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Resumo 
As doenças hepáticas são consideradas um problema sério em todo o mundo e 

vários elementos influenciam o desenvolvimento dessas patologias. Diabetes, 

doenças de síndrome metabólica, problemas nutricionais e infecção por vírus são 

elementos responsáveis pelo surgimento de doenças hepáticas. Não há nenhuma 

estratégia terapêutica eficaz disponível para tais doenças e, por isso, são 

necessários mais estudos para elucidar um entendimento molecular dos 

mecanismos celulares. As células estreladas hepáticas (HSCs) sustentam o 

desenvolvimento da fibrogênese hepática pela produção exacerbada de colágeno 

e outros elementos da matriz, quando ativadas. Além disso, algumas terapias 

alternativas apontam o peptídeo Angiotensina-(1-7) [Ang-(1-7)] como importante 

elemento modulador da fibrogênese hepática. Entre os elementos alvo do 

heptapeptídeo, os microRNAs (miRNAs) apresentam alterações em seu perfil de 

expressão gênica. Essas pequenas moléculas vêm sendo amplamente investigadas 

por suas múltiplas funções no equilíbrio celular. Assim, para o desenvolvimento de 

novos fármacos é muito importante entender a função moduladora da Ang-(1-7) e 

dos miRNAs sobre a homeostase celular. Neste estudo, foram investigados por 

meio da linhagem HSCs humana LX-2 elementos moduladores do citoesqueleto 

dessas células em diferentes condições de cultivo: culturas quiescidas, ativadas/ 

pró-fibrosadas, ativadas/ pró-fibrosadas e tratadas com o peptídeo vasoativo e 

ativadas/ pró-fibrosadas que superexpressam os miRNAs 1179 ou o miRNA 1254, 

por serem esses uns dos miRNAs superexpressos quando com o tratamento com 

o peptídeo vasoativo. Utilizando ensaios de microscopia de fluorescência e análise 

de expressão gênica, os resultados apontaram para efeito modulador do peptídio 

na reversão do processo fibrosante hepático; também foram apontados a 

característica deletéria da superexpressão do miRNA 1179 e o potencial controlador 

da fibrogênese modulada pela superexpressão do miRNA 1254. O conjunto de 

resultados reforça que o peptídeo atua na biologia dos sistemas de maneira a 

compensar modulações negativas e positivas na expressão gênica de células alvo, 

embora em nosso modelo atue favoravelmente na reversão do processo 

prófibrosante hepático. 
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Palavras-chave: angiotensina (1-7); fibrose hepática; HSCs; Linhagem 
celular LX-2; microRNAs 1179 e 1254. 

 
Abstrat 
Liver diseases are considered a serious problem worldwide and several elements 

influence the development of these pathologies. Diabetes, diseases of metabolic 

syndrome, nutritional problems and virus infection are elements responsible for the 

emergence of liver diseases. However, no effective therapeutic strategy is available 

for such diseases, and therefore further studies are needed to elucidate a complete 

molecular view of cellular mechanisms. However, hepatic stellate cells (HSCs) are 

known to support the development of liver fibrogenesis by the exacerbated 

production of collagen and other matrix elements when activated. In addition, some 

alternative therapies point to the peptide Angiotensin-(1-7) [Ang-(1-7)] as a relevant 

modulatory element in the control of liver fibrogenesis. Considering the heptapetide 

target elements microRNAs (miRNAs) changes their expression pattern in cells 

under the effect of the ang-(1-7). Such small molecules have been widely 

investigated for their multiple roles in cell balance and homeostasis. Thus, for the 

development of new drugs, it is very important to understand the modulatory function 

of Ang-(1-7) and miRNAs on cellular homeostasis. In this study, the human HSC 

strain LX-2 was investigated by cytoskeletal modulators of these cells under different 

culture conditions: quiescent, activated / pro-fibrous, activated / pro-fibrous and 

vasoactive peptide-activated fibroblasts overexpressing the 1179 miRNAs or 1254 

miRNA. Using fluorescence microscopy assays and gene expression analysis, the 

results indicated a modulatory effect of the peptidium on the reversal of the liver 

fibrosing process. The deleterious characteristic of clone-1179 and the potential 

controller of fibrogenesis modulated by clone 1254 were also demonstrated. 

