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RESUMO 

 

Tannous, M. A. O papel da proteína SET no perfil de metilação do miR-9 e no reparo de 

DNA em células humanas de carcinoma espinocelular oral. 2014. 118f. Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

O início e a progressão do carcinoma espinocelular oral (CEO) são caracterizados pela 

aquisição de alterações genéticas e epigenéticas. A proteína SET é descrita como uma 

oncoproteína e, recentemente, o seu acúmulo foi mostrado em CEO. Diversas funções têm 

sido atribuídas à SET, tais como controle do ciclo celular, sobrevivência celular, migração 

celular, acetilação de histonas, e resposta ao estresse oxidativo. Este contexto sugere a SET 

como alvo terapêutico, mas primeiramente, é essencial entender a sua ação na tumorigênese e 

progressão em CEO. A hipótese central no presente estudo refere-se ao papel da SET na 

instabilidade genômica e reparo de DNA, bem como na regulação epigenética da expressão de 

miRNA, com impacto no desenvolvimento e progressão de CEO. O silenciamento estável de 

RNA foi realizado usando plasmídeo contendo short hairpin RNA contra SET (shSET) em 

linhagens de CEO in vitro (HN12 e Cal27) e in vivo (tumores xenoenxerto de HN12). Efeitos 

da redução da SET em CEO, in vitro e in vivo, foram avaliados no perfil de metilação (MSP, 

methylation specific PCR), expressão de miR-9 (qRT-PCR) e reparo de DNA (reparo 

mismatch e de quebra de fita dupla - DSB). A instabilidade genômica foi abordada por meio 

de cinco microssatélites (PCR convencional) para avaliar a instabilidade de microssatélites 

(MSI), e ensaio cometa para avaliar danos ao DNA (SSB, DSB, cross-link, etc.). O status de 

proteínas envolvidas em reparo de DSB (ATM, BRCA1 e MLH1) foi avaliado por 

imunofluorescência e Western blotting (WB). A resposta aos danos no DNA (DDR) induzidos 

por radioterapia (raios-X) foram analisados nas células HN12 por meio de ensaios 

clonogênico e de ciclo celular; proteínas associadas à apoptose, autofagia, ciclo celular e 

reparo foram avaliadas por WB. A redução da SET nas células HN12 modificou a transcrição 

dos loci codificantes do miR-9 por meio da reversão parcial de hipermetilação, tanto in vitro 

quanto in vivo, para o locus miR-9-1, e in vitro para o miR-9-3, com aumento nos níveis de 

miR-9 e miR-9*. A análise de 5 microssatélites mostrou alteração no perfil alélico de dois 

marcadores, D5S346 e D2S123, nas células HN12 shSET e nos tumores xenoenxerto da 

HN12 shSET (in vivo) em relação aos respectivos controles, o que sugere a presença de MSI e 

é um indício do papel da SET no reparo de DNA tipo mismatch. A linhagem HN12 shSET 

apresentou diminuição de danos no DNA e aumento das proteínas de reparo de DSB, MLH1, 

ATM, p-ATM e BRCA1 em relação a células HN12 shCTRL. Na DDR induzida por raios-X 

as células HN12 shSET apresentaram nas primeiras 48 horas uma menor perda de viabilidade 

(menor % em sub G0/G1), com parada em G2/M, maior nível de ATM ativa, aumento dos 

níveis de p21 e LC3B-II, além de menor clivagem de PARP e caspase-8 em relação as células 

HN12 shCTRL; isto sugere uma melhor resposta a danos de DSB e ativação de vias de 

sobrevivência nas células HN12 shSET. Entretanto, após 12 dias de radioterapia as células 

HN12 shSET mostraram uma tendência a menor sobrevivência. Portanto, os nossos resultados 

indicam o envolvimento da SET na regulação transcricional do miR-9, nas vias de reparo do 

tipo mismatch e de DSB em CEO, com potenciais implicações tanto na tumorigênese quanto 

na progressão da doença.  

 

Palavras-chave: 1. SET/I2PP2A/TAF-Iβ. 2. Metilação de miRNA. 3. Reparo de DNA. 4. 

ATM. 5. DDR. 6. DSB.  

 

 



 

ABSTRACT 

 

Tannous, MA. The role of SET protein in miR-9 methylation profile and DNA repair in 

human oral squamous cell carcinoma. 2014. 118f. Thesis (Master’s degree). Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2014. 

 

Oral squamous cell carcinoma (OSCC) onset and progression are characterized by acquisition 

of genetic and epigenetic alterations. SET protein is known as an oncoprotein and, recently, 

its accumulation was demonstrated in OSCC. Several functions have been attributed to SET, 

such as cell cycle control, cell survival, cell migration, histone acetylation, and response to 

oxidative stress. This context outstands SET as a therapeutic target, but first, it is essential to 

understand its role in tumorigenesis and progression in OSCC. The central hypothesis of this 

study refers to SET role in genomic instability and DNA repair, as well as miRNA epigenetic 

regulation, with impact in OSCC development and progression. Stable SET knockdown 

(shSET) was achieved using short hairpin RNA against SET mRNA in vitro (HN12 and 

Cal27, OSCC cell lines) and in vivo (HN12 xenografts tumors). Effects of SET knockdown 

were assessed in OSCC, in vitro e in vivo, regarding DNA methylation (MSP, methylation 

specific PCR) and expression of miR-9 (qRT-PCR), and DNA repair (mismatch and double-

strand breaks/DSB repair). Genomic instability was addressed by means of five 

microsatellites (conventional PCR) to assess microsatellite instability (MSI), and comet assay 

to assess DNA damage (SSB, DSB, cross-link, etc.). The status of proteins involved in DSB 

repair (ATM, BRCA1 and MLH1) was assessed by immunofluorescence and Western 

blotting (WB). The DNA damage response (DDR) induced by ionizing radiation (X-rays) was 

assessed in HN12 cells through clonogenic and cell cycle assays; proteins associated with 

apoptosis, autophagy, cell cycle and repair were assessed by WB. SET knockdown in HN12 

cells modified miR-9 transcription through hypermethylation partial reversal for miR-9-1 

locus, both in vitro and in vivo, and for miR-9-3 in vitro, with increase of miR-9 and miR-9* 

levels. Analysis of 5 microsatellites showed changes in the allelic profile of two markers, 

D5S346 and D2S123, in HN12 shSET cells (in vitro) and HN12 shSET xenografts tumors (in 

vivo) compared to their controls, suggesting MSI and it’s a clue of SET role in mismatch 

repair. HN12 shSET cells showed decreased DNA damage and increased DSB repair protein 

levels (MLH1, ATM, p-ATM and BRCA1) compared to HN12 shCTRL. In the first 48 hours, 

HN12 shSET X-rays-induced DDR showed lower loss of viability (lower % in subG0/G1), 

increased G2/M checkpoint, higher levels of active ATM, p21, LC3B-II, and less PARP and 

caspase-8 cleavage than HN12 shCTRL. These results suggest a higher efficiency of DSB 

damage response and activation of survival pathways in the presence of SET knockdown. 

However, 12 days after radiotherapy, HN12 shSET cells presented a tendency for higher 

intrinsic radiosensitivity in relation to control. Therefore, our findings indicate a SET 

involvement in miR-9 transcriptional regulation, and in mismatch and DSB repair, with 

potential implications in oral tumorigenesis and progression. 

 

Key-words: 1. SET/I2PP2A/TAF-Iβ. 2. miRNA methylation. 3. DNA repair. 4. ATM. 5. 

DDR. 6. DSB. 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Tannous, M. A. Función de la proteína SET en el perfil de metilación del miR-9 y en la 

reparación del DNA en el carcinoma oral de células escamosas humano. 118f. 2014. 

Tesis (Maestría). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade 

de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.  

 

El inicio y la progresión del carcinoma de células escamosas oral (CEO) se caracterizan por la 

adquisición de alteraciones genéticas y epigenéticas. Se describe la proteína SET como una 

oncoproteína y recientemente se demostró su acumulación en CEO. Varias funciones se han 

atribuido a SET, como el control del ciclo celular, la sobrevivencia y migración celular, la 

acetilación de histonas y la respuesta al estrés oxidativo. Este contexto sugiere la utilización 

de SET con objetivo terapéutico, pero su acción en la tumorigénesis y progresión del cáncer 

oral aún es poco conocida. La hipótesis central de este estudio se refiere al papel de la 

proteína SET en la inestabilidad genómica y la reparación del ADN, así como en la 

modificación epigenética de los miRNAs con influencias en el desarrollo y progresión de 

CEO. El silenciamiento estable de la proteína SET se logró utilizando el short hairpin RNA 

contra el mRNA de SET (shSET) en líneas de CEO in vitro (HN12 y Cal27) e in vivo 

(tumores xenoinjertos de HN12). Los efectos de la reducción de SET en el perfil de 

metilación (MSP, PCR específica para metilación), en la expresión de miR-9 (QRT-PCR) y la 

reparación del ADN (reparación de mal apareamiento y de la rotura doble de la cadena de 

ADN/DSB) se han evaluado in vitro e in vivo. Cinco microsatélites fueron analizados por 

