlusTM Spectrophotometer, GE Healthcare) a 260nm. Para avaliar o grau de pureza 

das amostras, foi realizado o cálculo da razão entre as absorbâncias medidas a 260, 280 e 230 

nm de acordo com Sambrook et al 2001. Para uma melhor avaliação da qualidade dos RNAs 

extraídos, realizou-se transcrição reversa e reação de polimerização em cadeia (PCR) do gene 

normalizador β-actina. 

 Para obtenção do DNA complementar (cDNA) das amostras de RNA total extraídas, 

foram realizadas reações de transcrição reversa utilizando o Kit High Capacity RT-PCR 

System
® (Applied Biosystems® - Life TechnologiesTM). O cDNA foi sintetizado utilizando 3 

µg de RNA total extraído, 10 mM de oligonucleotídeos randômicos (10 x RT Random 

primer), 10 mM de desoxirribonucleotídeos (dNTPs - dATP, dCTP, dGTP, dTTP, cada um a
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uma concentração de 10 mM em uma solução de 0,6 mM de Tris-HCl pH 7,5), 1.25 U da 

enzima transcriptase reversa (Multi Script TM Reverse Transcriptase), água livre de RNAses 

para um volume final de 20 µL seguindo as recomendações do fabricante. Foi utilizado um 

termociclador (Vapo protect, mastercycler® Pro S - Eppendorf®), a mistura foi incubada a 

25°C por 10 minutos, seguido de 120 minutos a 37°C e 85°C por 5 minutos para inativação da 

Transcriptase Reversa. Em seguida, o cDNA sintetizado foi utilizado em reações de 

polimerização em cadeia (PCR). 

 

3.5.2 Reações de PCR semi-quantitativas  

 

 Posteriormente a extração do RNA total e a obtenção do cDNA (ítem 3.5.1) foram 

realizadas reações de PCR semi-quantitativas para avaliar a qualidade do RNA extraído de 

células A549 tratadas ou não com Ang-(1-7). Para isso foi desenhado o oligonucleotídeo de β-

actina, que pode ser encontrado na Tabela 1. As reações de polimerização em cadeia foram 

realizadas com volume final de 15 µL, utilizando 3 µL de cDNA na sua concentração real, 10 

µM de cada oligonucleotídeo, 1,25 mM de MgCl2, solução tampão para PCR (1x), 250 µM de 

dNTP e 1,25 U da enzima Taq DNA polimerase. A amplificação foi realizada em 

termociclador nas seguintes condições: 95°C por 5 minutos, 95°C por 1 minuto seguido por 

temperatura de desnaturação específica do oligonucleotídeo (Tabela 1) por 1 minuto, seguido 

de 72 °C por 50 segundos durante 33 ciclos e a 72°C por 10 minutos. A visualização dos 

produtos amplificados foi feita em gel de agarose 0,8%. 

 

Tabela 1: Oligonucleotídeo iniciador utilizado na PCR semi-quantitativa e sua respectiva 

temperatura de anelamento. 

 

Gene alvo Sequência TM 

   Β-actina F:5'TCGTGCGTGACATTAAGG 54°C 

 R:5'GATCTTCATTGTGCTGGGTG  
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3.5.3 Reações de PCR quantitativas em tempo real (qPCR) 

 

Posteriormente a extração do RNA total e a obtenção do cDNA (ítem 3.5.1) foram 

realizadas reações de PCR quantitativas em tempo real para avaliar a expressão dos transcritos 

Cox-2, Pten, Foxo-1, Itgb8, Cldnd1 e Epcam, utilizando-se como normalizador o gene da β-

actina. Os oligonucleotídeos para os genes em estudo foram desenhados com o auxílio do 

programa Gene Runner (Version 3.05) (Tabela 2) e as sequências de mRNA utilizadas 

pertencem ao banco de dados de nucleotídeos de Homo Sapiens disponível no NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide). As reações foram processadas utilizando-se 

SYBR
®

Green PCR Master Mix (Applied Biosystems ® - Life TechnologiesTM) e placas de 96 

poços vedadas com o selo óptico (Applied Biosystems®
 Micro Amp

®
Optical Adhesive Film - 

Life TechnologiesTM). As reações foram montadas para um volume final de 10 µL e em cada 

reação continha 0,75 µM de oligonucleotídeos, 2 µL de cDNA diluído 10 vezes e 5 µL de 

SYBR
®

 Green PCR Master Mix foram adicionados. As reações foram processadas em 

triplicatas. Os valores de baseline, devido à comparação do mesmo gene em diferentes 

grupos, foram ajustados para 3-15 ciclos, e o Ct (Cyclethreshold) ajustado para 0,2. O método 

de quantificação relativa da expressão gênica (∆Cr) foi escolhido para análise dos resultados, 

cujo qual, permite quantificar diferenças no nível de expressão de um alvo específico em 

diferentes amostras. As reações de qRT-PCT foram realizadas conforme programação contida 

no aparelho Applied Biosystems® 7500 Real-Time PCR . 
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Tabela 2: Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para análise da expressão relativa dos 

genes. 

 

Gene Primer Número de acesso 

   ITGB8 F:5'AGATTGCTGCTGGTGATG NM_002214.2 

 R:5'ACAGTTTCCGTCATTGGG  

EPCAM F:5'GGTTGTGGTGATAGCAGTTG NM_002354.2 

 R:5'GCCTTCTCATACTTTGCC  

CLDND1 F:5'CTCCCTGACAATGTATCC NM_001040199.1 

 R:5'ATGAAGAGAGCAGAAGCC  

Foxo-1 F:5'GCCTGACCCAAGTGAAGAC NM_002015.3 

 R:5' GCCCATTCTGCCATAGCC  

COX-2 F: 5'CAGCACTTCACGCATCAG NM_000963.2 

 R:5'CTAGCCAGAGTTTCACCG  

PTEN F:5'CCGGCAGCATCAAATGTTTC NM_000314.4 

 R:5'GGCAACCACAGCCATCGTTA  

Β-actina F:5'CGGGACCTGACTGACTAC NM_001101.3 

 R:5'CTCCTTAATGTCACGCAC  

 

 

3.6 Análise da expressão protéica e ensaios de Western blotting 

 

3.6.1 Preparação do extrato celular 

 

 Para a análise da expressão protéica de PTEN, COX-2 e β-ACTINA, células da 

linhagem A549 foram crescidas na presença (15 min, 30 min, 45 min, 1 h, 2 h, 3 h e 4 h) ou 

não (0 h - controle) do heptapeptídeo Ang-(1-7) e coletadas conforme descrito anteriormente. 

As células foram ressuspensas em 100 µL de tampão de lise [10 mM Tris-HCl pH 6.8, 100 

mM NaCl, 0.5% Triton X-100, 1 mM PMSF (fluoreto de fenilmetilsulfonil - Sigma 

Aldrich®), 2.5 mM MgCl2, 0.5 mM ditiotreitol (DTT)] contendo 4 µL de coquetel de inibidor 

de proteases    (Protease Inhibitor Cocktail for use with mammalian cell and tissue extracts,
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DMSO solution Sigma - Aldrich®). Para quebra das moléculas de DNA, as amostras 

ressuspensas em tampão de lise foram sonicadas em aparelho sonicador Fisher Scientific
TM 

Sonic Dismembrator Model 500 (potência máxima de 400 Watts). As amostras foram, então, 

centrifugadas a 12.000 rpm por 10 minutos sob refrigeração de 4ºC. O sobrenadante foi 

transferido para um novo microtubo e o precipitado foi descartado. Foram realizadas 

quantificações protéicas do sobrenadante em espectrofotômetro seguindo-se o protocolo 

descrito por Bradford (1976), utilizando-se diluições de albumina sérica bovina (BSA) a 20 

µg/ mL para a construção de uma curva padrão. 