Moreover, the combined results reinforce that the pepetide acts in system biolgy in 

a manner to compensate negative and positive bias in gene expression in target cell; 

however the combined effect on profibrotic condition reversion still positive. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. Fibrose hepática 

O fígado, a maior glândula que funciona como glândula endócrina e exócrina, 

é o segundo maior órgão do corpo humano e desempenha várias funções 

importantes no organismo como: síntese e secreção de bile, gliconeogênese, 

síntese de proteínas, metabolização de substâncias tóxicas, armazenamento de 

vitamina entre outras (Junqueira, Carneiro, 2004). Este órgão é dividido em células 

parenquimatosas e não parenquimatosas. Os hepatócitos, pertencentes às células 

do parênquima, são as principais células do fígado e correspondem a 80% do 

volume total do órgão. Estes estão organizados em unidades denominadas lóbulos 

hepáticos e são responsáveis pela atividade metabólica e pela secreção de 

componentes da bile. As células não parenquimatosas compreendem as células de 

Kupffer, células endoteliais sinusoidais e células estreladas hepáticas (HCS) 

(Bloom, Fawcett, 1994; Senoo et al., 2010). 

As doenças hepáticas crônicas são consideradas graves problemas de saúde 

pública e causou a morte de mais de 1,5 milhões de pessoas por ano, segundo 

levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) (OMS, 2012). Agentes 

químicos e biológicos podem promover patologias no fígado como: fibrose hepática, 

esteatose hepática alcoólica e não alcoólica, carcinoma hepatocelular, hepatite e 

cirrose. 

A fibrose é um processo patológico comum a todas as doenças do fígado e 

pode ser desencadeada na permanência da lesão hepática por um período 

considerável. A resposta inicial à lesão hepática é o recrutamento de células 

inflamatórias que secretam citocinas reguladoras da resposta inflamatória. 

Classicamente são secretados o fator de crescimento derivado de plaquetas 

(PDGF), o fator de crescimento transformante-beta (TGF-β), o fator de crescimento 

de tecido conjuntivo (CTGF), entre outros. Desempenham importante papel na 

fibrogênese hepática, pois, estimulam a proliferação, migração e ativação de células 

produtoras de matriz extracelular (MEC). Entre as células do tecido hepático que 

desempenham importante papel na produção dos elementos da MEC estão as HSC 
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(ROCKEY, 2001; REYNAERT et al., 2002; HERNANDEZ-GEA, FRIEDMAN, 2011; 

LEE, FRIEDMAN, 2011), que atuam favorecendo o processo de estabelecimento 

da fibrose, quando ativadas; (SENOO et al., 2010). A MEC que é constituída por 

colágenos (I, III, IV e VI), elastina, ácido hialurônico e glicoproteínas estruturais, 

correspondem a menos de 3% da área de uma secção histológica do fígado 

(HERNANDEZ-GEA, FRIEDMAN, 2011), mas, durante lesões crônicas, seus 

componentes podem aumentar aproximadamente 06 vezes (BATALLER, 

BRENNER, 2005), principalmente, colágeno I e III e fibronectina (HERNANDEZ- 

GEA, FRIEDMAN, 2011). 

Em quadros clínicos em que a lesão hepática evolui para um grau mais 

elevado de comprometimento, existe a perda da arquitetura do órgão (Senoo, 2004), 

que é resultante de alterações metabólicas que acometem o órgão. Em 

consideração aos diferentes tipos de lesões que acometem o tecido hepático, nas 

lesões agudas, a expressão exacerbada de elementos da MEC será transitória e a 

morfo-fisiologia do tecido hepático será restaurada à sua condição normal. E em 

lesões crônicas e havendo persistência no acúmulo de MEC, haverá uma 

substituição progressiva do parênquima hepático por tecido cicatricial, resultando 

em cirrose (BATALLER, BRENNER, 2005). Infelizmente, embora muito dos 

aspectos moleculares correlacionados com o processo fibrosante hepático tenham 

sido estudados, ainda não existe um tratamento eficaz contra a fibrose hepática 

(Friedman, 2010). 

 
1.2. Elementos celulares e moleculares da fibrose hepática 
1.2.1. Células estreladas hepáticas 

As HSCs, também conhecidas como células de Ito ou células perisinusoidais, 

foram caracterizadas como sternzellen (célula em forma de estrela) (HENDERSON, 

FORBES, 2008), residem no espaço de Disse, entre os hepatócitos e os sinusóides 

(IWAISAKO et al., 2012), (Figura 1). Estudos realizados na década de 1980 já 

demonstraram que essas células são as principais produtoras de colágeno no 

fígado (FRIEDMAN et al.,1985). 
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Friedman, 2000 apud Moreira, 2007. 