PCR convencional para evaluar la inestabilidad de microsatélites (MSI) y se cuantificaron los 

daños de ADN por el ensayo cometa en líneas HN12 y Cal27 (shCTRL y shSET). Se han 

analizado las proteínas implicadas en la reparación de DSB (ATM, BRCA1 y MLH1) por 

inmunofluorescencia y Western Blot (WB). Por último, se analizó la respuesta al daño del 

ADN (DDR) inducida por radiación (rayos-X) en células HN12 shSET y shCTRL por el 

ensayo clonogénico, de ciclo celular y el análisis de proteínas de la apoptosis, autofagia, ciclo 

celular y reparación por WB. La reducción de SET cambió la transcripción de los loci de 

miR-9 por medio de reversión parcial de la hipermetilación del locus miR-9-1 in vitro e in 

vivo y del locus miR-9-3 in vitro con impacto sobre los niveles de miR-9 y miR-9*. El perfil 

alélico de cinco microsatélites mostró cambios en dos marcadores, D5S346 y D2S123 en 

HN12 shSET y tumores de xenoinjertos de HN12 shSET (in vivo) en comparación con sus 

respectivos controles. Entonces, se sugiere aumento de MSI y la participación de SET en la 

reparación de mal apareamiento. La línea HN12 shSET condujo a la disminución de los daños 

en ADN y al aumento de las proteínas de reparación de DSB, MLH1, ATM, p-ATM y 

BRCA1, en comparación con la HN12 shCTRL. En las primeras 48 horas de la DDR inducida 

por rayos-X, HN12 shSET se mostró con mayor viabilidad celular (menor % en sub G0/G1), 

mayor parada en G2/M, mayor nivel de ATM activo, p21, LC3B-II y menor clivaje de PARP 

y caspasa-8 que HN12 shCTRL. Esto sugiere una mejor respuesta al daño de DSB y la 

activación de las vías de sobrevivencia con la reducción de SET. Sin embargo, después de 12 

días de radioterapia, HN12 shSET presentó una tendencia a disminuir la sobrevivencia. Por lo 

tanto, nuestros resultados indican la participación de SET tanto en la regulación 

transcripcional de miR-9 como en las vías de reparación de mal apareamiento y DSB en CEO 

con implicaciones en la tumorigénesis y en la progresión de la enfermedad. 

 

Palabras clave: 1. SET/I2PP2A/TAF-Iβ. 2. Metilación de miRNA. 3. Reparación del ADN. 

4. ATM. 5. DDR. 6. DSB. 
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miRNA ou miR microRNA 

MLH1   mut-L homologin 1 

MMR   Reparo mismatch/ Reparo de mal-pareamento 

MPT   Modificações pós-traducionais 



 

mRNA   RNA mensageiro 

MSI   Instabilidade de microssatélites 

MSP   PCR específica para metilação/Methylation Specific PCR 

n   número amostral 

NER   Reparo por excisão de nucleotídeo 

NHEJ   Junção de extremidade não homóloga 

NIDCR  National Dental and Craniofacial Research Institute 

NIH   National Institutes of Health 

PCR   Reação em cadeia da polimerase 

PI   Iodeto de propídeo 

PI3K   Fosfatidilinositol 3’- quinase 

PKB ou AKT  Proteína quinase B 

PP2A   Proteína fosfatase 2A 

pRb   Proteína supressora tumoral de retinoblastoma 

pré-miRNA  miRNA precursor 

pri-miRNA  miRNA primário 

PUMA   Modulador de apoptose pela regulação positiva de p53 

PVDF   Fluoreto de Polivinilideno 

qPCR   PCR quantitativa em tempo real 

RNA   Ácido ribonucléico 

RT-PCR  Reação em cadeia da polimerase usando a transcriptase reversa 

SBF   Soro bovino fetal 

SDS-PAGE  Eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio 

Ser   Serina 

shRNA  Short hairpin RNA 

siRNA   Small interfering RNA 

Smac/DIABLO Second  mithocondria-derived  activator of caspases/ Direct IAP-

Binding Protein with Low pI 

SNRPN  Ribonucleoproteínas pequenas do núcleo associada ao polipeptídeo N – 

éxon α 

SSB   Quebra(s) de fita simples/ single strand-breaks 

STAT3  Transdutor de sinal e ativador de transcrição 3 

TAE   Tampão Tris-Acetato-EDTA 

TAF-Iβ  Fator ativador da transcrição Iβ/Template-activating fator Iβ 

TBE   Tampão Tris-Borato-EDTA  

TBS/T   Solução salina tamponada de Tris 

Thr   Treonina 

u.a.   unidade arbitrária  

VEGFR  Receptor do fator de crescimento endotelial vascular 

WB   Western blotting 
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1 Introdução 

 

1.1 Carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço (CECCP) 

 Os carcinomas espinocelulares de cabeça e pescoço (CECCP) se referem a tumores de 

lábio, nariz, cavidade oral, faringe, laringe, glândulas salivares e tireóides, os quais se 

originam no epitélio estratificado ou escamoso (Pai e Westra, 2009). Esse tipo de câncer é a 

sexta neoplasia mais comum mundialmente, compreendendo 4% dos casos de câncer em 

homens e 2% em mulheres (Kamangar, Dores e Anderson, 2006). Os CECCP apresentam 

fenótipos altamente malignos, caracterizados pela invasão extensa dos tecidos circundantes 

(linfonodos) e metástases para órgãos distantes (Pulte e Brenner, 2010; Koontongkaew, 

2013). 

Cerca de 40% dos casos de CECCP são carcinomas espinocelulares orais (CEO). No 

Brasil foi estimado cerca de 11.280 casos novos de câncer da cavidade oral em homens e 

4.010 em mulheres para o ano de 2014 (Inca, 2014). E a última estimativa mundial para 

câncer de boca e lábio apontou que ocorreriam cerca de 300 mil casos novos e 145 mil óbitos, 

para o ano de 2012 (Inca, 2014). A taxa geral de sobrevida em 5 anos de pacientes acometidos 

por CEO é cerca de 50-60%, observando-se uma maior sobrevida quando o diagnóstico é 

precoce e não há metástase para linfonodos e órgãos distantes 

(http://www.nidcr.nih.gov/datastatistics/finddatabytopic/oralcancer/oralcancer5yearsurvivalrat

es; Boyle e Levin, 2008). Com base nestes dados, é evidente a necessidade de mais pesquisas 

para se identificar novos biomarcadores que auxiliem no diagnóstico precoce ou prognóstico. 

O início e a progressão dos CEC orais é um processo que se caracteriza pela aquisição 

progressiva de alterações genéticas e epigenéticas. Os resultados fenotípicos dessas alterações 

estão descritos em diferentes níveis do desenvolvimento do câncer: auto-suficiência em sinais 

de crescimento, insensibilidade aos sinais anti-crescimento, inibição de supressores tumorais, 

capacidade de evadir a apoptose, aumento da angiogênese e invasão, potencial para metástase 

e evasão da resposta imune (Hanahan e Weinberg, 2011). As principais vias de sinalização 

alteradas em CECCP abrangem as proteínas ciclina D1, p53, pRb (proteína supressora 

tumoral de retinoblastoma), EGFR (receptor do fator de crescimento epidermal), quinases 

AKT/PI3K (Fosfatidilinositol-3’-quinase), STAT3 (transdutor de sinal e ativador de 

transcrição 3) e VEGFR (receptor do fator de crescimento endotelial vascular) (Molinolo et 

al., 2009; Koontongkaew, 2013). A maioria das alterações epigenéticas que ocorrem durante 

este processo tumorigênico ainda não é conhecida (Awada e Lalami, 2005).  
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 Os principais fatores ambientais de risco causadores do CECCP são a exposição ao 

tabaco, o consumo de álcool e a infecção com o papilomavírus humano (HPV), mais 

comumente o tipo 16 (Boyle e Levin, 2008). A infecção por HPV apresenta-se como o 

principal agente causador em até 70% dos cânceres de orofaringe, enquanto a exposição ao 

tabaco e ao álcool é responsável pela maioria dos CECCP que ocorrem na cavidade oral, 

laringe e hipofaringe (Pai e Westra, 2009). 

 O fumo é responsável por cerca de 40% dos óbitos por essa neoplasia mundialmente; 

já o alto grau de etilismo corresponde a, aproximadamente, 16% dos óbitos. O hábito de 

fumar combinado com o de beber estabelece um sinergismo e aumenta 30 vezes o risco para o 

desenvolvimento desse tipo de câncer. Adicionalmente, há aumento no risco de acordo com o 

tempo de uso de tabaco, o número de cigarros fumados por dia e com a frequência de ingestão 

de bebidas alcoólicas. A incidência maior de CECCP observada entre os homens é devido a 

sua maior exposição aos fatores de risco, o que está ligado ao fator cultural (Inca, 2011). 

 O tratamento do câncer da cavidade oral abrange mais comumente o procedimento 

cirúrgico, radioterapia ou uma combinação de ambos dependendo do local, da extensão do 

tumor primário e da presença de metástase para os linfonodos cervicais. A cirurgia para 

retirada dos tumores primários deve abranger toda a lesão tumoral e a margem do tecido não 

tumoral adjacente. Em lesões extensas, a radioterapia é incluída como tratamento 

complementar a cirurgia e devem incluir a região dos linfonodos mesmo que não acometidas 

pelas células tumorais. A dose para o sítio primário varia de 65 Gy a 75 Gy durante 5 a 7 

semanas (Inca, 2001). 