 

3.6.2 Eletroforese em gel desnaturante de poliacrilamida 

 

 Após a quantificação, 100 µg de proteínas foram submetidas à eletroforese em gel 

desnaturante de poliacrilamida a 10% (SDS PAGE). As amostras foram previamente 

preparadas para a eletroforese pela adição de tampão de corrida (4% w/v) e β-mercaptoetanol, 

seguido de desnaturação a 95°C por 5 minutos. As amostras foram corridas em gel por 

aproximadamente 2:30 horas a 200 V e 20 mA. As bandas obtidas após a eletroforese das 

amostras em SDS-PAGE puderam ser observadas utilizando-se a coloração do gel em solução 

de Azul de Coomassie G250 (aproximadamente 2 horas), seguida de incubação em solução 

descorante (50% metanol, 20% ácido acético e 30% de água). 

 

3.6.3 Western blotting 

 

Para as análises de Western blot, após a corrida eletroforética das amostras, as proteínas 

foram transferidas para membranas de difluoreto de polivinilideno (PVDF, Millipore). Para 

isso, os géis contendo as proteínas e as membranas foram imersos em solução de transferência 

(25 mM Tris-HCl, 0.192 M de glicina, 10% metanol) por aproximadamente 5 minutos e a 

montagem da transferência foi realizada adaptando-se metodologia descrita em Ausubel et al. 

1997. Para as transferências, o aparelho do tipo Semi-Dry (OMIN.SD10) foi utilizado sob 

uma corrente elétrica constante de 200 mA por 2 h e 30 minutos. Ao término da transferência, 

as membranas foram retiradas e imersas em uma solução contendo 5% de leite em pó 

desnatado contendo TBS (150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl pH 7.6) durante toda a noite para 

bloquear os espaços vazios das membranas. Após o bloqueio, descartou-se a solução
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bloqueadora e as membranas foram lavadas 3 vezes consecutivas com TBS-T (TBS contendo 

Tween 20 a 0,1% ) durante 5 minutos. Em seguida, as membranas foram incubadas com os 

anticorpos primários policlonais de coelho de PTEN, COX-2 e β-actina (Cel Signalling) 

diluídos em TBS nas concentrações de 1:750, 1:250 e 1:750 respectivamente. As incubações 

foram realizadas durante toda a noite a 4ºC. Após a incubação, as membranas foram lavadas 3 

vezes por 5 minutos com TBS-T para remoção de ligações inespecíficas. Em seguida, as 

membranas foram incubadas com o anticorpo secundário policlonal anti IgG, produzido em 

coelho e conjugado a peroxidase (Cayman), diluído com TBS na razão de 1:6.000, por 

aproximadamente 4 horas sob agitação constante e à temperatura ambiente. Após as 

incubações, as membranas foram novamente lavadas para remoção dos anticorpos 

secundários que não se ligaram e, posteriormente, foram reveladas utilizando o Western 

Blotting Luminol Reagent Kit (GE Healthcare) e filmes de Raio-X    Life Sciences (GE 

Healthcare) de acordo com as especificações do fabricante. As bandas resultantes nos filmes 

sensibilizados foram escaneadas e a densidade analisada utilizando-se o software Quantity 

One ®, Biorad. 

 

3.7 Análises de bioinformática 

 

 Utilizando-se ferramentas básicas de bioinformáticas disponíveis na internet tais como 

Target Scan (http://www.targetscan.org/), Blast (www.ncbi.lm.nih.gov/Blast), MiRBase 

(http://www.mirbase.org/) e mirDB (http://mirdb.org/miRDB/), foram identificados 

microRNAs (miRNAs) maduros que teoricamente poderiam estar envolvidos na modulação 

dos níveis de COX-2, PTEN e do importante fator de transcrição FOXO-1.  

 

3.8 Análise da expressão de miRNA 

 

 Para as análises da expressão dos miRNAs selecionados, células foram tratadas (15 

min, 30 min, 45 min, 1 h, 2 h, 3 h e 4 horas) ou não (0 h - controle) com Ang-(1-7) por 

diferentes intervalos, como descrito anteriormente. Essas análises foram realizadas para se 

estudar a atuação de miRNAs no controle da regulação gênica no processo estudado, focando 

na modulação dos níveis dos mRNAs e das proteínas PTEN e COX-2, uma vez que alguns 

miRNAs comuns aos mRNAs de tais proteínas foram identificados. 
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 Após a coleta das amostras como detalhado anteriormente, foi preparado mRNA total 

enriquecido com miRNAs, utilizando o miRNAse mini kit (Qiagen®), seguindo as 

recomendações do fabricante. Para isso, as células foram ressuspensas em 700 µL de QIAzol 

Lysis Reagent e incubadas à temperatura ambiente (15-25 C°) durante 5 min. Logo após 

foram adicionados 140 µL de clorofórmio a cada amostra e a mistura foi homogeneizada e 

incubada a temperatura ambiente por 3 min. Em sequência, as amostras foram centrifugadas a 

12.000 rpm, por 15 min, a 4°C. Os sobrenadantes das amostras foram transferidos para novos 

microtubos de 1,5 mL e a eles foram adicionados 1,5 x v/v de etanol. As amostras foram 

então transferidas para as mini colunas (RNeasy
®

 Mini Column - Qiagen®) e em seguida 

foram centrifugadas a 8.000 rpm, por 15 segundos à temperatura ambiente. Foram descartados 

os filtrados. Em seguida, foram adicionados 700 µL de RWT buffer (Qiagen®) em cada uma 

das colunas, com posterior centrifugação a 8.000 rpm por 15 segundos à temperatura 

ambiente. Os filtrados foram descartados e foram adicionados às colunas 500 µL de RPE 

buffer (Qiagen®) com posterior centrifugação a 8.000 rpm por 15 segundos à temperatura 

ambiente. Em seguida, os filtrados foram decartados e foram adicionados às colunas 500 µL 

de RPE buffer (Qiagen®) com posterior centrifugação a 8.000 rpm por 2 minutos à 

temperatura ambiente. Logo após, os filtrados foram descartados e as colunas foram 

colocadas em novos microtubos de 2 mL, com posterior centrifugação a 8.000 rpm por 1 

minuto à temperatura ambiente. As colunas foram então, transferidas para microtubos de 1,5 

ml e foram adicionados diretamente sobre as membranas das colunas, 50 µL de água livre de 

RNAse com posterior centrifugação à temperatura ambiente por 1 min a 8.000rpm. Os 

filtrados foram quantificados em nanodrope (Nano Vue PlusTM Spectrophotometer, GE 

Healthcare) a 260nm. Para avaliar o grau de pureza das amostras, foram realizados os cálculos 

das razões entre as absorbâncias medidas a 260, 280 e 230 nm de acordo com Sambrook et al 

2001.    

Para obtenção do DNA complementar (cDNA) das amostras de mRNA total 

enriquecidas com miRNAs extraídas, foram realizadas reações de transcrição reversa 

utilizando o reagente Miscript II RT Kit (Qiagen®), seguindo as recomendações do fabricante. 