 
As HSCs têm a função de acumular gotículas de lipídeos que são ricas em 

vitamina A (retinol) (Senoo, 2004; Winau et al., 2008). No fígado saudável as células 

estreladas encontram-se no estado quiescida, apresentando baixas taxas de mitose 

e de síntese de proteínas da matriz extracelular, acumulam gotículas de gordura no 

citoplasma e apresentam morfologia de estrela. As gotículas de gordura são 

compostas por lipídios neutros, principalmente por triglicerídios e ésteres de 

colesterol, envolvidos por uma monocamada de fosfolipídio. Na lesão hepática, as 

células do tecido epitelial liberam citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento, 

além de recrutar e ativar as células de Kupffer, plaquetas, células inflamatórias e as 

células estreladas. Em consequência há a modulação do fenótipo alterado para o 

estado ativado (miofibroblasto). Neste estado ocorre a perda das gotículas de 

gordura e da forma estrelar, além do aumento na síntese de componentes da MEC, 

como proteínas estruturais, de colágeno e de adesão (Figura 1) (GRESSNER, 

WEISKIRHSCN, GRESSNER 2007; KISSELEVA e BRENNER 2008 e ALBERTS 

2010). 

 
Figura 1: Representação ilustrativa de um fígado normal (A) e células do tecido hepático a partir de 
um fígado lesionado (B). (A) Células do tecido hepático com fenótipo normal. (B) Há a ativação das 
células de Kupffer e das células estreladas, ocorrendo a perda da forma estrelar e das gotículas de 
gordura, além do aumento na síntese de componentes da MEC. 

 

A) B) 
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Quando há transdiferenciação celular várias vias de sinalização estão ativadas 

e o envolvimento de quinases e fosfatases se faz presente. Particularmente, a via 

de proteínas quinases, como a via AKT1, que se caracteriza como uma 

serina/treonina, estimulam a divisão celular (STEILING et al. 2004). O gene AKT1, 

pertence à família da Akt, que é composta por três membros: Akt1 (PKB-α), Akt2 

(PKB-β) e Akt3 (PKB-γ). A fosforilação e ativação da Akt são conhecidas por atuar 

em uma variedade de estímulos, como fatores de crescimento (DATTA et al. 1999), 

citocinas e hormônios, de maneira dependente da fosfatidilinositol 3 quinase (PI3K) 

(FRANKE et al. 1995), sugerindo uma importante função desta via na atividade 

mitogênica celular. A AKT1 é descrita como responsável pela ativação direta da 

HSC, devido a relação com o aumento da transcrição e tradução de colágeno tipo 

1 e a expressão de vários fatores fibrogênicos, como o PDGF (Li et al. 2014). A 

síntese protéica é regulada em vários níveis e envolve vários mecanismos de 

sinalização intracelular. Desse modo, a via quinase - Akt apresenta uma função 

chave neste processo de fibrose (FUJITA et al. 2007). 

Outra quinase envolvida é a ROCK2, a qual está associada à Rho (ROCK), 

que é um efetor para a pequena GTPase Rho, e desempenha uma função central 

em diversas atividades celulares, incluindo a adesão celular, citocinese e expressão 

gênica, principalmente através de uma alteração na dinâmica do citoesqueleto de 

actina (TANAKA et al., 2006). A proteína Rho pertence à superfamília da Ras GTP- 

ases monoméricas. Estudos sugerem que a Rho está implicada em diversas 

funções fisiológicas associadas com o citoesqueleto de actina-miosina, tal como 

citocinese, motilidade celular e contração do músculo liso (AMANO, et al., 1996). 

Sabe-se que esta via de sinalização envolve a Rho quinase (ROCK), que 

desempenha uma função crucial na contração do músculo liso, sob a regulação da 

atividade da proteína fosfatase das Cadeias Leves da Miosina (MLCP) (WEBB, 

2003). ROCK fosforila a subunidade de ligação à MLCP, inibindo a sua atividade e 

assim promove o estado fosforilado das Cadeias Leves Reguladoras da Miosina 

(MLC), ou seja, o estado contraído do músculo liso (AMANO et al., 2000). Tal como 

outras proteínas ligadas a GTP, a Rho exibe tanto a atividade de ligação GTP/GDP 

e a atividade GTPase, funcionando como um interruptor molecular, alternando entre 
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um estado inativo, ligado ao GDP (GDP-Rho) e um estado ativo, ligado GTP (GTP- 

Rho) (NOBES, 1994). Para o estado ativo, a Rho interage com efetores como por 

exemplo o ROCK2. É conhecido por regular a morfologia celular, incluindo a 

formação de fibras de estresse de actina-miosina e complexos de adesão focal 

(WANGUE et al., 2009). 