Essa abordagem tradicional que inclui a ressecção e radioterapia pós-operatória tem 

apresentado altas taxas de recidiva. Assim, a sensibilização quimioterápica combinada com a 

radioterapia é uma estratégia utilizada para reduzir a recidiva no cenário pós-operatório 

(Forastiere et al., 2001). Um quimioterápico muito utilizado em CECCP é a cisplatina, que 

causa danos (ligações cruzadas nas fitas) no DNA - ácido desoxirribonucleico (Molin e 

Fayette, 2011). 

 Apesar dos avanços na combinação de quimioterapia com cirurgia e radioterapia, as 

taxas de sobrevivência de pacientes com recidiva são baixas (Muller et al., 2008). Sendo 

assim, muitas estratégias de tratamento têm sido estudadas e avaliadas com o intuito de 

induzir a sensibilização do tumor à radioterapia e/ou desenvolver novas drogas anticâncer. Por 

exemplo, um estudo recente em modelos in vivo demonstrou que a ação da droga dasatinib 

(inibidor de EGFR nuclear) sensibiliza os tumores de CECCP à radioterapia por diminuir 

reparo de danos do DNA causados pela radiação (Stegeman et al., 2013). 
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Com base no exposto acima, fica claro que há necessidade de pesquisas direcionadas 

para o melhor entendimento da sinalização molecular da tumorigênese, bem como para o 

estabelecimento de novos biomarcadores e alvos terapêuticos. As pesquisas básicas são 

essenciais para a determinação do perfil molecular dos tumores e pacientes, de forma que seja 

possível a medicina personalizada para tratamentos, prognósticos e acompanhamento dos 

pacientes com câncer. 

 

1.2 Proteína SET 

 A proteína SET (I2PP2A – inhibitor 2 of PP2A ou TAF-Iβ - template-activating fator 

Iβ) é um potente e altamente seletivo inibidor da proteína fosfatase 2A - PP2A (Li e Damuni, 

1998) e está localizada no núcleo e citoplasma (Lam, Anthony e Hordijk, 2012). Devido à 

variedade de substratos que a fosfatase PP2A (supressor tumoral) pode desfosforilar, um 

grande número de proteínas e vias de sinalização podem ser afetadas pela inibição de PP2A 

pela SET (tais como AKT, c-Myc, RalA) (Li e Damuni, 1998; Janssens, Goris e Van Hoof, 

2005). O gene humano, SET, localizado no cromossomo 9, foi originalmente identificado 

como o produto de fusão SET-CAN produzido por uma translocação somática em leucemia 

mielóide aguda indiferenciada (Von Lindern et al., 1992). A proteína SET tem sido 

encontrada em altos níveis em outras doenças, como Alzheimer (Madeira et al., 2005), câncer 

de mama (Ten Klooster et al., 2007), tumor de Wilms (Carlson et al., 1998), leucemia 

mielóide aguda (Cristóbal et al., 2012) e CECCP (Patel et al., 2008; Leopoldino, Squarize, et 

al., 2012a). Em leucemia mieloide aguda foi demonstrado que os pacientes com acumulação 

da proteína SET apresentam menor tempo de sobrevivência global, sugerindo que essa 

proteína está ligada a um pior prognóstico (Cristóbal et al., 2012). 

 A SET foi descrita como um importante inibidor do supressor de metástase NM23-H1 

(Kodera et al., 1994) e como uma proteína ligante de p21 (proteína inibitória de quinase 

dependente de ciclina) com papel na regulação do ciclo celular (Esteve et al., 2003). Além 

disso, a interação da SET com outras proteínas vem sendo descrita, por exemplo, Vera et al. 

(2006) observou que SET interage com hnRNPA2 durante a inibição de PP2A estimulando a 

proliferação celular de células tumorais. Klooster et al. (2007) observaram que a SET 

transloca-se para o citoplasma em células que expressam a proteína Rac1 estimulando a 

migração celular. Adicionalmente, o mesmo grupo de pesquisa demonstrou que ao transfectar 

células HeLa com construção de SET mutante (citoplasmática), sem o sinal de localização 

nuclear, ocorre maior motilidade e invasão celular comparado ao controle transfectado com 

SET selvagem (Lam, Anthony e Hordijk, 2013).  
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 Outra função da proteína SET é a regulação de acetilação de histonas, sendo uma 

subunidade do complexo inibidor de acetiltransferases - INHAT (Seo et al., 2001). A 

SET/INHAT inibe a acetilação de histonas por se ligar e mascarar as lisinas das histonas alvos 

de acetiltransferases. Além de manter histonas na forma hipoacetilada, a SET/INHAT inibe a 

desmetilação de sítios hipermetilados do DNA (Cervoni et al., 2002) e, assim, está envolvida 

na repressão transcricional de regiões específicas do DNA (Kim, Kim, et al., 2012). A relação 

da SET com a regulação epigenética representa um novo mecanismo que pode explicar a 

hipermetilação de regiões específicas em células tumorais (Cervoni et al., 2002). Além disso, 

a SET/INHAT está envolvida com a inibição de acetilação de proteínas não-histonas, como o 

p53. A SET inibe a atividade de p53 ao se ligar e impedir sua acetilação em lisinas 

específicas, que é uma modificação pós-traducional importante para a ação como fator de 

transcrição (Kim, Lee et al. 2012). 

 Segundo nossos resultados, em câncer oral há um acúmulo da proteína SET, a qual 

atua positivamente na manutenção da AKT fosforilada, ou seja, na sua forma ativa, 

promovendo aumento da sobrevivência celular e resistência à morte induzida por estresse 

oxidativo (Leopoldino, Squarize, et al., 2012b). A AKT, também conhecida como proteína 

quinase B (PKB), está relacionada a diversos processos celulares, como proliferação celular, 

inibição da apoptose, regulação da transcrição, migração celular (Carnero, 2010). Além disso, 

nosso grupo de pesquisa descreveu o papel da SET como regulador da via AKT (por meio da 

inibição da PP2A) e de PTEN (supressor tumoral) em células HEK293T superexpressando a 

SET. Nesse estudo, a acumulação da SET na ausência de estresse oxidativo desencadeou sinal 

de sobrevivência celular, havendo um aumento dos níveis de AKT fosforilado, bem como dos 

níveis de PTEN fosforilado (forma inativa) (Leopoldino, Squarize, Garcia, Almeida, Pestana, 

Polizello, et al., 2012). Cristóbal et al. (2012) demonstraram que há aumento da proliferação 

celular ligado à inibição da PP2A na linhagem celular de leucemia humana (HEL) 

transfectada com a SET.  

Nosso grupo de pesquisa também demonstrou que a SET pode atuar tanto como um 

oncogene quanto supressor de metástase em CECCP (Sobral et al., 2014). Na linhagem 

metastática de CEO (HN12) com redução da SET e nos tumores xenoenxerto gerados em 

camundongos nude a partir dessa linhagem, foram observadas a diminuição de proliferação 

celular e a sensibilidade a morte celular pelo tratamento com cisplatina in vivo, o que remete 

ao papel da SET como oncogene. Por outro lado, a redução da SET in vitro e in vivo 

estimulou a transição epitélio-mesenquimal e induziu o aumento da migração, invasão e 

metástase, o que sugere a ação da SET como supressora tumoral em CECCP (Sobral et al., 
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2014). Outras funções da SET foram demonstradas por nosso grupo de pesquisa e referem-se 

ao papel na detoxificação celular e na resposta ao dano de DNA (Almeida et al., 2012). Nesse 

trabalho, o acúmulo da SET presente em linhagens de CEO e em HEK293T com 

superexpressão para SET levou a redução da eficiência da detoxificação celular e prejudicou o 

reparo de DNA em resposta aos tratamentos com os agentes genotóxicos, cisplatina e álcool. 

Embora várias funções tenham sido atribuídas à proteína SET, existem ainda várias 

lacunas a serem preenchidas. 

 

1.3 Resposta ao dano de DNA (DDR) 

O dano no DNA é induzido tanto por processos endógenos da célula quanto por 

fatores ambientais. Os processos endógenos referem-se à geração espontânea da lesão no 

DNA durante o metabolismo da célula, como a oxidação de bases (por exemplo, 8-oxoG) 

causada pelo acúmulo de espécies reativas de oxigênio e os erros de pareamento durante a 

replicação do DNA (Lindahl e Barnes, 2000; Ciccia e Elledge, 2010). Estima-se que cada 

célula apresenta até 100.000 lesões espontâneas no DNA por dia (Hoeijmakers, 2009). 

Os fatores ambientais que causam lesão no DNA podem ser físicos ou químicos. Os 

agentes genotóxicos físicos abrangem a radiação ionizante (como, raios-X, raios gama 

utilizados na radioterapia) e os raios ultravioletas (UV) do sol. A radiação ionizante gera 

quebras de fita simples (SSB – single strand-breaks), quebras de fita dupla (DSB - double 

strand-breaks) e modificações de bases (como oxidação, alquilação, deaminação) que podem 

indiretamente levar a SSB e DSB. E os raios UV levam a formação de dímeros de pirimidina. 