Para essas reações, 2 µg de mRNA total enriquecidas com miRNAs foram utilizadas além de 

20 mM de tampão (5x miScript HiSpec Buffer), 10 mM de oligonucleotídeos (10x miScript 

Nucleics Mix), 10 mM da enzima transcriptase reversa (miScript Reverse Transcriptase Mix), 

água livre de RNAses para um volume final de 20 µL seguindo as recomendações do
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fabricante. Foi utilizado um termociclador (termociclador (Vapo protect, mastercycler® Pro S 

- Eppendorf®)), no qual a mistura foi incubada a 25°C por 10 minutos, seguido de 120 

minutos a 37°C e 85°C por 5 minutos para inativação da Transcriptase Reversa. Em seguida, 

o cDNA sintetizado foi utilizado em reações de qPCR.  

 Para as análises de PCR em tempo real foram utilizados primers para os miRNAs    de 

interesse (Tabela 3), desenhados a partir de sua sequência madura, disponíveis em banco de 

dados Blast (www.ncbi.lm.nih.gov/Blast), mirDB (http://mirdb.org/miRDB/), MiRBase 

(http://www.mirbase.org/) com o miScript SYBR® Green PCR Kit (Qiagen®). Para calcular a 

expressão gênica relativa dos miRNAs em estudo,    foi utilizado o método do ∆Ct, conforme 

sugerido pelo fabricante do aparelho de qPCR7500 (Applied Biosystems® - Life 

TechnologiesTM).  

 

 Tabela 3: Oligonucleotídeos iniciadores utilizados na expressão gênica relativa de 

miRNA envolvidos no processo tumoral mediado por inflamação.  

 

Gene Primer 

miR-513c-3p F:5' TAAATTTCACCTTTCTGAGAAGA 

miR-513a-3p F:5' TAAATTTCACCTTTCTGAGAAGG 

miR-4465 F:5' CTCAAGTAGTCTGACCAGGGGA 

miR-U6 F:5' TGGCCCCTGCGCAAGGATG 

 

 

 

3.9 Crescimento celular na presença/ausência de Angiotensina-(1-7) e ensaios 

celulares e moleculares 

 

 Aproximadamente 1,5 x 105 células da linhagem A549 foram crescidas em garrafas de 

25 cm2 de acordo com as especificações descritas anteriormente (item 3.1). A cada 24 horas, 

foi trocado o meio das garrafas (controles e tratadas) e adicionado (controle) ou não (tratadas) 

Ang-(1-7) na concentração final 10-7 M. As culturas foram mantidas em estufa com 

temperatura constante de 37°C, atmosfera contendo 5% de CO2 com umidade controlada de 

95%. As garrafas foram monitoradas até que atingissem a confluência de 80%. 
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 Foram realizados ainda outros ensaios, todos com metodologias descritas 

anteriormente: o sobrenadante das culturas foram coletados e utilizados na mensuração de 

lactato e ph (item 3.3); as células foram coletadas após tripsinização e a análise de expressão 

de mRNA (item 3.5) e de miRNA (3.8) também foram processadas. 

 

3.10 Análises estatísticas  

 

 Os resultados obtidos apresentados em estatísticas descritivas simples (média e desvio 

padrão) foram analisados pelo teste de One Way ANOVA seguido da análise de Dunnett. O 

nível de significância adotado foi de p<0,05 com intervalo de confiança de 95% e os dados 

foram analisados com o auxílio do programa Graph Pad Prism® 3.0 software. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1 Resultados preliminares 

 

4.1.1 Extração dos RNAs e transcrição reversa 

 

 Para avaliar a qualidade dos RNAs extraídos e da transcrição reversa, foram realizadas 

reações de PCR do gene normalizador β-actina. Os RNAs extraídos (ítem 3.5.1) de células 

A549 tratadas (15 min, 30 min, 45 min, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h) ou não (0 h - controle) com 

Angiotensina-(1-7) foram utilizados em reações de transcrição reversa visando a síntese dos 

cDNAs que foram utilizados em reações de PCR do normalizador β-actina. Os produtos 

amplificados foram submetidos à eletroforese em gel de agarose e a análise dos resultados 

demonstrou que não houve degradação do RNA, pois o mesmo apresentou características 

próprias de um RNA íntegro, revelando assim a qualidade do RNA e de sua transcrição 

reversa (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Análise da expressão do gene β-actina, em gel de agarose a 0,8%, de células A549 

tratadas (15 min, 30 min, 45 min, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h) ou não (0 h - controle) com Angiotensina-

(1-7) na concentração final 10-7 M.  

 

 

4.2 Ensaio de viabilidade de células A549 tratadas com Angiotensina-(1-7) 

 

  Para se avaliar um possível efeito na viabilidade das células A549 em decorrencia do 

tratamento com o peptídeo Angiotensina-(1-7) na concentração 10-7 M, ensaios de viabilidade 

celular conhecido como MTT foram realizados. As células da linhagem A549 foram tratadas
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(24 h, 48 h e 72 horas) ou não (0 h - controle) com o heptapeptídeo. A Figura 6 apresenta os 

resultados obtidos, onde foi observada a não alteração significativa na viabilidade celular. 
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Figura 6: Análise da viabilidade celular do peptídeo Ang-(1-7) a 10-7 M na linhagem A549 

pelo ensaio de MTT.  Células tratadas (24 h, 48 h e 72 horas) ou não (0 h - controle) com o 

heptapeptídeo Ang-(1-7) a 10-7 M. Os resultados foram submetidos à análise de estatística 

One Way ANOVA (n=3) seguida pelo teste de Dunnet.     

 

 

4.3 Mensuração da produção de lactato e do pH produzido pelas células A549 

tratadas com Angiotensina-(1-7) 

 

 Para se avaliar a produção de lactato pelas células A549 tratadas (15 min, 30 min, 45 

min, 1 h, 2 h, 3 h e 4 h) e não tratadas (0 h - controle, 15 min, 30 min, 45 min, 1 h, 2 h, 3 h e 4 

h) com Ang-(1-7) na concentração final 10-7 M, o sobrenadante das culturas celulares foram 

coletados e os níveis de lactato mensurados. A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos, onde 

é observado que em relação ao controle correspondente, o intervalo de 3 horas apresentou 

uma alteração significativa de 28,33%. O que não ocorreu nos demais intervalos de tempo. 
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Tabela 4: Ensaio de mensuração dos níveis de lactato produzido por células A549 tratadas ou 

não (controle) com o heptapeptídeo Ang-(1-7) a 10-7 M por diferentes intervalos. Os 

resultados foram submetidos à análise de estatística One Way ANOVA (n=3) seguida pelo 

teste de Tukey, onde *p< 0.5.    