O processo de ativação das HSCs é dividido em 2 fases: A primeira fase, ou 

fase inicial, é caracterizada pelo aumento da expressão de receptores da 

membrana, tornando a célula mais responsivas aos estímulos parácrinos dos 

hepatócitos, espécies reativas de oxigênio e lipopolissacarídeos. O segundo estágio 

é conhecido como perpetuação. Neste estágio as HSCs assumem o fenótipo de 

miofibroblasto e também passam a liberar citocinas e quimiocinas que contribuem 

para a permanência no estado ativado (GRESSNER, WEISKIRHSCN, 2006). O 

aumento da proliferação, contratilidade, quimiotaxia, expressão de componentes da 

MEC, e de metaloproteinases e seus inibidores, dão um novo remodelamento e 

depósito de MEC nos sítios de injúria (FRIEDMAN, 2008). Também liberam vitamina 

A e gotículas de lipídios. 

Para minimizar a fibrose, existem vários mecanismos que são desencadeados 

pelas HSC, dentre eles a apopotose, senescência e reversão (FRIEDMAN, 2008). 

Estudos in vitro demonstraram que as HSC podem reverter seu fenótipo e a 

avaliação mecanística de tais processos é imprescindível para elucidar detalhes 

moleculares que subsidiem o futuro desenvolvimento de novas terapias no controle 

e/ ou reversão da fibrose hepática. Porém, essas avaliações somente foram 

possíveis após o estabelecimento da linhagem LX-2 por Xu et al. (2005). A LX-2 

consiste em uma linhagem celular estabelecida partir de células estreladas 

hepáticas de fígado humano normal, que foi imortalizada sob o tratamento em 

baixas condições de soro. Nessas condições de cultivo, a LX-2 expressa o fenótipo 

quiescida, que é encontrado no fígado normal. Sob altas concentrações de soro, a 

célula LX-2 se transdiferencia e assume o fenótipo ativado (fibrosante, encontrado 

na lesão hepática). Sendo assim, dependendo da concentração de soro em que é 

cultivada, esta linhagem celular expressa os dois fenótipos, por isso é indicada 

como  modelo  de  estudo  dos  mecanismos  moleculares  e  celulares  que     são 
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desencadeados no processo fibrosante hepático. Atualmente, a linhagem LX-2 

tornou-se uma aliada no desenvolvimento de estratégias terapêuticas e na 

elucidação de particularidades mecanísticas da fibrose hepática. 

 
1.2.2. O citoesqueleto 

O citoesqueleto consiste de uma complexa rede de proteínas distribuídas de 

maneira dinâmica, que participa dos processos de plasticidade, transporte e 

sinalização celular, além de ser o principal determinante da morfologia celular 

(BRAY, 1981; BRADY, 2003). 

De acordo com Alberts et al. (2010) e Eitzen, (2003), os componentes do 

citoesqueleto são os filamentos intermediários, os microtúbulos e os 

microfilamentos, também conhecidos como filamentos de actina. Os filamentos 

intermediários revestem a face interna do envoltório nuclear e no citosol são 

distribuídos sob a forma de microtrabéculos, proporcionando resistência mecânica. 

Os microtúbulos, que são encontrados frequentemente estruturados em um arranjo 

citoplasmático em forma de estrela, têm origem no centro da célula interfásica. 

Podem se reorganizar rapidamente e formar o fuso mitótico na divisão celular, cílios 

e flagelos, determinando a posição de organelas delimitadas por membrana e o 

direcionamento do transporte intracelular. Já os filamentos de actina, revestem a 

face interna da membrana plasmática de células animais, dando resistência e forma 

a elas. Esses elementos colaboram com a organização de lamelipódios e filapódios, 

usados para explorar o território e o anel contrátil, que se organiza de maneira 

transiente para promover a divisão celular. Eles são responsáveis pela distribuição 

das proteínas de membrana e tráfego intracelular. 

Como regra, a eficiência destes filamentos se dá devido a presença de 

centenas de moléculas acessórias que tanto interligam os filamentos entre si quanto 

os conectam aos outros componentes celulares. A estrutura citoesquelética, 

engloba toda a extensão da célula, unindo uma extremidade a outra. Por sua vez, 

as células são capazes de reorganizar-se estruturalmente em um curto tempo, pois 

as moléculas proteicas que compõem o citoesqueleto, são pequenas subunidades 
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repetitivas, que pode se dissociar em uma região e se reassociar em outra região. 