Os fatores ambientais químicos abrangem o uso de cigarro, exposição a químicos industriais e 

a drogas utilizadas em quimioterapia que causam uma variedade de danos e mutações no 

DNA. Como exemplo de agente utilizado em quimioterapia tem-se a cisplatina que induz a 

ligação covalente de bases do DNA intra e inter-fitas (Ciccia e Elledge, 2010; Kavanagh et 

al., 2013). 

A variedade e frequência de lesões no DNA podem levar a instabilidade genômica 

quando não reparadas. Os mecanismos que neutralizam as ameaças à integridade genômica 

são denominados respostas aos danos do DNA (DDR – DNA damage response). A DDR é 

definida de acordo com o tipo lesão presente no DNA e são divididas em: reparo de excisão 

de base (BER); reparo por excisão de nucleotídeo (NER); recombinação homóloga (HR); 

junção de extremidade não homóloga (NHEJ); reparo mismatch (reparo de mal-pareamento; 

MMR). Os diferentes mecanismos de reparo apresentam etapas similares, sendo que 
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primeiramente o dano é detectado, em seguida há o acúmulo de fatores de reparo do DNA no 

sítio do dano e por fim, o reparo físico da lesão (Lord e Ashworth, 2012). 

A maquinaria de reparo do núcleo é coordenada com um conjunto de mecanismos 

celulares complementares, como o remodelamento da cromatina para que as proteínas de 

reparo tenham acesso ao DNA e a interação com a parada do ciclo celular (checkpoint 

necessário para a ocorrência da maioria das DDR). Essas interações permitem que o reparo 

ocorra antes da mitose da célula, garantindo que o material genético correto seja passado às 

células filhas. No processo de tumorigênese há um desbalanço entre danos e reparo do DNA, 

de forma que as células ganham alterações em genes importantes e criam uma janela para a 

malignização e desenvolvimento do câncer (Lord e Ashworth, 2012). 

 

1.3.1 Reparo de Quebras de Fita Dupla (DSB) e radiação ionizante 

As DSB são induzidas por agentes causadores de danos externos, como a radiação 

ionizante, ou por causas endógenas que ocorrem quando as forquilhas de replicação de DNA 

encontram lesões não reparadas, provocando estagnação, colapso e quebra na forquilha 

(Pfeiffer, Goedecke e Obe, 2000). Essas quebras são altamente tóxicas e podem levar a 

rearranjos no genoma, ineficácia da replicação do DNA nas células e consequente, morte 

celular ou propagação das alterações para as próximas gerações de células filhas (Shiloh e 

Ziv, 2013). Dessa forma, defeitos no reparo de DSB estão associados com transtornos do 

desenvolvimento, imunológicos e neurológicos, e representam uma das principais causas de 

formação do câncer (Jackson e Bartek, 2009). 

A radiação ionizante pode causar DSB pela interação direta com o DNA ou de forma 

indireta pela geração de espécies reativas de oxigênio. Os raios-X de baixa transferência 

linear de energia (low-LET) usados na radioterapia convencional geram cerca de 70% das 

DSB pela via indireta. As espécies reativas são produzidas a partir da ionização de moléculas 

próximas ao DNA. Por outro lado, utilizando feixes de íons pesados de high-LET (como íons 

carbono usados na radioterapia para tratamento do câncer) há maior probabilidade da 

travessia direta de uma partícula na dupla fita de DNA (Kavanagh et al., 2013). 

A fase inicial de resposta ao dano de DSB induzido por radiação ionizante é 

caracterizada pelo recrutamento de um grupo grande e heterogêneo de proteínas, 

denominados “sensores” ou “mediadores”, como o complexo MRN (Mre11-Rad50-Nbs1) e 

γH2AX, que formam complexos proteicos no sítio da lesão. Os “sensores” estimulam a 

amplificação do sinal de dano através da ativação de proteínas quinases “transdutoras” de 
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sinal, como a ATM, ATR, DNA-PK, que fosforilam proteínas presentes no foco nuclear e 

proteínas efetoras downstream da cascada de reparo. Uma vez ativadas, as proteínas efetoras 

sinalizam a parada do ciclo celular e o reparo do DNA (por NHEJ ou HR) ou a morte celular 

por apoptose caso o reparo não seja possível (Figura 1). Esses complexos de proteínas 

formados no sítio do dano são denominados focos nucleares (nuclear foci) e podem ser 

visualizados em células imunomarcadas em microscópio de fluorescência. A estruturação do 

foco nuclear é regulada de forma precisa no espaço e tempo (Kavanagh et al., 2013; Shiloh e 

Ziv, 2013). 

A proteína ATM humana (ataxia-telangiectasia mutada) atua como a principal proteína 

quinase (Ser/Thr – serina/treonina) na sinalização do reparo de DSB e faz parte da família 

PI3K-like (Shiloh e Ziv, 2013). O gene ATM sofre mutação na síndrome humana ataxia-

telangiectasia, a qual é marcada por defeitos no reparo de DSB e consequente, instabilidade 

genômica (Mckinnon, 2012). Após minutos da exposição à radiação ionizante, a ATM é 

recrutada ao local do dano pelo complexo MRN, que induz a autofosforilação de ATM 

(Ser1981), ativando-a (Figura 1; Carson et al., 2003; Uziel et al., 2003; You et al., 2005). 

Estudos demonstraram que a interação entre domínios específicos de ATM e NBS1 

(componente do complexo MRN) é central para o recrutamento e estabilização de ATM nos 

sítios de DSB (Lee e Paull, 2005; Difilippantonio e Nussenzweig, 2007). 

Em seguida, a histona H2AX (Ser139) é fosforilada pela ATM (ativa) na região da 

cromatina próxima a quebra. A H2AX fosforilada é denominada γH2AX e sinaliza a presença 

do dano marcando os nucleossomos de 1 ou mais megabases do DNA ao redor da quebra 

(Rogakou et al., 1998; Rogakou et al., 1999; Lukas, Lukas e Bartek, 2011). Assim, γH2AX 

apresenta papel central na estabilização e no recrutamento de proteínas de reparo ao foco do 

dano (Lukas, Lukas e Bartek, 2011). H2AX também pode ser fosforilada por outras quinases 

da família PI3K, como a ATR ativada em forquilhas de replicação estagnadas, SSB e DSB 

com ressecção de uma das fitas (Ward e Chen, 2001) e DNA-PK requerida para o reparo 

NHEJ (Park et al., 2003). 

A fosforilação de ATM, ATR e H2AX leva a amplificação do sinal de dano e há o 

recrutamento de grande número de proteínas de reparo e de reguladores do ciclo celular ao 

foco nuclear, que incluem o MDC1 - proteína mediadora do checkpoint em resposta ao dano 

de DNA 1 (Stewart et al., 2003; Summers et al., 2011), o 53BP1 – proteína ligante de p53 

(Ward et al., 2003), BRCA1 - proteína de suscetibilidade ao câncer de mama 1 (Cortez et al., 

1999; Xu et al., 2002), CHK1 - checkpoint quinase 1 (Zhao e Piwnica-Worms, 2001), CHK2 

– checkpoint quinase 2 (Ahn et al., 2000; Falck et al., 2001) e p53 (Canman et al., 1998). 
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Algumas das proteínas efetoras downstream de ATM realimentam a sinalização de reparo, 

formando um circuito fechado de realimentação que mantém a estrutura e eficácia do foco 

nuclear (Shiloh e Ziv, 2013). 

 Estudos mostram que diversas proteínas recrutadas ao sítio do dano, como p53, 

CHK2, MLH1 (mut-L homologin 1) e BRCA1 são fosforiladas e ativadas por ATM 

(Matsuoka, Huang e Elledge, 1998; Cortez et al., 1999; Ahn et al., 2000; Fernandez-Capetillo 

et al., 2002; Romeo et al., 2011). Apesar do papel clássico da MLH1 humana no reparo 

mismatch, há a participação dessa proteína na resposta a DSB causado por agentes 

genotóxicos (Luo, Lin e Lin, 2004; Kim, Rajasekaran e Brown, 2007) e a sua fosforilação 

(Ser406) é dependente de ATM/ATR em resposta ao agente genotóxico doxorubicina – 

intercalante de DNA (Romeo et al., 2011). A proteína BRCA1 também integrante do foco 

nuclear atua como uma ponte entre ATM e seus alvos formando um complexo de proteínas 

denominado BASC (complexo de reparo do genoma associado a BRCA1) e já foi descrita sua 

interação com proteínas de reparo mismatch, como o MLH1 (Wang et al., 2000; Quaresima et 

al., 2006).  

Esse processo de reconhecimento e amplificação do sinal da DSB é dependente de 

modificações pós-traducionais – MPT (fosforilação, ubiquitinação, acetilação, metilação, etc) 

das proteínas recrutadas ao foco e das histonas presentes na região da DSB, além das 

modificações epigenéticas na região do DNA (Figura 1; Lukas, Lukas e Bartek, 2011). As 

modificações epigenéticas que ocorrem nas histonas e no DNA possibilitam o remodelamento 

e relaxamento da cromatina que permitem o acesso ao sítio do dano. Além disso, a regulação 

epigenética induz a inibição transcricional na região adjacente do dano no DNA, o que 

previne a geração de transcritos errôneos. Estudo recente demonstrou a ocorrência da 

repressão transcricional dependente da ativação de ATM na região adjacente a DSB 

(Shanbhag et al., 2010). 