  

Período Controle 
[sem Ang-(1-7)] 

Tratadas 
 [com Ang-(1-7)] 

Nível de 
significância 

0 h 27,33 ± 1,217 -  
15 min 17,87 ± 1,036 14,74 ± 1,272  
30 min 17,84 ± 0,750 16,11 ± 0,896  
45 min 18,88 ± 0,152 16,38 ± 0,488  

1 h 20,64 ± 0,408 20,31 ± 0,440  
2 h 22,17 ± 0,653 21,11 ± 0,765  
3 h 32,12 ± 10,228 23,02 ± 0,340 * 
4 h 24,35 ± 0,454 19,71 ± 1,424  

 

 

 Para uma avaliação do efeito do heptapeptídeo Ang-(1-7) no metabolismo celular nos 

diferentes intervalos analisados, os sobrenadantes das culturas foram coletados e utilizados na 

aferição do pH. A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos, onde é observado em relação ao 

controle correspondente, uma elevação nos níveis de pHs  dos sobrenadantes das células 

A549. Nesses ensaios, nos intervalos de 30 min, 45 minutos e 1 hora ocorre uma elevação 

significativa de aproximadamente 7,69%. Nos demais intervalos (2 h, 3 h e 4 horas) ocorre 

um aumento significativo de aproximadamente de 24,99% do nível de pH em relação ao 

controle.
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Tabela 5: Ensaio de mensuração dos níveis de pH  produzido por células A549 tratadas ou 

não (controle) com o heptapeptídeo Ang-(1-7) a 10-7 M por diferentes intervalos. Os 

resultados foram submetidos à análise de estatística One Way ANOVA (n=3) seguida pelo 

teste de Tukey, onde ***p < 0.005.    

 

Período Controle 
[sem Ang-(1-7)] 

Tratadas 
 [com Ang-(1-7)] 

Nível de 
significância 

0 h 7,001  -  
15 min 6,501  6.501  
30 min 6,501  7.001 *** 
45 min 6,501  7.001 *** 

1 h 6,001  7.001 *** 
2 h 6,001  7.501 *** 
3 h 6,001  7.501 *** 
4 h 6,001  7.501 *** 

 

 

4.4 Mensuração da atividade de COX-2 em células tratadas com Angiotensina-(1-7)  

 

   Com a finalidade de mensurar a atividade de COX-2 pelas células A549 tratadas (15 

min, 30 min, 45 min, 1 h, 2 h, 3 h e 4 h) ou não (0 h - controle) com Ang-(1-7) na 

concentração final 10-7 M, as células foram coletadas e utilizadas no experimento. A Figura 7 

apresenta os resultados obtidos e os dados apresentados (desvio padrão, nível de significancia) 

foram tabulados em relação às condições experimentais controle representado pelo intervalo 

de 0 h. Pela análise da Figura 7, observa-se um aumento na atividade de COX-2 em 15 

minutos de aproximadamente 83,69%, seguida de considerável queda nos níveis da atividade 

enzimática nos intervalos seguintes (aproximadamente 77,07% em 30 min; 60,23% em 45 

min; 58,55% em 1 h; 15,34% em 2 h). Posteriormente verifica-se uma elevação na atividade 

de COX-2 de aproximadamente 48,81% no intervalo de 3 horas. Esta elevação é 

acompanhada novamente por uma queda na atividade de COX-2 de 60,4% em 4 horas.
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Figura 7: Mensuração da atividade da enzima COX-2 em células A549 tratadas ou não (0 h - 

controle) com Ang-(1-7) na concentração final 10-7 M. Os resultados foram submetidos à 

análise estatística One Way ANOVA (n=3) seguida pelo teste de Dunnet, onde ***p < 0.005. 

 

 

4.5 Níveis da expressão dos mRNAs e das proteínas COX-2 e PTEN em células A549 

tratadas com Ang-(1-7) 

 

 A expressão dos genes Cox-2 e Pten em células A549 tratadas (15 min, 30 min, 45 

min, 1 h, 2 h, 3 h e 4 h) ou não (0 h - controle) com Ang-(1-7) foi analisada através de PCR 

em tempo real. Em relação ao controle experimental, houve aumento na expressão relativa do 

mRNA de Cox-2 no intervalo de 3 h nas células A549 tratadas (aproximadamente 5,4 vezes), 

contrariando a expressão reduzida de Cox-2 nos demais intervalos com uma média de 49,55% 

(Figura 8A). Paralelamente, a análise da expressão de Pten apresenta uma redução média de 

58,52% na maioria dos intervalos analisados em relação ao controle. Entretanto, a análise das 

amostras dos intervalos de 1 hora e 3 horas demonstra oscilação positiva. Em 1 hora, o nível 

relativo da expressão encontra-se elevado em aproximadamente 22,27% e em 3 horas esse 

nível retorna ao valor basal (Figura 8B). Em relação à expressão protéica de COX-2 e PTEN 

poucas alterações significativas nos seus níveis foram observadas nos intervalos analisados.

Período de tratamento ou não da célula A549 com Ang-(1-7) [10-7] M 
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(A)                                                                (B)          

  

 

(C)                                                                 (D) 

      

 

Figura 8: Níveis de expressão dos mRNAs e das proteínas de COX-2 e PTEN em células 

A549 tratadas ou não (0 h - controle) com Ang-(1-7). A e B - Expressões dos mRNAs  de 

Cox-2 (A) e Pten (B) obtidas pelo método de qPCR. C e D - Níveis de expressão protéica 

obtidas pelo método do Western Blot. β-actina foi utilizada como gene normalizador em 

ambos os ensaios. Os resultados foram submetidos à análise estatística One Way ANOVA 

(n=3) seguida pelo teste de Dunnet, onde ***p < 0.005, **p < 0.05, *p< 0.5. 

Período de tratamento ou não da célula A549 com Ang-(1-7) [10-7] M Período de tratamento ou não da célula A549 com Ang-(1-7) [10-7] M 

Período de tratamento ou não da célula A549 com Ang-(1-7) [10-7] M Período de tratamento ou não da célula A549 com Ang-(1-7) [10-7] M 
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4.6 Análises preliminares de bioinformática e ensaios de mensuração da expressão 

dos miRNAs 

 

 Análises preliminares de bioinformática foram realizadas utilizando instrumentos 

básicos disponíveis na internet tais como Blast, MiRDB (http://mirdb.org/miRDB), MirRBse 

(http://www.mirbase.org) entre outros. Com estas análises foi possível identificar sequências 

alvos de miRNAs dos genes Cox-2, Pten e Foxo-1; retratados em um Diagrama de Venn 

(Figura 9). Neste diagrama destacam-se 3 miRNAs em comum do genes analisados: hsa-miR-

4465, has-miR-513a-3p e has-miR-513c-3p. A análise desses miRNAS demonstraram ainda 

que os mesmos potencialmente se ligam aos mRNAs das proteínas de adesão EPCAM, 

Claudina-1 e Integrina-β8, considerando-se a presença de sítios de ligação na porção 3’- não 

traduzida (3’-UTR) desses mRNAs. 
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Figura 9: Diagrama de Venn ressaltando os possíveis miRNAs reguladores dos genes Cox-2, 

Pten e FOXO-1. Os resultados apontam putativos miRNAs que se ligam aos genes  

analisados. Três miRNAs comuns (hsa-miR-4465, hsa-miR-513a-3p e has-miR-513c-3p), são 

apresentados na região de interseção (região branca). 
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 Para avaliar se os 3 miRNAs, ressaltados anteriormente, identificados possuem uma 

associação com a expressão de COX-2, PTEN e FOXO-1 nas  células A549 estudadas, foram 

realizados ensaios de PCR em tempo real. A Figura 10 apresenta os resultados obtidos que 

foram analisados pelo modo do ∆Ct, para o cálculo das expressões gênicas relativas, sendo os 

resultados do has-miR-513c-3p desconsiderados por não apresentarem amplificação. A 

análise dos resultados aponta que o hsa-miR-4465 não apresentou alterações significativas em 

relação ao controle experimental (0 h); no entanto, o has-miR-513a-3p apresentou aumento 

significativo em seus níveis de expressão. No intervalo de 2 e 3 horas ocorreu um aumento de 

aproximadamente 2,93 vezes e no intervalo de 4 horas o aumento foi de 3,19 vezes em 

relação ao controle. 
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Figura 10: Níveis de expressão dos miRNAs miR-4465 e has-miR-513a-3p em células A549 

tratadas ou não (0 h - controle) com Ang-(1-7). Expressão dos miRNAs analisados obtida 

através do método de PCR em tempo real de miR-4465 (A) e has-miR-513a-3p (B).  O gene 

normalizador U6 foi utilizado nos ensaios e os resultados foram submetidos à análise 

estatística One Way ANOVA (n=3), seguida pelo teste de Dunnet, onde ***p < 0.005.     