(ALBERTS et al., 2010). 

O fenótipo expresso pelas HSCs quiescidas ou ativadas são singulares e 

mostram que estas representam uma população celular heterogênea, em termos de 

função e expressão de proteínas citoesqueléticas (GUMA et al., 2001). Desse modo, 

quando há transdiferenciação celular ocorre uma reorganização e expressão de 

proteínas de citoesqueleto, como α-actina de músculo liso (α-SMA) e desmina, 

genes de adesão, como o grupo das integrinas, que estabelecem conexão entre a 

matriz extracelular e a fibra citoesquelética da actina (CALDERWOOD et al., 2000; 

ALBERTS et al., 2010), além de outras moléculas mediadoras da sinalização 

imediata como quinases e fosfatases. Além disso, durante a transdiferenciação, são 

observados o aumento de citocinas pró inflamatórias e o aumento na produção dos 

componentes da MEC, principalmente do colágeno I e III (BURT, 1993; FRIEDMAN, 

1999; KISSELEVA, BRENNER, 2006). 

Neste contexto, fica evidente a necessidade de explorar o potencial 

terapêutico existentes nas interações biológicas envolvendo moléculas do 

citoesqueleto, como opção de suprimir a ativação das células estreladas hepáticas 

e impedir o processo de fibrose. 

 
1.3. O sistema renina-angiotensina e sua correlação com a fibrose 

hepática: o papel da Ang-(1-7) 
O sistema renina-angiotensina (SRA) se estabelece quando o composto 

denominado angiotensinogênio, produzido principalmente no fígado e liberado na 

circulação, é clivado pela ação da enzima renina e se converte no decapeptídeo 

Angiotensina I (Ang I). A partir desse ponto, o catabolismo da Ang I pode direcionar 

o sistema a duas rotas metabólicas que resultam na produção de dois peptídeos 

bioativos, a Angiotensina II (Ang II) e Ang-(1-7). 

Esses dois compostos se diferenciam em suas extremidades carboxi- 

terminais, que lhes conferem atividades biológicas opostas. A formação do 

octapeptídeo vasoconstritor e pró-inflamatório, Ang II, é catalisada pela Enzima 

Conversora  de  Angiotensina  (ECA  ou  ACE).  Por  outro  lado,  o   heptapeptídio 



20 
 

 
vasodilatador Ang-(1-7), que possui atividades anti-proliferativa, anti-trombótica e 

anti-angiogênica é derivado a partir da Ang I pela mediação de enzimas, tais 

comoneprilisinas, prolilendopeptidase e oligopeptidase thimet (FERRARIO et al., 

1997), ou ainda a partir de Ang II, pela ação da Enzima Conversora de Angiotensina 

2 (ECA2 ou ACE2) (TURNER et al., 2002) (Figura 2). Os dois peptídeos encontram- 

se aproximadamente em quantidades equimolares e seus mecanismos de ação são 

intermediados pelo envolvimento de receptores celulares específicos (FERRARIO 

et al., 2005). A Ang II interage com os receptores de Angiotensina do tipo I (AT1) e 

o do tipo II (AT2), e a Ang-(1-7) atua nas células pela sua interação com o receptor 

MAS, o qual medeia as principais ações cardiovasculares e alguns efeitos renais 

dessa Angiotensina (Ang) (SANTOS et al., 2003; PINHEIRO et al., 2004; SANTOS 

et al., 2005; FERREIRA, SANTOS, 2005; SANTOS et al., 2006; SIMÕES, SILVA et 

al., 2006) e/ou AT2 (SILVA et al., 2007). (Figura 2). 
 

Figura 2: Esquema do mecanismo de ação da Ang II e Ang (1-7). Adaptado (Paizis et al.,, 2002; 
Martinez et al., 2003; Tallant e Clark, 2003; Heralth et al., 2007; Turner et al., 2001; Vickers et 
al., 2002) Legendas: Ang – Angiotensina; ECA ou ACE - Enzima conversora de Angiotensina 
(ECA ou ACE); AT1R - Receptor de Angiotensina tipo 1; AT2R - Receptor de Angiotensina tipo 
2 e AT1-7R - Receptor de Angiotensina tipo 1-7. 

 

Particularmente a Ang- (1-7) tem um número de ações importantes, incluindo 

vasodilatação (FERRARIO et al., 2005; MARANGONI et al., 2006) e inibição da 

proliferação celular (TALLANT et al., 2005; GROBE et al., 2007), bem como anti- 

hipertensão (BENTER et al., 1995) e efeitos antiarrítmicos (FERREIRA et al., 2001). 