Após a ativação de ATM, fosforilação do H2AX e formação do complexo proteico 

(foco nuclear), o reparo do DNA ocorre via proteínas efetoras da maquinaria de NHEJ ou HR. 

A HR atua principalmente nas fases S e G2 do ciclo celular (após a replicação do DNA) e 

busca restaurar a sequência de DNA original para o sítio onde há o dano. Para isso, a 

sequência de DNA adjacente à quebra é removida (ressecção) e a sequência homóloga de 

DNA da cromátide irmã é usada como molde para a síntese da dupla fita. A reparação por 

esse processo apresenta-se livre de erros (“error-free”). As principais proteínas envolvidas 

nesse processo são BRCA1, BRCA2, RAD51 recombinase, entre outras (Moynahan e Jasin, 

2010). Em contraposição à HR, a NHEJ ocorre durante todo o ciclo celular e não utiliza 
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sequência de DNA homólogo. A reparação se dá pela ligação direta das extremidades de uma 

DSB, sendo que pode haver deleção ou mutação na região da lesão durante o processo. As 

principais proteínas envolvidas nesse processo são 53BP1, heterodímero Ku70-Ku80 (Ku, 

liga-se as extremidades da quebra), a quinase DNA-PK, entre outras (Lieber e Wilson, 2010). 

Cada mecanismo de reparo de DSB requer ação sequencial e coordenada de muitas proteínas. 

E o balanço entre os dois tipos, HR e NHEJ, depende das proteínas recrutadas para o foco 

nuclear, da interação entre a maquinaria do ciclo celular e a DDR e do grau de ressecção das 

extremidades de DNA quebradas (competição entre proteção das extremidades das DSB em 

NHEJ e ressecção na HR) (Chapman, Taylor e Boulton, 2012).  

Se o nível de quebras for elevado, é necessária uma resposta secundária que envolve a 

parada do ciclo celular (checkpoints) e ativação da expressão de genes específicos para que o 

reparo ocorra de forma eficiente. E por fim, se o reparo não for eficiente nos checkpoints, as 

células ativam vias de sinalização apoptóticas (Roos e Kaina, 2013).  

     
Figura 1. A cascata de sinalização de DDR e ATM. A cascata é iniciada pela formação de 

complexos proteicos no sítio da DSB e pela ativação de proteínas quinases, como a ATM. A ATM 

transduz o sinal de dano no DNA a proteínas efetoras downstream, que podem ativar vias de 

sobrevivência celular (reparo e checkpoints do ciclo celular) ou vias de morte celular (apoptose). 

Nesse processo de reconhecimento do sítio do dano e transdução de sinal ocorrem MPT nas proteínas 

de reparo. O destino final da célula depende do balanço finamente regulado entre as vias de 

sobrevivência e morte celular (modificado de Shiloh e Ziv, 2013). 
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1.4 Regulação do ciclo celular e dano no DNA 

O ciclo celular abrange uma série de eventos que levam uma célula a se replicar e 

dividir dando origem a duas células filha. O ciclo celular das células eucarióticas possuem 

dois períodos: a interfase, que inclui as fases G1, S e G2 e em seguida, a fase mitótica (M). 

Nos intervalos G1 (antecede S) e G2 (antecede M) da intérfase ocorre o crescimento das 

células em tamanho e a biossíntese de proteínas e enzimas havendo o acúmulo de nutrientes e 

fatores necessários para a duplicação do DNA (G1) e mitose (G2). Na fase S entre G1 e G2 

ocorre o processo de duplicação do DNA (replicação). E por fim, na fase M ocorre a mitose 

(divisão nuclear) e citocinese (divisão citoplasmática), o que resulta na divisão em duas 

células filhas idênticas. A progressão entre as fases do ciclo celular é regulada pelas ciclinas e 

quinases dependente de ciclina (CDKs). As Ciclinas são pequenas proteínas que mantém um 

ciclo de expressão e degradação ao longo das fases do ciclo celular e quando expressas ativam 

as CDKs, formando os complexos Ciclina/CDKs. Esses complexos fosforilam proteínas 

downstream reguladoras da progressão do ciclo celular (Alberts, Bray e Lewis, 2010).  

Após a indução do dano no DNA (formação de DSB, por exemplo), a progressão do 

ciclo celular pode ser interrompida (checkpoints) ocorrendo o reparo de DNA ou apoptose, 

dependendo do nível de danos e da eficiência do reparo. A parada do ciclo celular ocorre pela 

ativação dos checkpoints em G1/S, S e G2/M através da inibição dos complexos 

Ciclina/CDKs que promovem a progressão do ciclo. Os checkpoints do ciclo celular previnem 

a replicação (parada em G1) ou mitose (parada em G2) das células que apresentam danos no 

DNA (Alberts, Bray e Lewis, 2010). Em células de câncer, há a desregulação do ciclo celular 

(aumento de CDKs e ausência dos checkpoints), o que resulta na proliferação descontrolada e 

divisões aberrantes (Lapenna e Giordano, 2009). 

 

1.4.1 Checkpoint em G1/S 

A transição de G1 para a fase S é iniciada pelo aumento da atividade das proteínas 

ciclinaD/CDK4/CDK6, o que leva a fosforilação de pRb (no estado hipofosforilado se liga a 

E2F, inibindo-o) resultando na liberação inicial do fator de transcrição E2F. Essa liberação 

inicial de E2F ativa uma alça de retroalimentação positiva que envolve o aumento da 

formação do complexo ciclinaE/CDK2, que também estimula a fosforilação de pRb e a maior 

liberação de E2F. E2F atua na transcrição dos genes necessários para a replicação e induz a 

progressão do ciclo para a fase S. Em paralelo a fosforilação do pRb, há a formação do 
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complexo pre-replicacional (pre-RC) que é requerido para o recrutamento da polimerase na 

replicação (Deckbar, Jeggo e Löbrich, 2011). 

Após a indução de DSB pela radiação ionizante, duas vias paralelas dependentes da 

ativação de ATM estabelecem o checkpoint em G1 inibindo a atividade dos complexos 

Ciclina/CDKs e a progressão para a fase S (Iliakis et al., 2003; Lukas, Lukas e Bartek, 2004; 

Bartek e Lukas, 2007). A via dependente de p53 envolve a estabilização do p53 e o aumento 

da transcrição de p21, inibidor de CDK (Figura 2). Como essa via envolve a ativação 

transcricional e modificações pós-traducionais, sua completa ativação ocorre horas (4-6 h) 

após a indução e reconhecimento do dano no DNA. A segunda via de checkpoint em G1, 

ativada mais rapidamente, é independente de p53 e requer a fosforilação (ativação) da CHK2 

pela ATM (Figura 2). Assim, durante as primeiras horas após a IR, a parada do ciclo celular 

em G1 é incompleta e apenas ocorre a diminuição da entrada das células para a fase S e assim, 

muitas células transitam para a fase S com altos níveis de DSB (Deckbar, Jeggo e Löbrich, 

2011). O reparo no checkpoint em G1 ocorre somente via NHEJ (Chapman, Taylor e Boulton, 

2012). 

 

Figura 2. Indução do checkpoint em G1/S em resposta a DSB. Na via de checkpoint em G1 

dependente de p53, a ATM ativa presente no foco nuclear atua na fosforilação (ativação) de proteínas 

efetoras, como CHK2 e p53. A CHK2 fosforila e estabiliza p53, prevenindo a sua degradação por 

proteassoma. Além disso, ATM pode fosforilar p53 diretamente levando ao aumento de p53 nuclear e 

da atividade transcricional sobre seus genes-alvo. Assim, a p53 induz a parada do ciclo celular através 

do aumento da expressão de p21 (inibidor de CDK). Em G1, o p21 se liga e inibe os complexos 

CiclinaE/CDK2 e ciclinaD/CDK4/CDK6, impedindo a fosforilação de pRB. A segunda via de 

checkpoint em G1 é independente de p53. Nela o complexo ATM-CHK2 estimula a destruição da 

fosfatase Cdc25, o que por sua vez previne a remoção de grupos fosfatos inibitórios da CDK2 

(modificado de Lapenna e Giordano, 2009).  
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1.4.2 Checkpoint em G2/M 

A progressão da fase G2 para M depende da ativação do complexo CiclinaB1/CDK1. 

A atividade da CiclinaB1/CDK1 é regulada finamente por alças de retroalimentação opostas, 

envolvendo as quinases Myt1 e Wee1 que fosforilam e inibem o complexo e as fosfatases 

Cdc25 que ativam a CiclinaB1/CDK1 pela remoção das fosforilações inibitórias. Uma vez 

ativada pela ação de Cdc25, o complexo CiclinaB1/CDK1 fosforila Wee1 e Cdc25, levando a 

inativação do primeiro e ativação do segundo e consequentemente maior ativação de 

CiclinaB1/CDK1 (Lindqvist et al., 2009).  