 

 

4.7 Análise da expressão gênica de Claudina-1, EPCAM, Integrina β-8 e FOXO-1 em 

células A549 tratadas ou não com Ang-(1-7) 

  

Em seguida, os níveis de expressão dos mRNAs  dos genes Claudina, EPCAM, FOXO-1 e 

Integrina-β8 foram realizadas (Figura 11). Na expressão de Claudina-1 e EPCAM foi 

observado em relação ao controle um pico de expressão no intervalo de 45 minutos em 

Claudina-1 de 63,8% e em EPCAM superior a 100% (2,08 vezes); foi observado também que
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no intervalo de 15 minutos EPCAM teve uma redução em seus níveis de 52,91% e Claudina-1 

teve uma redução de 51,9% em relação ao controle. Em relação à Foxo-1 foi observada uma 

diminuição no intervalo de 15 minutos de 39,73% acompanhado de um pico máximo de 

expressão de 76,44% em 45 minutos, nos demais intervalos não houve alterações 

significativas em relação ao controle. Quando observada a expressão de Integrina β-8 em 

relação ao controle, os níveis de expressão estão abaixo do basal e até 2 horas possuem uma 

média em torno de 2,91 vezes menor que o basal; em 3 horas, apesar de ocorrer um aumento, 

os níveis mantêm-se abaixo do nível basal em aproximadamente 32,47%; posteriormente em 

4 horas, os níveis de expressão retornam ao nível basal. 

(A)                                                                            (B)                  

                         

(C)                                                                  (D) 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Níveis de expressão dos mRNAs Claudina-1, EPCAM, Integrina β-8 e FOXO-1 

em células A549 tratadas ou não (0 h - controle) com Ang-(1-7) por ensaios de qPCR. O gene 

normalizador β- actina foi utilizado e os resultados foram submetidos a análises estatísticas 

One Way ANOVA (n=3) seguidas pelo teste de Dunnet, onde ***p < 0.005, **p < 0.05, *p< 

0.5. 

Período de tratamento ou não da célula A549 com Ang-(1-7) [10-7] M Período de tratamento ou não da célula A549 com Ang-(1-7) [10-7] M 

Período de tratamento ou não da célula A549 com Ang-(1-7) [10-7] M Período de tratamento ou não da célula A549 com Ang-(1-7) [10-7] M 
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4.8 Resultados complementares  

 

4.8.1 Crescimento celular na presença/ausência de Angiotensina-(1-7) 

 

 Com o objetivo de avaliar o crescimento celular na presença/ausência de 

Angiotensina-(1-7) na concentração 10-7 M, 1,5 x 105 células A549 foram crescidas em 

garrafas de 75 cm2 até aproximadamente 80% de confluência. As células cultivadas na 

ausência de Ang-(1-7) atingiram a confluência de 80% em 4 dias, enquanto que as células 

induzidas com Ang-(1-7) atingiram a mesma confluência em 6 dias. Em ambos os ensaios os 

meios de cultura foram trocados a cada 24 horas, garantindo que a única variável fosse a 

atividade de Ang-(1-7). Os ensaios foram realizados em triplicatas. 

 

4.8.2 Mensuração da produção de lactato e do pH produzido pelas células A549 

tratadas diariamente com Angiotensina-(1-7) 

 

 Para avaliar a produção de lactato pelas células A549 tratadas diariamente com Ang-

(1-7) na concentração final 10-7 M, o sobrenadante das culturas celulares foram coletados e os 

níveis de lactato mensurados. A Figura 12 apresenta os resultados obtidos, onde é observada 

uma redução significativa de aproximadamente 3, 42% nos níveis de lactato das células 

tratadas (6 dias) em relação as células não tratadas (4 dias). 
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Figura 12: Ensaio de mensuração dos níveis de lactato produzido por células A549 tratadas 

diariamente (6 dias) ou não (4 dias) com o peptídeo vasoativo Ang-(1-7) a 10-7 M. Os 

resultados foram submetidos à análise de  estatística One Way ANOVA (n=3) seguida pelo 

teste de Dunnet, onde *p< 0.5. 
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 Para avaliar o efeito de um tratamento diário do heptapeptídeo Ang-(1-7) no pH do 

meio extracelular, os sobrenadantes das culturas foram coletados e utilizados na aferição do 

pH. A Figura 13 apresenta os resultados obtidos, onde é observada um aumento significativo 

de aproximadamente 3, 03% no pH das células tratadas (6 dias) em relação as células não 

tratadas (4 dias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Ensaio de mensuração de pH dos sobrenadantes das culturas celulares tratadas 

diariamente (6 dias) ou não (4 dias)  com Ang-(1-7) na concentração 10-7 M por diferentes 

intervalos. Os resultados foram submetidos à análise estatística One Way ANOVA (n=3) 

seguida pelo teste de Dunnet, onde ***p < 0.005.     

 

 

4.8.3 Análise da expressão dos genes Claudina-1, EPCAM, Integrina β-8, FOXO-1, Pten 

e Cox-2 em células A549 tratadas e não tratadas com Ang-(1-7) 

 

Para avaliar a expressão relativa dos genes Claudina, EPCAM, Integrina β-8, FOXO-1, 

Pten e Cox-2, células A549 foram tratadas (6 dias) ou não (controle - 4 dias) com Ang-(1-7) 

na concentração 10-7 M.  Análises de PCR em tempo real foram realizadas e os resultados 

estão apresentados na Figura 14. Os resultados apontam alterações significativas nos níveis de 

expressão gênica relativa para os genes Integrina β-8, FOXO-1 e Claudina-1, quando 

comparados com o controle experimental. Uma diminuição nos níveis de Integrina β-8 de 

aproximadamente 11,82% foi observada, enquanto que as análises dos resultados pra FOXO-1 

e Claudina apresentaram um aumento de 44,36% e 51,29% respectivamente em seus níveis 

relativos de expressão gênica. 
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Figura 14: Níveis de expressão dos mRNAs Claudina-1, EPCAM, Integrina β-8,    FOXO-1, 

Pten e Cox-2  em células A549 tratadas (6 dias) ou não (controle- 4 dias) com Ang-(1-7). O 

gene β-actina utilizado como normalizador. Os resultados foram submetidos a análises 

estatísticas (One Way ANOVA) (n=3) seguidas pelo teste de Dunnet, onde ***p < 0.005, *p< 

0.5.    