A Ang-(1-7) exerce ações opostas à Ang II, conferindo ao sistema uma   influência 
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dual em vários tecidos (MACHADO et al., 1999; KUCHAREWICZ et al., 2002; 

FERRARIO, CHAPELL, 2004; FERREIRA, SANTOS, 2005; SIMÕES, SILVA et al., 

2006). Há estudos que sugerem que a Ang II poderia mediar e exacerbar a fibrose 

hepática pela ativação das células estreladas e pelo estímulo ao TGFβ1 

(BATALLER et al., 2000; BISSELL et al., 2001; JONSSON et al., 2001; YANG et al., 

2002; FRIEDMAN, 2003; BATALLER, BRENNER, 2005). Por outro lado,    existem 

indícios de que o antagonismo à Ang II, através do tratamento com inibidores da 

Enzima Conversora de Angiotensina (ECA) ou com antagonistas dos receptores 

angiotensinérgicos do tipo 1 (AT1), pode exercer um efeito benéfico nas 

hepatopatias (BATALLER et al., 2000; GIRGRAH et al., 2000; YANG et al., 2002). 

Outros estudos ainda evidenciaram o efeito benéfico da Ang-(1-7) sobre a fibrose 

hepática utilizando antagonista do receptor MAS[7-D-Ala]-Ang-(1–7) (A779). O 

tratamento do fígado fibrótico com A779 diminui os níveis de TGF-β1, demonstrando 

que a estimulação do receptor MAS apresenta um papel protetor contra fibrose 

(PEREIRA et al., 2006). Em outro estudo, a infusão de Ang-(1-7) em ratos com ducto 

biliar ligado, diminuiu a expressão de RNAs mensageiros (RNAm) de colágeno 1 e 

reduziu também os níveis transcricionais e protéicos de α-SMA, promovendo uma 

redução da fibrose e indicando uma inibição das células estreladas pela Ang-(1-7) 

(LUBEL et al., 2009). 

O tratamento com inibidores da ECA e bloqueadores do receptor AT1, mostrou- 

se benéfico nas doenças do fígado. Estes resultados demonstram como a Ang 

II/AT1/TGF-β1 atuam no fígado como agentes mediadores da fibrose (GIRGRAH et 

al., 2000; LEE et al., 2000). Dessa maneira, a Ang-(1-7) é um alvo em potencial para 

desenvolvimento de futuras terapias voltadas para doenças crônicas do fígado 

(PAIZIS et al., 2005). 

1.4 Biogênese do MicroRNA (miRNA) 
Os miRNAs são uma classe de pequenos RNAs endógenos não codificadores, 

que desempenham um papel importante na regulação gênica, sendo esta uma 

característica conservada das células eucarióticas (MOLNÁR et al., 2007). 

A transcrição de um gene de miRNA é gerado, no núcleo celular, a partir   de 
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um transcrito primário (pri-miRNA) que é processado pela enzima Drosha em um 

miRNA precursor (pre-miRNA). Este apresenta uma estrutura em forma de grampo 

de cabelo (hairpin). Em seguida é exportado para o citoplasma e uma endonuclease 

RNAse lll não-específica, denominada Dicer, reconhece esse duplex de RNA e os 

cliva, liberando uma das fitas, denominada de fita guia ou miRNA maduro, o qual 

fará parte do complexo RISC (RNA-induced silencing complex), os quais 

apresentam como componente central proteínas Argonautas (AGO) (BARTEL, 

2009; SCHWARZ et al., 2003). Tendo aproximadamente 22 nucleotídeos de 

comprimento (LAGOS-QUINTANA et al., 2001), esses miRNAs maduros se ligam a 

porção 3’- UTR (3’- não traduzida) de mRNAs específicos e podem então provocar 

a parada da tradução ou a degradação desse mRNA (HAYES; PERUZZI; LAWLER, 

2014) (Figura 3). 

Figure 3: Biogênese do miRNA. HAYES, CHAYAMA, 2016. Legenda: Ago2 - Agornaut; RISC - 
complexo indutor de silenciamento e miRNA - micro RNA. 

