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RESUMO
RNAs não codificadores ou micro-RNAs (miRNAs) são moléculas simples, capazes de regular a expressão gênica em
seus níveis proteicos, e estão relacionados com a modulação do epigenoma no câncer. São também biomarcadores
patológicos, pois estão expressos em diferentes tipos de doenças e em diferentes tipos de câncer. Alguns compostos
como os  flavonoides,  por  exemplo,  podem atuar  sobre diversos  estágios  do metabolismo da doença,  devido suas
propriedades características. Desta forma, este trabalho tem por finalidade investigar a associação entre os flavonoides e
miRNAs  no  câncer,  demonstrando  a  relação  dos  polifenóis  flavonoides  advindos  da  dieta  à  modulação  da
carcinogênese, através de um estudo de revisão bibliográfica a partir de artigos encontrados nas bases de dados online
PubMed, Scielo, NCBI, Science Direct e BVS que abrangem o período de 2000 a 2017. Foram encontrados estudos
atuais que corroboram com os achados na literatura a respeito da associação benéfica dos flavonoides ao câncer.
Concluiu-se  então  que  os  polifenóis  flavonoides  advindos  da  dieta  e  miRNAs  possuem  relação  com  o  processo
carcinogênico, como também para o seu tratamento. Os flavonoides também são capazes de influenciar na expressão
de miRNAs e em genes tumorais, além de auxiliar no combate ao surgimento do câncer e também de seu controle,
devido suas propriedades quimiopreventiva, antioxidante, antitumoral e antiproliferativa.

PALAVRAS-CHAVE:Processos Epigenéticos, Carcinogênese, Flavonoides, MicroRNAs.

1 INTRODUÇÃO

Baseado  em  um  relatório  disponibilizado  pela  InternationalAgency  for  ResearchonCancer
(Iarc), da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2014, o Instituto Nacional do Câncer (INCA)
publicou  informações  indicando  o  câncer  como  um dos  maiores  problemas  de  saúde  mundial.
Estima-se que 80% dos mais de 20 milhões de novos casos acontecerão até o período de 2025. Os
tipos mais agravantes serão, possivelmente, o câncer de pulmão (1,8 milhão), mama (1,7 milhão),
intestino (1,4 milhão) e próstata (1,1 milhão) (INCA, 2016).

RNAs não codificadores (micro-RNAs/miRNA) são moléculas simples de RNA que não atuam
como codificadores de proteínas e sim como reguladores da expressão gênica após o processo de
transcrição, agindo sobre os genes alvos em RNAs mensageiros (RNAm) modificando seus níveis
proteicos (KIM, 2005).

Os miRNAs são potenciais biomarcadores de quadros patológicos e auxiliam na classificação
de diversos tipos de câncer pois não atuam apenas na célula em que é produzida, mas podem ser
enviados a qualquer região e atuar no metabolismo do organismo como um todo (WEI et al., 2011).

Em  mamíferos,  esses  miRNAs  foram  relacionados  à  regulação  da  proliferação  celular,
apoptose,  diferenciação  e  também  da  hematopoiese  (ESAU  et  al.,  2004)  podendo  atuar  na
expressão gênica a partir das enzimas que são utilizadas na metilação do DNA e de modificações
pós-traducionais de histonas (FONTELLES et al., 2014).

Os principais processos compreendidos na epigenética são: a metilação do DNA; a metilação
de histonas; a acetilação de histonas; os RNAs não codificadores (micro-RNAs/miRNAs) (TANG;
HO, 2007).

A metilação do DNA é intermediada por  enzimas,  especificamente as  denominadas DNA
metiltransferases (DNMTs), que se encontram hiperexpressas em vários tipos de neoplasias, e esse
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tipo de metilação é capaz de ser alterado por fatores dietéticos a partir do fornecimento direto de um
grupo  metil,  do  fornecimento  de  cofatores  que  irão  modular  a  atividade  dessas  enzimas  e  da
alteração da atividade de enzimas que regulam o metabolismo de um carbono (FONTELLES et al.,
2014).

O aparecimento e o desenvolvimento do câncer podem ser relacionados aos miRNAs pois
seus  níveis  expressos  em células  normais  e  em células  cancerosas,  variam significativamente.
Devido essa manifestação diferenciada em células cancerígenas o miRNA pode ser usado para
auxiliar  no  diagnóstico  precoce  do  câncer,  sendo  importante  para  aumento  da  sobrevidae  até
mesmo durante o tratamento da neoplasia (XIE et al., 2013).