Após DSB induzida por radiação, duas vias de checkpoint em G2 dependentes das 

quinases ATM e ATR podem ser ativadas. Essas vias inibem a atividade do complexo 

CiclinaB1/CDK1 e são bastante similares as que ocorrem no checkpoint em G1/S (Figura 3; 

Taylor e Stark, 2001; Warmerdam e Kanaar, 2010; Deckbar, Jeggo e Löbrich, 2011). Nesse 

checkpoint, o reparo pode ocorrer tanto via NHEJ quanto via HR. O checkpoint em G2/M é 

um processo transiente e não é mantido até o completo reparo das DSB e, dessa maneira, 

muitas células podem entrar em mitose com DSB não reparadas (Deckbar, Jeggo e Löbrich, 

2011).  

 

Figura 3. Indução do checkpoint em G2/M em resposta a DSB. As checkpoint quinases CHK2 e 

CHK1 são fosforiladas (ativadas) pelas quinases ATM e ATR (ativada quando há ressecção na fita 

simples da DSB), respectivamente. As CHKs 1 e 2 fosforilam a Cdc25 levando a sua translocação do 

núcleo para o citoplasma e assim, ocorre a manutenção da inibição do complexo CiclinaB1/CDK1 no 

núcleo (presença de fosfatos inibitórios). Adicionalmente, a inativação de CiclinaB1/CDK1 ocorre 

pela ativação da via dependente de p53. A ativação e estabilização de p53 leva a ativação 

transcricional de proteínas inibidoras de CDK1 e ciclina/CDK, como o p21 (modificado de Lapenna e 

Giordano, 2009). 
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1.5 Apoptose 

A apoptose é um tipo de morte celular programada e ocorre em diversos processos, 

inclusive na DDR induzida por agentes genotóxicos (como, radiação ionizante e cisplatina). 

Durante o processo apoptótico ocorrem alterações morfológicas coordenadas nas células. 

Primeiramente, há uma retração da célula e a perda da aderência com a matriz extracelular e 

células adjacentes. A cromatina sofre condensação e em seguida, a membrana da célula forma 

prolongamentos e o núcleo se desintegra em fragmentos. O número e tamanho dos 

prolongamentos da membrana aumentam e ocorre a ruptura da membrana celular, originando 

estruturas contendo o conteúdo celular denominadas corpos apoptóticos. Os corpos 

apoptóticos são  rapidamente  fagocitados  por  macrófagos  e removidos  sem  causar  um  

processo  inflamatório (Alberts, Bray e Lewis, 2010; Giansanti, Torriglia e Scovassi, 2011). 

Diversas proteínas atuam na regulação e sinalização apoptótica, dentre elas estão: as 

caspases, proteínas da família Bcl-2 e as proteínas inibidoras da apoptose (IAPs). As caspases 

(cysteine-dependent aspartate-specific proteases) pertencem a família das cisteínas proteases 

e são reguladoras centrais da apoptose, atuando no reconhecimento e clivagem de substratos 

contendo resíduos de aspartato. Após um sinal de morte celular, as caspases são ativadas por 

clivagem proteolítica, sendo que as caspases iniciadoras (caspase-2, -8, -9, -10, -11 e -12) 

ativas clivam e ativam as caspases executoras (caspase-3, -6 e -7), que por sua vez clivam 

substratos proteicos levando a sinalização apoptótica. A ativação das caspases efetoras 

desencadeiam a clivagem da lâmina nuclear, degradação da cromatina e de proteína 

citosólica, etc. Essas enzimas podem  interagir com receptores de membrana ou moléculas 

adaptadoras que contenham  domínios  de  morte  (death  domain) (Denault e Salvesen, 2002; 

Boatright et al., 2003). 

A família Bcl-2 apresenta tanto proteínas indutoras quanto proteínas repressoras da 

apoptose. Os membros da família Bcl-2, como Bcl-2 (B-cell lymphoma 2) e Bcl-XL (B-cell 

lymphoma-extra large) são reguladores anti-apoptóticos, enquanto BAX (Bcl-2-associated X 

protein), BID (BH3-interacting domain death agonist) e BAK (Bcl-2 homologous 

antagonista/killer) são proteínas pró-apoptóticas. As proteínas dessa família regulam a via 

apoptótica mitocondrial (intrínseca) e o balanço entre quantidade de proteínas anti- e pró-

apoptóticas determina o destino da célula (Petros, Olejniczak e Fesik, 2004). 

As IAPs, como a XIAP e survivina, estão localizadas no citosol e exercem seu papel 

antiapoptótico ao se ligar e inibir a atividade das caspases-3 e -7 (efetoras) e da caspase-9 

(iniciadora) (Shi, 2002). Durante a apoptose, as IAPs são removidas por uma proteína liberada 
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da mitocôndria denominada Smac/DIABLO  (second  mithocondria-derived  activator of 

caspases/ Direct IAP-Binding Protein with Low pI) (Chai et al., 2000). 

A ativação da apoptose pode ser iniciada de duas formas: pela via extrínseca 

(citoplasmática) ou pela via intrínseca (mitocondrial) (Figura 4; Roos e Kaina, 2013). 

 

Figura 4. As vias intrínseca e extrínseca de sinalização apoptótica. A via extrínseca depende da 

sinalização e ativação de receptores de morte na superfície celular por ligantes específicos. Os 

receptores de morte pertencem a superfamília dos receptores de fatores de necrose tumoral (rTNF) e 

entre eles estão o rTNFR-1, Fas/CD95 e TRAIL. Por exemplo, a ativação do receptor Fas-ligante leva 

a formação do complexo DISC que inclui a FADD (proteína associada à Fas com domínio de morte) e 

as pró-caspases-8 e -10 (iniciadoras). Esse complexo leva a ativação da cascata de clivagem de 

caspases executoras (caspase-3 e -7) que culminam na digestão do DNA e degradação de 

proteínas(Roos e Kaina, 2013). A via apoptótica mitocondrial depende da regulação da liberação de 

citocromo c da mitocôndria para o citoplasma. A liberação de citocromo c depende da ação de 

proteínas pró-apoptóticas, como BAX e BAK e proteínas anti-apoptóticas como Bcl-2 e Bcl-XL. Após 

a liberação do citocromo c, há a formação do complexo apoptossomo contendo pró-caspase iniciadora-

9, Apaf-1 (apoptotic protease activating fator 1) juntamente com o citocromo c. O apoptossomo inicia 

uma cascata de clivagem de caspases executoras (caspase-3 e -7) que levam a fragmentação do DNA e 

degradação de proteínas. Há interação entre as duas vias, por exemplo, a clivagem de BID pela 

caspase-8 ativa a via mitocondrial, amplificando o sinal apoptótico (modificado de Igney e Krammer, 

2002). 
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1.5.1 Apoptose e dano no DNA 

Se a cascada de sinalização de reparo e de regulação do ciclo celular falhar após lesões 

graves do DNA, as células são direcionadas a morte celular por apoptose pela via intrínseca 

e/ou extrínseca. Ou seja, as células que contêm danos no DNA suficientes para sobrecarregar 

sua capacidade de reparo serão eliminadas da população de um determinado tecido. Diversos 

estudos demonstraram que defeitos na sinalização apoptótica aumentam a incidência de 

câncer e assim, a ocorrência de apoptose após o dano de DNA é um mecanismo protetor que 

previne a carcinogênese (Wirtz et al., 2010). Nesse sentido, os agentes quimioterápicos 

genotóxicos (ex: cisplatina) e a radioterapia (uso de radiação ionizante) no tratamento de 

câncer tem como princípio induzir elevado dano de DNA e, por consequência, levar a 

sinalização apoptótica no tecido tumoral (Roos e Kaina, 2013). 

Foi descrito que as linhagens com defeitos no sistema de reparo são hipersensíveis a 

morte celular por agentes químicos genotóxicos e radiação ionizante, com exceção das 

linhagens com mutação para proteínas do reparo mismatch (Christmann et al., 2003). Além 

disso, quando DSB são induzidas no DNA pelo método de eletroporação de enzimas de 

restrição (como a Pvu II) para dentro das células, ocorre o aumento dose-dependente das 

quebras e uma forte sinalização para apoptose e não necrose (Lips e Kaina, 2001). 