Os miRNAs também são encontrados na corrente sanguínea e espaços 

extracelulares (VALADI et al., 2007). Estes são distribuídos em microvesículas e 

exossomos circulantes, atuando como mensageiros que apresentam o potencial de 

influenciar as funções de células e tecidos em locais distantes de origem. No entanto 
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mais estudos precisam esclarecer o mecanismo de atuação desses miRNAs, os 

quais estão sendo utilizados como biomarcadores para várias patologias, devido a 

sua grande estabilidade no soro e plasma (STARKEY et al., 2011). Além disso, os 

miRNAs podem interagir com diferentes moléculas mensageiras alvo, controlando 

níveis transcricionais e traducionais das moléculas alvo dentro de uma complexa 

rede de interações sistêmicas (GRIFFITH-JONES et al., 2005). Segundo Friedman 

(2009), os miRNAs atuam sobre a regulação de quase todos os processos 

biológicos das células e estão envolvidos no equilíbrio celular e no estabelecimento 

de patogenias humanas. Consequentemente, podem ser ferramentas para o 

diagnóstico e prognóstico das mais diversas patologias (GARZON et al., 2010, 

MENDEL, OLSON, 2012). 

Têm sido relatados estudos de padrões de alta expressão de miRNAs 

específicos em órgãos, como no coração, o miR-1 é que representa esse padrão, 

no cérebro o miR-9, miR-133 e miR-206, no pâncreas, o miR-7 e o miR-375, na 

tireoide o miR-16 e no fígado o miR-122 (LAGOS-QUINTANA et al., 2002). Essas 

características associadas em diferentes órgãos, podendo ser no mesmo 

organismo, podem ser chamadas de assinaturas de expressão gênica. As quais são 

dinâmicas, ou seja, sensíveis a alterações durante o desenvolvimento, mudanças 

no ambiente, presença de doenças e terapia com drogas (BIRCHLER, VEITIA, 

2007; ECKHARDT et al., 2004). 

Particularmente no fígado, de acordo com Teng (2015), os miRNAs miR-21, 

miR-221/222 e miR-181b promovem a fibrose hepática através do TGF-β, enquanto 

miR9b, miR-101, miR-122 e miR-214-3p previnem a fibrose pela inibição da síntese 

de colágeno e da ativação da via TGF-β. Além disso, nas células estreladas 

hepáticas, os miR-15b e miR-16 atuam aumentando a apoptose, reduzindo o 

número de células ativadas e atenuando a fibrose (GUO et al., 2009). A baixa 

expressão de miR-27a e 27b, aumenta a expressão do receptor retinóide X-α, 

permite que as células estreladas ativadas apresentem o fenótipo quiescida (JI et 

al., 2009); a superexpressão de miR-150 e miR-194 inibiu a ativação da célula 

estrelada e a produção de componentes da matriz extracelular, via inibição da 

expressão de c-myb e rac (VENUGOPAL et al., 2010). 
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A regulação da expressão dos miRNAs pode ser uma alternativa terapêutica 

em diversas patologias. Normalizando o padrão de expressão de miRNAs que se 

apresentam super- ou sub-expressos, inibindo ou induzindo a expressão 

respectivamente (THUM et al., 2007; VAN ROOIJ, OLSON, 2007). Com a 

combinação dessas duas ferramentas, torna-se possível identificar não somente 

genes regulados por miRNAs, mas também processos celulares afetados por 

miRNAs específicos (TAKAHASHI et al., 2013), sendo uma avaliação de extrema 

importância para elucidação de seu papel em várias redes regulatórias celulares. 

 
1.4.1. Terapêutica baseada em miRNA para doenças hepáticas 

O grande número de miRNAs no genoma humano e a abundância de mRNAs 

controlados por essas moléculas sugerem ampla possibilidades oferecidas pelos 

padrões de expressão de miRNAs (ANDREOLI et al., 2014). Evidências mostram 

que os miRNAs exercem uma função crucial no desenvolvimento de muitas doenças 

humanas, podendo ser também marcadores do progresso, prognóstico, diagnóstico 

e na avaliação de resposta aos tratamentos (BLENKIRON, et al., 2007). Grandes 

empresas na área biotecnologia farmacêutica, como a Merck, Regulus e RoHSC, 

estão se movimentando para utilizar miRNAs como diversas oportunidades 

terapêuticas (GRANT, 2014). 

Segundo Lorenzi e Zanette (2015), a terapêutica baseada em miRNA é com o 

uso de drogas inibidoras de miRNAs, como o medicamento Miravisen, que está em 

fases de testes. Este medicamento é para o tratamento da hepatite C, que atua 

como inibidor do miR-122 e em testes com humanos, verificou-se que doses de 

5mg/ kg, durante quatro semanas, houve a eliminação completa da contagem viral 

(LINDOW; KAUPPINEN, 2012, JANSSEN et al., 2013). 