Essas pequenas moléculas reprimem a estabilidade e a tradução dos RNAm controlando a
expressão de genes que são mediadores de processos na tumorigênese, como a regulação do ciclo
celular, inflamação, resposta ao estresse, diferenciação, apoptose e invasão (FARAZI et al., 2013).
Isso pode induzir a carcinogênese se os alvos dos miRNAs forem oncogenes ou genes supressores
de tumores (NUGENT, 2015).

Fatores externos são considerados de grande influência para o início, promoção e progressão
do câncer, principalmente os fatores dietéticos. Os hábitos associados a um elevado consumo de
gorduras, carnes e reduzido consumo de fibras, frutas e vegetais expressam uma forte relação com
o início da doença (THOMSON et al., 2002). Outros fatores também podem alterar a expressão dos
miRNAs, como os nutrientes e os compostos bioativos dos alimentos, que também estão associados
a  diversos  estágios  do  desenvolvimento  e  do  metabolismo  carcinogênico.  Um exemplo  desses
compostos  que  provém  da  dieta  e  que  possui  atividade  anticarcinogênica  são  os  polifenóis
flavonoides (FONTELLES et al., 2014).

As principais fontes desses polifenóis incluem as frutas como uvas, cerejas, maçã, groselhas,
frutas cítricas, e as hortaliças como a pimenta, tomate, espinafre, cebola, brócolis, dentre outras
folhosas (BARNES; ANDERSON; PHILLIPSON, 2001). Dentre suas funções, pode-se destacar sua
açãoantioxidante,  ou  seja,  combatem  radicais  livres  e  consequentemente  o  estresse  oxidativo
(característico  do desequilíbrio  entre  produção e  eliminação  de  espécies  reativas  de  oxigênio  -
EROs) (CANNIATTI-BRAZACA, 2007).

As  propriedades anticarcinogênicas dos  polifenóis  estão  associadas com sua capacidade
antioxidante  (considerando  que  a  inflamação  é  um  evento  significativo  na  carcinogênese)  e
capacidade  pró-apoptótica  e  antiproliferativa,  sendo  estes  compostos  capazes  de  modular  os
processos de proliferação e apoptose desregulados em células cancerígenas (ROSIM et al., 2014).

Desta  forma,  conhecendo  o  impacto  ocasionado  pela  doença  em  questão  e  buscando
contribuir para um melhor entendimento destes mecanismos, que poderão servir de direcionamento
a futuras pesquisas práticas sobre a doença e também na busca de ações que auxiliem numa menor
incidência do câncer, objetivou-se com este trabalho, investigar a associação entre os flavonoides e
miRNAs  no  câncer,  demonstrando  a  relação  dos  polifenóis  flavonoides  advindos  da  dieta  à
modulação da carcinogênese.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O presente artigo consiste em uma pesquisa de revisão literária, que pode ser considerada
como integrativa de acordo com Botelho, Cunha e Macedo (2011).

Para realização do levantamento bibliográfico, foram analisados livros acadêmicos e foram
considerados artigos nacionais e internacionais, que abrangeram o período de 2000 à 2017, que
estavam disponíveis nas bases de dados referentes à Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),  Scientific Eletronic Library Online
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(SCIELO),  PubMed  Central (PMC),  National  Center  for  BiotechnologyInformation (NCBI)  e
ScienceDirect,  sendo considerados os estudos que traziam informações específicas e relevantes
referente ao assunto abordado.

Para  buscar  nos  bancos  de  dados  foram  utilizadas  as  terminologias  cadastradas  nos
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) através das palavras-chaves processos epigenéticos,
carcinogênese, polifenóis, microRNAs.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Corroborando com o apresentado sobre as propriedades benéficas que estão associadas aos
flavonoides, Coelho (2013) investigou a atividade antitumoral do flavonoide apigenina e a expressão
de  células  da  linhagem  C6  do  sistema  imune  sobre  células  de  um  glioma.  Neste  estudo,  o
flavonóidelevou a uma inibição na proliferação dessas células C6, indicando uma toxicidade maior
para  as  células  tumorais  quando  comparados  aos  medicamentos  quimioterápicos,  assim  como
aumentou  a  apoptose,  demonstrando  sua  capacidade  de  reduzir  a  proliferação  celular  e  ter
propriedade antitumoral e que podem auxiliar no desenvolvimento de fármacos mais eficientes para
o combate ao câncer. 