 Uma das principais vias apoptóticas na DDR é dependente de p53 e ATM (Figura 5; 

Shiloh e Ziv, 2013). O p53 tem papel duplo na DDR e atua tanto na regulação dos checkpoints 

associado ao reparo do DNA (papel protetivo) quanto na sinalização da apoptose durante o 

checkpoint caso o reparo não ocorra (papel na sensibilização). A decisão entre reparo ou 

apoptose é dependente do nível da dose do agente genotóxico e, consequentemente, do nível 

de danos causados e da eficácia do reparo do DNA (Roos e Kaina, 2013). Com elevados 

níveis de DSB e a ineficácia da reparação, há grande acúmulo de p53 fosforilado pela ATM-

CHK2 e assim, inicia-se a ativação de genes pró-apoptóticos, como BAX, PUMA (modulador 

de apoptose pela regulação positiva de p53), gene do receptor Fas, NOXA (Roos e Kaina, 

2006; 2013). Em resposta à radiação ionizante, p53 pode estimular apoptose pelo aumento da 

expressão de NOXA (Oda et al., 2000) e em resposta à cisplatina, em células com defeito no 

reparo, p53 desencadeia a apoptose pela indução de NOXA e PUMA (Gutekunst et al., 2011). 
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Figura 5. Via apoptótica dependente de p53 em reposta a DSB. A DSB induzida por radiação 

ionizante (IR) leva a ativação da quinase ATM, que por sua vez fosforila proteínas efetoras, como p53 

e CHK2. A ATM juntamente com a CHK2 estabiliza p53, desencadeia o seu acúmulo no núcleo e 

estimula sua atividade transcricional sobre genes-alvo. Assim, o p53 pode atuar como fator de 

transcrição de genes anti-apoptóticos, como o p21 (relacionados aos checkpoints em G1 e G2 e ao 

reparo de DNA) ou pró-apoptóticos, como PUMA e BAX (modificado de Mandal, Blanpain e Rossi, 

2011). 

 

Apesar do papel central de p53 na indução da apoptose na DDR, há mecanismos 

apoptóticos independentes de p53 que ocorrem, por exemplo, em células tumorais com 

mutação do p53. Em um exemplo desses mecanismos, CHK1 e CHK2 (fosforiladas e ativadas 

por ATR/ATM) ativam o fator de transcrição E2F1. O E2F1 atua na transcrição da proteína 

p73 (homóloga do p53), que por sua vez induz a apoptose via transcrição de genes pró-

apoptóticos ou via localização mitocondrial dessas proteínas (Roos e Kaina, 2006). 

Adicionalmente, estudos demonstraram que a regulação da quinase AKT (Ser/Thr) pela 

proteína fosfatase PTEN desencadeia a apoptose em resposta a agentes químicos genotóxicos 

e radiação ionizante. PTEN atua evitando a fosforilação de AKT, que uma vez inativa perde 

sua ação como supressora de apoptose (Kim et al., 2011).  

Dessa forma, vimos que os mecanismos que levam a apoptose em resposta a danos de 

DNA são complexos e têm papel importante nas terapias anticâncer que utilizam agentes 

químicos genotóxicos e radiação ionizante. 

 

1.6 Instabilidade de microssatélites e câncer 

O reparo mismatch (MMR) atua em erros de pareamento de base e pequenas 

inserções/deleções gerados durante a replicação do DNA (Kolodner, 1996). Essas alterações 

causam o mal-pareamento da sequência e consequente distorção da estrutura de dupla hélice 
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do DNA. O reconhecimento do dano desencadeia a excisão da fita de DNA recém-sintetizada 

que engloba o local de incompatibilidade e a sua re-síntese (Jiricny, 2006). A instabilidade de 

microssatélites (MSI) é uma forma de mensurar danos genômicos ligado ao sistema de reparo 

MMR. O microssatélite consiste de unidades de cerca de um a cinco nucleotídeos repetidos 

em tandem de 5 a 100 vezes dentro do genoma humano. O deslizamento da DNA polimerase 

durante a replicação do DNA é tida como a principal causa da variação no número de 

repetições nesses locos. Em células normais, os erros (incorporação incorreta de nucleotídeos) 

ocorridos durante a replicação são reparados pelo sistema de reparo MMR, que envolve 

proteínas como MLH1 e MSH2 (De Schutter et al., 2007). Nas células neoplásicas podem 

ocorrer defeitos no sistema de reparo pós-replicacional do DNA como mutações ou 

hipermetilação dos genes do MMR. Esses defeitos levam a mudanças somáticas resultantes do 

ganho ou perda de unidades repetitivas dos microssatélites e a formação de novos alelos, 

denominadas MSI (De Schutter et al., 2007).  

A MSI é descrita como um marcador carcinogênico em câncer colorretal hereditário 

sem polipose (HNPCC), sendo associada à inativação genética ou epigenética direta dos genes 

do MMR (MLH1, MSH2, PMS1 e PMS2) nesse tipo de câncer (Popat, Hubner e Houlston, 

2005). A presença de mutações de éxon e/ou hipermetilação de promotores de genes do MMR 

também foram relacionadas aos tumores MSI positivos em outros carcinomas, como câncer 

de ovário (Carlson et al., 1998) e estômago (Leung et al., 1999). Entretanto, em CECCP a 

inativação direta dos genes da via MMR é controversa, sendo que há estudos recentes que 

mostram a inativação de genes da MMR em CECCP MSI positivos (Nunn et al., 2003; Zuo et 

al., 2009b; Tawfik et al., 2011), enquanto outros demonstram a permanência de genes da 

MMR normalmente ativos em tumores MSI positivos (Piccinin et al., 1998; Wang et al., 

2001; Koy et al., 2008). 

 Em CECCP, a incidência de alto nível de MSI (MSI-H – instabilidade em mais de 

30% dos microssatélites analisados) varia de 3 a 88% nos diversos estudos. Essa grande 

variação está relacionada ao número de pacientes estudados, ao lócus e marcadores usados e 

aos diferentes métodos de detecção de MSI (De Schutter et al., 2007). Estudos têm sugerido a 

acumulação de MSI com a progressão tumoral em CECCP, evoluindo de 14% de MSI em 

lesões displásicas iniciais para 55% de MSI em lesões malignas (El-Naggar et al., 1996; Ha et 

al., 2002). Em CECCP, a alteração do reparo mismatch e a MSI estão relacionadas 

predominantemente com a hipermetilação e diminuição de expressão de genes do MMR, 

como o MLH1, do que com a mutação direta dos mesmos (Zuo et al., 2009a). 
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1.7 miR-9 e câncer 

 Os microRNAs (miRNA ou miR) são uma classe de pequenos RNAs (ácido 

ribonucleico) não codificantes que regulam negativamente a expressão gênica por meio da 

repressão da tradução ou da clivagem direta de mRNAs (RNAs mensageiros) (Iorio e Croce, 

2009). O processamento de miRNA inicia-se no núcleo e termina no citoplasma, dando 

origem ao miRNA maduro funcional (Figura 6; Winter et al., 2009). 

 

Figura 6. Processamento de miRNAs. No núcleo, o miRNA primário (pri-miRNA) é transcrito a 

partir do DNA pela enzima RNA polimerase II (Pol II) ou Pol III. O longo transcrito do pri-miRNA 

(0,5-7 kb) dobra-se em estrutura única ou conjunto de múltiplos grampos (“hairpins”). O pri-miRNA 

é clivado pelo complexo formado pela enzima Drosha e proteína Pasha (cofator de ligação a RNA), 

resultando em uma estrutura de “hairpin” mais curta com cerca de 60-70 nucleotídeos denominada 

miRNA precursor (pré-miRNA). O pré-miRNA é transportado através da membrana nuclear e no 

citoplasma é processado pela enzima Dicer (RNase). A alça do “hairpin” é cortada e resulta em uma 

sequência curta de miRNA dupla fita que é desenrolada por uma helicase e por fim, clivada em um 

miRNA maduro (com 18-25 nucleotídeos). O miRNA maduro pode ser derivado da fita sense e/ou 

antisense do miRNA dupla fita. O miRNA maduro é incorporado a um complexo de silenciamento 

induzido por RNA denominado RISC. O complexo miRNA-RISC regula negativamente a expressão 

gênica pós-transcricional através da hibridação do miRNA com sequências complementares na região 

3' UTR (não traduzida) de um mRNA alvo e assim, pode levar a degradação e/ou inibição da tradução 

do mRNA (modificado de Winter et al., 2009) 
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Estudos têm demonstrado o papel dos miRNAs no desenvolvimento e progressão de 

diversos tipos de câncer, inclusive no CECCP, funcionando como supressores tumorais ou 

oncogenes (Calin e Croce, 2006; Esquela-Kerscher e Slack, 2006). Nesse sentido, Lujambio 

et al. (2008) demonstraram a presença de hipermetilação e silenciamento de miRNAs, como o 

miR-34b/c, miR-148 e miR-9, em linhagens celulares de cânceres humanos e em múltiplos 

tumores humanos, como em câncer de cólon, pulmão, mama, melanoma e CECCP. A 

presença de hipermetilação das ilhas CpG desses miRNA está significantemente associada a 

tumores que apresentam células metastáticas nos respectivos linfonodos.  

O papel do miR-9 nos diferentes tipos de câncer é controverso, podendo atuar como 

promotor ou supressor tumoral dependendo do contexto tumoral específico. No câncer de 

mama metastático, o miR-9 apresenta-se superexpresso pela ativação de proteínas da família 

MYC e atua na promoção de metástase e transição epitélio-mesenquimal (EMT) através da 

ligação no mRNA-alvo da E-caderina – CDH1 (Ma et al., 2010). Por outro lado, o 

silenciamento do miR-9 pela hipermetilação das ilhas CpG nas regiões promotoras é 

encontrada em diversos cânceres, incluindo melanoma (Liu et al., 2012), câncer cervical (Hu 

et al., 2010), leucemia linfoblástica aguda (Rodriguez-Otero et al., 2011), câncer de pulmão 

(Heller et al., 2012), CECCP - carcinoma oral, orofaringeal e de nasofaringe (Minor et al., 

2012; Lu et al., 2014), etc. Nesses tipos de câncer a hipermetilação do miR-9 está relacionada 

a progressão tumoral e ao desenvolvimento de metástase, indicando a atuação desse miR 

como suppressor tumoral quando normalmente expresso.  