 

 

4.8.4 Níveis de expressão de miRNAs 

 

Para avaliar a expressão relativa dos miRNAs hsa-miR-4465 e hsa- miR-513a-3p  nas 

células A549 tratadas diariamente (6 dias) ou não (controle - 4 dias) com Ang-(1-7) foram 

realizados ensaios de PCR em tempo real. A Figura 15 apresenta os resultados, onde se 

verificou um aumento da expressão em ambos os miRNAs de aproximadamente 100% após a 

incubação com o heptapeptídeo. 
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Figura 15: Níveis de expressão dos miRNAs hsa-miR-4465 e hsa- miR-513a-3p    em 

células A549 tratadas (6 dias) ou não (controle - 4 dias) com Ang-(1-7). O gene 

normalizador U6 foi utilizado. Os resultados foram submetidos a análises estatísticas One 

Way ANOVA (n=3) seguida pelo teste de Dunnet, onde ***p < 0.005. 
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  5. DISCUSSÃO 

 

 Mundialmente, entre os diferentes tipos de tumores, o câncer de pulmão se destaca 

como um grave problema de saúde pública, devido às altas taxas de mortalidade anuais 

correlacionadas a essa doença (Gambhir, 2002; Abdoli et al., 2014). Na busca por terapias 

inovadoras, várias moléculas estão sendo estudadas como fatores de interferência em vias 

metabólicas específicas do câncer de pulmão (Menon et al., 2007; Gallagher e Tallant et al., 

2011; Zheng et al., 2014). Neste contexto, insere-se a Angiotensina-(1-7), um heptapeptídeo 

originado no sistema renina angiotensina (SRA), que vem sendo alvo de várias pesquisas 

como um possível tratamento de tumores. A angiotensina-(1-7) possui propriedades 

vasodilatadoras, anti-angiogênicas, anti-trombóticas e anti-proliferativos (Menon et al., 2007; 

Soto-Pantoja et al., 2009). Além de suas propriedades antitumorais, alguns estudos relatam 

que a Ang-(1-7) é capaz de modular os níveis da proteína ciclooxigenase-2 (COX-2), 

sugerindo seu envolvimento no controle do processo pró-inflamatório tumoral, que também se 

correlacionam com o crescimento tumoral (Soto-Pantoja et al., 2009). A enzima COX-2, 

assume posição de destaque na regulação dos mecanismos moleculares correlatos ao processo 

pró-inflamatório-tumoral, sendo super-expressa em tumores de pulmão (Van Zandwijk, 2002; 

Brown e Dubois, 2004; Sandler e Dubinett, 2004; Zhu et al., 2008; Zhan et al., 2013). Outro 

componente importante no desenvolvimento do processo pró-inflamatório tumoral é a 

proteína fosfatase e tensina homóloga (PTEN), que em tumores apresenta-se frequentemente 

deletado ou mutado (Li et al., 2011), sendo que a diminuição da síntese desta proteína está 

intimamente relacionada ao desenvolvimento de um quadro inflamatório crônico, além de ter 

sido descrito que a diminuição dos níveis de PTEN está relacionada à expressão da proteína 

COX-2 em tumores via modulação da atividade de PI3K/AKT (Serra et al., 2012). Shimada e 

colaboradores (2011) em estudos de câncer de bexiga propuseram que COX-2 estimula a 

inativação de PTEN através de sua fosforilação, resultando em uma hiper-ativação da via 

PI3K/AKT.  

 Baseado nas informações disponíveis na literatura, neste trabalho, procurou-se 

estabelecer um modelo celular que nos auxiliasse a entender melhor a ligação entre as 

proteínas COX-2 e PTEN num processo de corregulação dos seus níveis de expressão, e 

também avaliar o envolvimento de pequenas moléculas reguladoras da expressão gênica
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 destas proteínas em células tumorais tratadas com Ang-(1-7) (Cheng et al., 2007, Li et al., 

2011). 

 Inicialmente, foi estabelecida a concentração ótima do heptapeptídeo Ang-(1-7) a ser 

utilizada nos ensaios celulares com a linhagem A549. Baseado em informações disponíveis na 

literatura (Santos et al., 2003; Sampaio et al., 2007; Verano-Braga et al., 2012), adotou-se a 

concentração de Ang-(1-7) a 10-7 M (Verano-Braga et al., 2012) para a realização das 

análises. Inicialmente foi feito o ensaio de mensuração de viabilidade celular (MTT) 

(Mosmman, 1983), após o tratamento das células A549 com o peptídeo vasoativo Ang-(1-7) a 

10-7 M por diferentes intervalos (0 h, 24 h, 48 h e 72 horas). Esses ensaios de MTT foram 

realizados com o objetivo de validar a não toxicidade do peptídeo no modelo celular utilizado. 

Neste ensaio não houve alteração significativa no número celular em todos os tempos de 

indução (Figura 6), sugerindo que a concentração utilizada não foi capaz de promover morte 

celular, sendo, portanto, utilizada nos experimentos posteriores.  

 Em seguida, o estudo foi divido em duas etapas: na primeira, objetivou-se investigar 

os efeitos da Ang-(1-7) no metabolismo tumoral; na segunda, a análise dos efeitos da Ang-(1-

7) na possível associação de COX-2 e PTEN foi o alvo de estudos. 

             Para se avaliar os efeitos da Ang-(1-7) no metabolismo celular, foram mensurados a 

produção de lactato (produto gerado à partir do ácido lático) e o pH do sobrenadante das 

culturas A549 tratadas com o heptapeptídeo. Vários estudos demonstram que células tumorais 

possuem uma maior produção ácido lático (Semenza et al., 2008; Vander et al., 2009; Draoui 

et al., 2011) e usam menos oxigênio quando comparadas as células normais. Essa diferença é 

consequência de uma maior utilização da via anaeróbica, cujo produto final é o lactato. Essa 

alteração metabólica é conhecida como efeito Warburg (Matoba et al., 2006; Deberardinis et 

al., 2008).   

 O ácido lático reduz o pH do ambiente extracelular, justificando assim o baixo pH 

geralmente encontrado no meio extracelular em tumores. Alguns estudos sugerem que o baixo 

pH estimula a atividade de metaloproteases a invadir a matriz extracelular, relacionando assim 

a elevada produção de  lactato (produto gerado à partir do ácido lático) como um indutor de 

invasão tumoral e metástases (Bonuccelli et al., 2010; Martinez-Outschoorn et al., 2011). 

Como resultado em nossos experimentos, foi observada uma redução significativa nos níveis 

extracelulares de lactato nas células A549 tratadas com Ang-(1-7) quando comparada ao 

controle, sem Ang-(1-7), no intervalo de 3 h (Tabela 4). Interessantemente, ao avaliar a tabela
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contendo os resultados, observamos que Ang-(1-7) modulou a produção de lactato com 

relação ao controle de cada tempo, sendo que o intervalo de 3 horas apresentou uma redução 

significativa de 28,33%. Resultados relevantes também foram encontrados nos níveis de pH 

(Tabela 5), onde houve um aumento significativo em todos os tempos à partir de 30 min nas 

células tratadas quando comparadas ao seu respectivo controle (células não tratadas). 

Observamos que o efeito da Ang-(1-7) sobre o pH foi maior com o aumento do tempo de 

tratamento, sendo que nos intervalos de 30 min, 45 minutos e 1 hora ocorre uma elevação 

significativa de aproximadamente 7,69% e nos demais intervalos (2 h, 3 h e 4 horas) ocorre 

um aumento significativo de aproximadamente de 24,99%. Estes resultados sugerem o efeito 

negativo da Ang-(1-7) no metabolismo tumoral da linhagem celular A549, diminuindo a 

produção de ácido lático, elevando assim o pH extracelular. Estes resultados tomados em 

conjunto, quando comparados aos estudos de Bonuccelli e colaboradores (2010) e Martinez-

Outschoorn e colaboradores (2011) sugerem uma possível diminuição de invasão tumoral e 

metástases. Contudo, cabe aqui ressaltar a importância da realização de ensaios específicos, 

como por exemplo, o de migração e invasão, onde uma melhor avaliação da capacidade da 

Ang-(1-7) em reduzir invasão e metástase seja elucidada. 