Um estudo realizado recentemente por Magalhães, Maciel e Orsolin (2017) em moscas do
gêneroDrosophilae espécie  melanogaster com o intuito  de avaliar  o efeito anticarcinogênico dos
flavonoides do tipo antocianina em amoras pretas, demonstrou que em diferentes concentrações de
amora esse nutriente pode atuar com uma propriedade anticarcinogênica, resultado confirmado já
por  investigações  anteriores,  como  em  Dinget  al.  (2006),  onde  uma  antocianina  presente  em
alimentos como o açaí e a amora, apresentou atividade quimioterapêutica, inibindo multiplicação,
migração e invasão de células de carcinoma de pulmão humano. 

Histeret al. (2016) realizou um trabalho com os extratos aquosos de folhas frescas e secas da
amoreira preta (Rubussp.), testando seu potencial antiproliferativo e genotóxico de acordo com os
compostos fenólicos presentes no extrato. Através desse estudo, os autores comprovaram que as
folhas secas da amoreira preta têm maior quantidade de quercitina quando comparada às folhas
frescas, e através do teste  in vivo vegetal, foi observado que essas substâncias apresentam uma
intensa ação antimitótica. 

Validando a relação existente entre os miRNAs e os flavonoides em neoplasias, Minaeiet al.
(2016) evidenciou em seu estudo com nanoformulação de quercitina (encontrado em frutas como a
maçã),  que esse flavonoide teve efeito  anticancerígeno em células MCF-7 de câncer  de mama
humano com o aumento da apoptose e diminuição na expressão dos micro-RNAs dos genes Nrf2,
NQO1, e  MRP1 que estão hiperexpressos neste tipo de neoplasia. Rezaei-Sadabadyet al. (2016)
também demonstrou o efeito anticancerígeno da nanoformulação de quercitina em células MCF-7
com indução de efeitos tóxicos e de redução na proliferação dessas células cancerosas. 

Outro estudo comprou que a fisetina (flavonoide encontrado em maçã, uva, caqui, morango,
cebola e pepino)  é um agente anticancerígeno ou quimioterapêutico por  induzir  a  morte celular
autofágica em células de câncer de próstata, suprimindo a via de sinalização do complexo mTOR
(mTORC1 e mTORC2) nessas células (SUH et al., 2010), assim como Kang, Piao e Hyun (2015),
demonstraram que este flavonoide induziu apoptose, fragmentação do DNA e despolarização da
membrana  de  mitocôndrias  em  pequenas  células  no  câncer  de  pulmão  através  de  uma  via
mitocondrial. 

Youns e Hegazy (2017) também realizaram estudos sobre a fisetina e expressou o efeito
inibitório de crescimento e proliferação celular de câncer hepático, colorretal e pancreático através
de vias de sinalização envolvidas no crescimento e diferenciação celular de células tumorais. Ainda,
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demonstrou que a fisetina tem efeito anticarcinogênico por levar a down-regulation dos genes que
levam a produção de proteínas e enzimas como  TOP2A, KIF20A, CCNB2 e CCNB1,  que estão
associadas ao processo carcinogênico e auxilia na ativação de genes supressores tumorais como o
GADD45B e GADD45A, da via de sinalização CDKN1A e de genes responsáveis pela produção de
SEMA3E, proteína de orientação axonal, onde sua desregulação é encontrada em diversos tipos de
câncer, principalmente, pancreático e colorretal.   

4 CONCLUSÃO

A partir do presente trabalho, é possível concluir que os polifenóis flavonoides advindos da
dieta  e  miRNAs  possuem  relaçãocom  o  processo  carcinogênico,  como  também  para  o  seu
tratamento.  Os flavonoides também são capazes de influenciar na expressão de miRNAs e em
genes tumorais, além de auxiliar no combate ao surgimento do câncer e também de seu controle,
devido suas propriedades quimiopreventiva, antioxidante, antitumoral e antiproliferativa.  

Diante do trabalho exposto, é possível compreender que esses processos são determinantes
para  o  desenvolvimento  do  câncer  e  também para  que  genes  sejam suprimidos  e  evitem o  a
progressão da doençaatravés de mecanismos capazes de serem reguláveis e reversíveis através
dos componentes dietéticos.
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