A compreensão da biologia dos miRNAs e a sua função nos processos 

patogênicos é uma nova e estimulante fronteira na medicina (CARVALHO- 

OLIVEIRA, et al., 2012). 
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1.5. Análises Preliminares 
Considerando o processo de fibrose hepática e a investigação de elementos 

chaves que regulam a reversão do processo fibrosante, investigamos miRNAs que 
atuam como elementos moduladores do equilíbrio celular e na reversão do processo 
pro-fibrosante hepático. Utilizando células estreladas hepáticas humanas, LX-2, que 
possuem a capacidade de se transdiferenciar em cultura celular do estado quiescida 
para o fibrosado, foi investigado o papel da Ang-(1-7) na expressão de 752 miRNAs 
utilizando a plataforma no miRCURY LNA™ Universal RT miRNA PCR - Human 

miRNA PCR panel I+II (V4.M, Exiqon). Os resultados foram analizaddos, e 
utilizando com o software GenEx (http://www. exiqon.com/qpcr-software) e 12 
miRNAs se destacaram nas análises prévias, cada um dos quais correlacionados 
com uma ou mais vias de sinalização que cooperam com a transdiferenciação 
celular (dados do laboratório não publicados). Para este estudo, foram escolhidos 
os miRNAs 1179 e 1254 por se correlacionarem diretamente com vias de 
sinalização que modulam os elementos do citoesqueleto, considerando-se as vias 
moleculares descritas no Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEEG - 
http://www.kegg.jp) e ferramentas online de bioinformática como DIANA TOOLS 
(http://diana.imis.athena-innovation.gr/DianaTools/index.php). Particularmente, o 
algorítimo KEEG é um recurso de banco que compila informações correlatas a vias 
de sinalização celular, utilizando-se da biologia dos sitemas. O algoritimo DIANA 
TOOLS analisa possíveis redes de interações dos miRNAs com as vias do KEGG, 
de maneira estatisticamente segura (p< 0.001). Após essas análises preliminares 
os dois microRNAs em destaque foram escolhidos para a análise funcional dos 
mesmos na modulação do citoesqueleto celular e na transdiferenciação das células 
LX-2.

http://www/
http://www/
http://diana.imis.athena-innovation.gr/DianaTools/index.php)
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7. CONCLUSÃO 

As linhagens celulares LX-2 ativadas clones 1179 e 1254 estáveis, foram 

estabelecidas e selecionadas com a utilização do vetor miRNASelect™ pEP-miR 

Cloning and Expression Vector (CellBiolabsInc), o qual garante alta taxa de 

expressão em células de mamíferos transfectadas e do marcador de resistência à 

Puromicina. 

Nas análises conjuntas dos resultados, verificamos que as células LX-2 

ativadas, tratadas com Ang-(1-7) apresenta uma organização estrutural nos 

filamentos de actina semelhantes às células LX-2 quiescidas. Além disso, há 

alterações no padrão de formação de gotículas de lipídios no citoplasma e nas 

análises de qRT-PCR, nota-se que há uma atuação positiva do peptídeo, em 

relação a remodelação dos filamentos de actina. Em relação às células ativadas 

clone 1179, tanto na organização dos filamentos de actina, nas análises dos 

lipídeos, quanto nos resultados de qRT-PCR, notou-se os efeitos deletérios da sua 

superexpressão. Enquanto que nas células LX-2 ativadas clone 1254, observa-se 

uma organização dos filamentos de actina diferentes das céluls quiescidas, mas 
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uma atuação positiva na via de lipídeos e nas análises de qRT-PCR, onde foi 

observado elementos que colaboram com o controle da fibrose hepática. 

Na investigação à níveis proteicos de elementos presentes nos processos de 

fibrose hepática, nota-se que nas células ativadas, foram obtidos resultados que 

corroboram com a literatura, validando assim, nosso modelo celular. Em relação às 

células LX-2 ativadas, tratadas com Ang-(1-7), observa-se que há atuações a níveis 

proteicos para o controle fibrótico. Já nas células LX-2 ativadas clone 1179, a 

superexpressão deste miRNA não é positiva para o equilíbrio celular investigado. 

Referente às LX-2 ativadas clone 1254, os níveis das proteínas avaliadas 

corroboram com nossa hipótese de que a superexpressão deste miRNA é positiva 

para o controle da fibrose. 

Em resumo, as redes de interação entre miRNAs e mRNAs nortearam a 

análise da expressão de genes importantes no processo de modulação do 

citoesqueleto e do estado fibrótico. Dessa maneira, nossas hipóteses foram 

validadas com os resultados dos níveis das proteínas avaliadas. 
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