 Continuando os estudos sobre o metabolismo tumoral e da influência da Ang-(1-7), foi 

verificada a atividade da enzima COX-2.  Esta ciclooxigenase é uma enzima chave nos 

mecanismos moleculares relacionados ao processo pró-inflamatório e considerando-se que em 

tumores tais processos são inerentes, o estudo de seus níveis e de seus mecanismos de ação 

quando dos tratamentos com o heptapetídeo torna-se relevante, visando o desenvolvimento de 

terapias inovadoras. Interessantemente, Soto-Pantoja e colaboradores (2009), observaram uma 

redução da atividade de COX-2 em seus estudos com células tumorais pulmonares tratadas 

com Ang-(1-7), o que reforçou ainda mais os objetivos do presente estudo. A Figura 7 

apresenta os resultados que demonstram um aumento da atividade de COX-2 no intervalo de 

15 minutos, que pode estar correlacionado a uma transativação celular inicial frente ao 

tratamento da cultura celular com a droga, como por exemplo, a própria ativação da via 

PI3K/AKT, que regula a homeostase celular. Por outro lado, como Ang-(1-7) é descrita por 

modular processos pró-inflamatórios, anti-trombóticos, anti-angiogênicos, uma diminuição na 

atividade de COX-2 nos intervalos seguintes até 2 horas foram observados, seguido de uma 

elevação da atividade enzimática no intervalo de 3 horas, por mecanismos moleculares 

desconhecidos, os quais procuram restaurar a homeostasia celular, através do aumento dos
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níveis da enzima para tentar restabelecer seus níveis basais. Esta elevação é acompanhada 

novamente por uma queda na atividade de COX-2 em 4 horas. Os resultados tomados em 

conjunto, mostram que Ang-(1-7) modulou a atividade de COX-2 durante o período 

analisado, na busca da homeostasia celular. 

 Com os resultados fisiológicos sobre o metabolismo celular, a pesquisa foi direcionada 

para investigar os efeitos da Ang-(1-7) na possível corregulação de COX-2 e PTEN. Estudos 

na literatura apontam uma corregulação entre COX-2 e PTEN através da via do PI3K/AKT. 

Shimada e colaboradores (2011) em seus experimentos observaram que COX-2 estimula a 

inativação de PTEN; Bertrand e colaboradores (2013) ressaltaram que a proteína COX-2 pode 

regular positivamente a sinalização Akt principalmente através da inibição PTEN.  

Procurando compreender a associação dessas duas proteínas no modelo em estudo, análises de 

expressão gênica e ensaios de Western blot foram realizados e a Figura 8 apresenta os 

resultados. A análise de COX-2 (Figura 8A) demonstrou que um aumento expressivo nos 

níveis do mRNA somente no intervalo de 3 horas de incubação das células com o peptídeo, 

contrariando o baixo nível de expressão da proteína nos demais intervalos analisados. Sugere-

se que esse aumento pontual da expressão de COX-2 seja devido à ativação da via do 

PI3K/AKT pela Ang-(1-7), corroborando os resultados encontrados por outros pesquisadores 

(Giani et al., 2007; Prasannarong et al., 2012; Lopez Verrilli et al., 2012). 

Concomitantemente, os níveis de proteína COX-2 (Figura 8C) somente apresentam alterações 

significativas no intervalo de 3 horas de incubação celular. Paralelamente, a análise da 

expressão de Pten (Figura 8B) demonstra uma maior oscilação em seus níveis, embora 

reduzida na maioria dos tempos analisados; somente nos intervalos de 1 hora e 3 horas de 

tratamento celular é que são observadas oscilações positivas nos níveis das moléculas 

mensageiras, sugerindo a existência de um metabolismo celular direcionado à procura da 

homeostasia. Quando da análise dos níveis protéicos de PTEN (Figura 8D), verificamos um 

aumento nos níveis da proteína em 45 minutos e em 3 horas, os demais intervalos não 

apresentaram alterações significativas. Os resultados apresentados para COX-2 e PTEN, 

ressaltam que o tratamento com Ang-(1-7) altera o ambiente celular. Considerando-se as 

propriedades descritas para Ang-(1-7) podemos verificar que a mesma modula o ambiente 

inflamatório tumoral no intervalo analisado, buscando controlar o quadro inflamatório 

inerente ao processo tumoral. 
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Certo é que outros elementos modulam o equilíbrio celular e o quadro inflamatório 

tumoral e visando a uma melhor compreensão dos mecanismos moleculares envolvidos na 

regulação de Cox-2 e Pten, foram realizadas análises de bioinformática. O objetivo destas 

análises foi caracterizar putativos sítios de interação de miRNAs nas sequências de regiões na 

posição 3' da região não traduzida (3´-UTR) dos genes analisados.  Considerando-se ainda a 

miríade de moléculas correlatas e a via estudada, foram incluídas nas análises preliminares de 

bioinformática, além de COX-2 e PTEN a proteína FOXO-1. Particularmente, esta proteína 

foi apontada como alvo de atuação imediata de Ang-(1-7) nos estudos de Verano-Braga e seus 

colaboradores (2012) e exerce papel no controle da proliferação celular, apoptose e 

diferenciação (Li et al., 2010), sendo também interessante  o seu estudo. Desta forma , as 

análises de bioinformática identificaram sequências alvos de miRNAs comuns aos genes Cox-

2, Pten e Foxo-1. Retratados em um Diagrama de Venn (Figura 9) três regiões comuns de 

possível ligação a miRNAs foram identificadas  nos genes analisados: hsa-miR-4465, has-

miR-513a-3p e has-miR-513c-3p. Essas análises preliminares nortearam as investigações 

subsequentes de expressão gênica através de novos ensaios de PCR em tempo real (Figura 

10). Considerando-se os tratamentos celulares e os diferentes intervalos, o has-miR-513c-3p 

não foi detectado nos ensaios realizados, não sendo, portanto, apresentado nos resultados. 

Avaliando os outros dois miRNAs investigados, apenas o miR-513a-3p apresentou alterações 

significativas nos intervalos analisados embora nenhuma associação entre estas pequenas 

moléculas e a expressão de COX-2 e PTEN.  

 Ao pesquisar os possíveis alvos do miRNAs analisados, hsa-miR-4465, has-miR-

513a-3p e has-miR-513c-3p em bancos de dados, destacaram-se em nossas análises genes 

relacionados à adesão celular.  Essa escolha embasou-se no fato de que células das culturas de 

A549 tratadas com Ang-(1-7) se soltavam mais facilmente das garrafas quando de sua 

tripsinização, do que aquelas não tratadas e utilizadas como controle dos experimentos. 

