
evidenciou que 2 miRNAs possuiam alguns alvos

associados a uma função do PAWR (GO:0051017 - actin

filament bundle assembly), sendo esta uma das vias

utilizada pelo PAWR para induzir apoptose[4], além de

funções importantes para a patogênese do câncer, como a

regulação do ciclo celular.

Figura 1 – Mapa de enriquecimento com os processos biológicos

enriquecidos dentre os genes diferencialmente expressos organizados em

clusters de bioprocessos semelhantes. As linhas (edges) rosas indicam

sobreposição entre genes alvo dos dois microRNAs e os genes

pertencentes as funções enriquecidas. Os nós em azul representam os

processos biológicos enriquecidos entre os genes sub-expressos enquanto

os nós vermelhos representam os enriquecidos entre os genes super-

expressos.
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INTRODUÇÃO
O câncer de pulmão (CP) é o maior causador de óbitos por câncer e possui uma diversidade histológica que reflete o

envolvimento de vários genes[1]. Alguns já muito estudados no CP, e hoje utilizados como biomarcadores. O gene pró-

apoptótico PAWR tem sido avaliado como potencial biomarcador em diversos tipos tumorais pois atua como supressor

tumoral, e sua expressão reduzida está associada à indução ou progressão tumoral e pode ser causada pela inibição

(impedimento da tradução ou depleção dos níveis do mRNA alvo) exercida por microRNAs, que são pequenas sequências de

RNA não codificantes[2]. Porém, o contexto de regulação destes é complexo, pois um gene pode ser regulado por diversos

miRNAs e um miRNA pode regular vários genes[3].

METODOLOGIA
Coletamos dados de interação miRNA-mRNA dos bancos

TarBase v.7 e miRTarBase v.8 para obter um maior número

de dados experimentalmente validados. Dados de

expressão dos miRNAs e mRNAs de amostras normais e

tumorais de Adenocarcinoma de pulmão foram obtidos do

GDC Data Portal usando o pacote R TCGAbiolinks.

Excluímos amostras duplicatas para os mesmos pacientes

e também amostras FFPE. Realizamos a análise de

expressão diferencial utilizando o pacote edgeR. Adotamos

como limites mínimos de logFC para os RNAs
diferencialmente expressos > |2 ou -2| e p-value < 0.001.

Os Softwares GSEA v4.1.0 e o plug-in EnrichmentMap

v3.3.0 (do CytoScape v3.8.1) foram usados para a análise

de enriquecimento de conjuntos de genes diferencialmente

expressos. Para este último, usamos como cut-off de 0.7

para a métrica de similaridade baseada no coeficiente

overlap, e um cut-off de FDR de 0.001 para filtragem dos

nós.

CONCLUSÃO
Encontramos miRNAs super-expressos que potencialmente

interagem com PAWR e também possuem alvos em um

processo biológico importante do PAWR. No entanto,

necessitamos realizar experimentos in vitro para confirmar

uma relação de silenciamento entre os miRNAs e PAWR.
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OBJETIVOS
Realizar predição in silico de miRNA reguladores de PAWR

em amostras de Adenocarcinoma de Pulmão.

RESULTADOS
Usamos 513 amostras de adenocarcinoma de pulmão e 46

amostras normais (de mRNA e miRNA). Não foi encontrada

alteração estatisticamente significativa na expressão do

mRNA de PAWR (logFC = 0.211389, p-value = 0.026648)

mas sua tradução proteica ainda pode ser inibida por

miRNAs, o que necessita de avaliação experimental in vitro.

A princípio, houveram 242 miRNAs diferencialmente

expressos, sendo 159 super expressos e 83 sub expressos.

Três miRNA foram evidenciados como super expressos

(logFC>2) dentre os que tinham PAWR como potencial alvo

(tabela 1).

Tabela 1 – miRNAs super expressos (logFC > 2) que tem PAWR como alvo

molecular e potencialmente regulam sua expressão.

O mapa de enriquecimento (figura 1) com as funções hiper-

representadas entre os genes diferencialmente expressos,

logFC logCPM p-value

hsa-miR-3607-5p 3.349051555 5.515159963 1.45e-19

hsa-miR-215-5p 2.719234844 5.045998232 6.29e-08

hsa-miR-192-5p 2.687832364 10.78936895 3.58e-10