Assim, foi investigada a existência de uma possível associação entre o tratamento com Ang-

(1-7) e a expressão de genes de adesão celular Claudina, EPCAM e Integrina β-8. Moléculas 

de adesão celular desempenham um papel importante na progressão do câncer, angiogênese e 

metástases. Interações entre as células cancerosas e as células do endotélio determinam a 

propagação metastática (Witz, 2008; Paschos, 2009; Läubli, e Borsig, 2010; Desgrosellier e 

Cheresh, 2010). Além disso, as interações de células tumorais diretamente com as plaquetas, 

leucócitos e componentes solúveis contribuem significativamente para a adesão das células do
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câncer, extravasamento e o estabelecimento de lesões metastáticas (Witz, 2008; Paschos, 

2009; Läubli, e Borsig, 2010; Desgrosellier e Cheresh, 2010). Sendo assim, foram realizadas 

as análises da expressão gênica (Figura 11) para os genes de adesão e quando da comparação 

com a expressão de Foxo-1, Pten e Cox-2 não foi observado um padrão de expressão entre 

eles. Interessantemente, foi identificado um padrão nos níveis de expressão de Claudina, 

EPCAM e FOXO-1, onde durante todos os intervalos ocorrem alterações semelhantes, como 

por exemplo, um pico de expressão no intervalo de 45 minutos e uma redução no intervalo de 

15 minutos. Este padrão de expressão não foi observado em Integrina β-8, que possui seus 

níveis de expressão abaixo do basal até 3 horas, retornando ao nível basal apenas em 4 horas. 

Estes resultados foram considerados relevantes dentro do estudo, pois sugere uma possível 

relação entre FOXO-1, Claudina e EPCAM. Estudos posteriores que procurem elucidar esta 

possível relação se tornam necessários, tendo em vista a importância das proteínas de adesão 

relacionadas e FOXO-1. 

 Diante destes resultados obtidos, resolvemos verificar a influência de doses diárias de 

Ang-(1-7) no crescimento celular. As células cultivadas na ausência de Ang-(1-7) atingiram a 

confluência de 80% em 4 dias, enquanto que as células tratadas com Ang-(1-7) atingiram a 

mesma confluência em 6 dias. Este resultado é corroborado por estudos que relatam que a 

Ang-(1-7) inibem o crescimento tumoral, como observado por Soto-Pantoja e colaboradores 

(2009) e Menon e colaboradores (2007). Foi verificado também que as células tratadas 

diariamente com Ang-(1-7) tinham uma produção de lactato (Figura 12) significativamente 

menor e um pH significativamente maior (Figura 13), quando comparados com as células não 

tratadas com Ang-(1-7), o que corrobora com os resultados mencionados anteriormente, 

reforçando o efeito negativo da Ang-(1-7) no metabolismo das células A549. Estes resultados 

foram considerados importantes e ressaltamos a importância de se realizar um ensaio de 

migração celular pra melhor avaliar o efeito da Angiotensina-(1-7) no processo de migração 

da linhagem celular A549. O processo de migração celular desempenha um importante papel 

em uma grande variedade de fenômenos biológicos, sendo essencial não somente na fase de 

desenvolvimento, como também está presente em diversas patologias (ZHANG et al., 2005). 

A migração celular é fundamental em algumas funções tais como: reparação de feridas, 

desenvolvimento embrionário, diferenciação celular e metástase tumoral (ZHANG et al., 

2005). Por isso, torna-se relevante tal procedimento em estudos posteriores. 
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 Como o resultado anterior foi considerado de grande importância no nosso estudo, 

resolvemos dar continuidade as análises utilizando o tratamento diário com o heptapeptídeo 

na linhagem celular A549. Com isso, foram realizadas análises da expressão gênica de 

Claudina, EPCAM, Integrina β-8, FOXO-1, Pten e Cox-2 (Figura 14). Nas quais se verificou 

que ocorre uma manutenção dos níveis basais de EPCAM, Cox-2 e Pten. Quando observamos 

Integrina β-8, FOXO-1 e Claudina; verificamos que ocorre uma diminuição nos níveis de 

Integrina β-8, ao passo que, FOXO-1 e Claudina apresentaram o mesmo padrão de alterações, 

onde ocorre um aumento significativo nos níveis de expressão de FOXO-1 e Claudina. Tal 

resultado reforça uma possível relação entre FOXO-1 e a proteína Claudina, através de uma 

via desconhecida que transativa ambos. O aumento em Claudina-1 reforça o efeito negativo 

do heptapeptídeo nas células A549, sendo que esta proteína de adesão possui um efeito anti-

apoptótico em células MCF-7 de câncer de mama humano (Akasaka et al., 2010), atividade 

supressora de tumor em câncer gástrico (Chang et al., 2009) e em cancer do pulmão (Chao et 

al., 2009). Sendo assim, o mecanismo pelo qual ocorre esta elevação nos níveis de Claudina-1 

associada aos níveis de FOXO-1 deve ser melhor elucidado através da realização de outros 

experimentos, sendo este um ponto de partida para uma investigação mais minuciosa desta 

possível associação. 

Como os resultados do tratamento a longo prazo com Angiotensina-(1-7) se mostraram 

significativos, resolvemos fazer a análise da expressão relativa dos miRNAs hsa-miR-4465 e 

hsa- miR-513a-3p (Figura 15); onde foi verificado um aumento na expressão em ambos os 

miRNAs de aproximadamente 100% após o tratamento com o heptapeptídeo. Entretanto, 

ensaios preliminares de Western blot utilizando-se extratos das culturas crescidas ou não na 

presença do heptapeptídeo, que frente aos tratamentos não apresentaram alterações nos níveis 

das proteínas COX-2 e PTEN (dados não mostrados). Análises da expressão gênica de Cox-2 

e Pten revelaram que ocorre uma manutenção dos níveis basais, reforçando a importância 

destas proteínas na homeostasia celular. Estes resultados, tomados em conjunto, corroboram 

com os resultados apresentados anteriormente, referentes aos ensaios de tratamentos de curta 

duração, nos quais são observadas pequenas alterações nos níveis de COX-2 e PTEN, não 

sendo identificada uma possível associação. 

Desta forma estudos que elucidem a ação do tratamento em longo prazo com Ang-(1-7) 

sobre os mecanismos moleculares e o metabolismo celular, tornam-se relevantes.
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6. CONCLUSÃO 

 

 Nas condições estudadas, o tratamento das células A549 com Angiotensina-(1-7) na 

concentração 10-7 M revelam alterações metabólicas e moleculares,  nas quais, nos intervalos 

analisados,    observa-se: 

  

  - A Angiotensina-(1-7) a 10-7 M não promove a diminuição na viabilidade celular de 

células A549; 

  

  - A Angiotensina-(1-7) apresenta um efeito negativo no metabolismo tumoral da 

linhagem celular A549, diminuindo a produção de lactato elevando assim o pH extracelular; 

  

 - A Angiotensina-(1-7) modulou a expressão dos mRNAs de Cox-2 e Pten, porém, não 

foi identificada nenhuma associação entre eles; 

  

 - A Angiotensina-(1-7) modulou a expressão das proteínas COX-2 e PTEN, ambas 

permanecem próximo ao nível basal, não sendo também identificada uma associação; 

  

  - Com relação aos miRNAs has-miR-513a-3p e hsa-miR-4465,  não foi possível 

mostrar uma associação entre estas pequenas moléculas e a expressão de COX-2 e PTEN; 

 

 - A Angiotensina-(1-7) promove modulação dos níveis de expressão de Integrina β-8, 

Claudina, EPCAM e FOXO-1, sendo identificada uma sincronia entre o padrão de expressão 

de FOXO-1 e dos genes das proteínas de adesão investigadas Claudina-1 e EPCAM; 

 

- Futuros ensaios, são necessários para determinar a mecanística de atuação da 

Angiotensina- (1-7) nos mecanismos de adesão/ migração celular, visando a caracterização de 

putativos alvos terapêuticos.  
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