O miR-9 possui três loci independentes no DNA, o miR-9-1 (cromossomo 1q22), miR-

9-2 (5q14.3) e miR-9-3 (15q26) e a hipermetilação ocorre nos promotores dessas regiões 

impedindo a transcrição dos pri-miRNAs que dão origem ao miR-9 maduro (Lu et al., 2014). 

Tanto as sequências sense (miR-9) quanto antisense (miR-9*) foram descritas como 

funcionais. O miR-9* foi identificado como miRNA específico de células-tronco tumorais 

presentes nas linhagens de carcinoma hepatocelular (Xu et al., 2013). E o miR-9/9
*
 é 

abundante também em células-tronco tumorais (CD133+) de linhagens de glioblastoma e tem 

como alvo o fator de transcrição supressor tumoral CAMTA1 (calmodulin-binding 

transcription activator 1), que regula a expressão de peptídios hormonais com função anti-

proliferativa (Schraivogel et al., 2011). Além disso, o miR-9 tem como alvo direto REST e o 

miR-9* age diretamente em co-REST (corepressor de REST) e essa regulação promove a 

diferenciação neural (Packer et al., 2008). 

 Em CECCP, Minor et al. (2012) mostraram a hipermetilação e consequente expressão 

reduzida do miR-9 em carcinomas oral e orofaringeal em comparação ao carcinoma de 
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laringe. De acordo com esse estudo, o miR-9 tem papel de supressor de tumor, pois a 

tranfecção desse miR em linhagem de CECCP reduziu a proliferação celular e aumentou o 

supressor tumoral PTEN. Portanto, o perfil de metilação do miR-9 é descrito como um 

importante biomarcador para CECCP (Minor et al., 2012). Adicionalmente, recente estudo 

demonstrou o silenciamento do miR-9 (hipermetilação) em pacientes e diversas linhagens 

celulares de CEO. A superexpressão desse miR em CEO in vitro e in vivo levaram a inibição 

de proliferação e silenciamento do oncogene alvo CXCR4 (receptor 4 da quimiocina CXC), 

que atua na regulação da via Wnt/B-catenina (Yu et al., 2013). Estes estudos fornecem novas 

evidências do miR-9 como um candidato promissor a alvo terapêutico em CECCP. 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral 

 Analisar o efeito da redução da proteína SET no perfil de metilação do miR-9 e no 

reparo de DNA (reparo mismatch e de DSB) em CEO in vitro e in vivo. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Avaliar o impacto da redução da proteína SET: 

 no controle epigenético de expressão do miR-9 por meio da determinação do perfil de 

metilação das regiões promotoras do miR-9 e do seu nível nas linhagens de CEC oral, 

Cal27 e HN12 (ambas com e sem silenciamento para SET), e nos tumores 

xenoenxerto obtidos com as células HN12 com e sem silenciamento para SET (HN12 

shSET e HN12 shCTRL, respectivamente); 

 

 na instabilidade de microssatélites (reparo mismatch) por meio da determinação do 

perfil alélico de cinco microssatélites (BAT25, BAT26, D5S346, D2S123 e D17S250) 

nas linhagens HN12 e Cal27 (ambas com e sem silenciamento da SET) e nos tumores 

xenoenxerto obtidos com as células HN12 shCTRL e HN12 shSET; 

 

 em danos do DNA e no status (redução ou aumento e fosforilação) de proteínas 

envolvidas em reparo de DNA, do tipo mismatch (MLH1) e de DSB (ATM, BRCA1 e 

MLH1) nas linhagens HN12 e Cal27 (ambas com e sem silenciamento da SET); 

 

 na resposta aos danos do DNA (DDR) induzidos por radioterapia (raios-X) nas células 

HN12 shCTRL e HN12 shSET in vitro. 
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3 Material e Métodos 

 

Figura 7. Fluxograma da metodologia empregada neste trabalho. 

 

3.1 Linhagens celulares 

 No trabalho foram utilizadas as linhagens celulares: de CEO humana (HN12 e Cal27) 

e de queratinócito humano imortalizado (HaCaT). 

 

3.1.1 HN12 

 A linhagem tumorigênica e metastática HN12 foi doada pelo Dr. Silvio Gutkind, 

National Dental and Craniofacial Research Institute (NIDCR), National Institutes of Health 

(NIH), Bethesda, MD, Estados Unidos da América (EUA) e é derivada de células metastáticas 
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linfonodais de um paciente com CEO primário presente na região da base da língua (Cardinali 

et al., 1995). Com relação ao estadiamento do tumor, a HN12 foi derivada de tumor no 

estágio T4N1M0 (T: característica do tumor primário; N: linfonodos regionais; M: metástase 

à distância), ou seja, apresenta grau 4 de tumor primário (tumor que invade estruturas 

adjacentes: a cortical óssea, músculos profundos/extrínsecos da língua), metástase linfonodal 

inicial (em um único linfonodo homolateral, com 3 cm ou menos em sua maior dimensão) e 

ausência de metástase a distância (Sobin e Wittekind., 2002). 

 

3.1.2 Cal27 

 A linhagem Cal27 (ATCC
®
 CRL-2095

™
) foi doada pelo Dr. Silvio Gutkind, NIH, 

NIDCR, USA. Essa linhagem foi estabelecida in vitro em 1982 por Gioanni et al. (1988) a 

partir de CEO primário presente na região mediana da língua de um paciente do sexo 

masculino com 56 anos. Recentemente, foram atribuídas características de adenocarcinoma a 

essa linhagem, sendo que os tumores provenientes do xenoenxerto da Cal27 crescem 

lentamente com a formação de vesículas na superfície e interior dos mesmos (Jiang et al., 

2009). A linhagem Cal27 é tumorigênica, porém não metastática.  

 

3.1.3 HaCaT 

 A linhagem de queratinócito espontaneamente imortalizada HaCaT, foi também doada 

pelo Dr. Silvio Gutkind, NIH, NIDCR, USA. Esta linhagem foi estabelecida in vitro por 

Boukamp et al. (1988) a partir de queratinócitos de pele humana histologicamente normal, 

mantendo sua capacidade de diferenciação epidermal e sua característica não tumorigênica. 

 

3.2 Condição de cultura celular 

 As células HN12 e Cal27 (com e sem silenciamento da SET) e HaCaT foram 

descongeladas e mantidas em meio de cultura Dubelcco’s Modified Eagle Media (DMEM, 

D5648; Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA), suplementado com 10% de soro bovino fetal - 

SBF (12657-029; Gibco, Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA) e agentes antibacteriano e 

antimicótico (penicilina 100 µg/mL, estreptomicina 100 µg/mL e anfotericina B 250 µg/mL, 

A5955; Sigma Aldrich). As linhagens foram mantidas a 37ºC em incubadora contendo 5% de 

CO2.  
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A tripsinização das células para um novo plaqueamento consistiu em primeiro lavar as 

células com PBS 1x (NaCl 137mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4 9,1mM, KH2PO4 1,8 mM, pH 

7,4; Sigma Aldrich) e posteriormente, incubar em estufa úmida com solução Tripsina-EDTA 

(Tripsina/ácido etilenodiamino tetra-acético) 1x (0,25% tripsina, 0,02% EDTA; T4174, Sigma 

Aldrich). Após alguns minutos, a tripsina foi inativada pela adição de meio DMEM com 10% 

de SBF, as células foram separadas ou recuperadas por centrifugação e meio de cultura fresco 

foi adicionado. Após contagem em câmara de Neubauer, a quantidade de células necessárias 

foram distribuídas em novas placas de cultura (de 100 mm de diâmetro e/ou 6, 12 e 24 poços) 

e mantidas na incubadora para a realização dos experimentos. 

 

3.3 Redução da proteína SET por silenciamento de RNA 

A estratégia de silenciamento estável da SET por short hairpin RNA (shRNA) clonado 

em plasmídeo foi utilizada no presente trabalho para estudar como a proteína SET, aumentada 

em CEC oral (Leopoldino, Squarize, et al., 2012a), atua no reparo de DNA e na regulação 

transcricional de miRNA, que são importantes para a tumorigênese e a progressão da doença. 

A redução nos níveis da proteína se dá pela interação do small interfering RNA maduro 

(resultante da transcrição do shRNA) com o mRNA codificante para a proteína-alvo, levando 

à não-tradução ou degradação do mesmo (Moore et al., 2010). 

 As células HN12 e Cal27 com short hairpin para SET (shSET; com silenciamento 

estável do mRNA para proteína SET) e shRNA controle (shCTRL) foram obtidas em trabalho 

anterior do nosso grupo (Sobral et al., 2014) e armazenadas em nitrogênio líquido. O nível de 

redução da proteína SET foi confirmado pelo método de Western blotting (WB), utilizando 

anticorpo primário anti-SET (E-15; #sc5655; Santa Cruz Biotechnology). 

 

3.4 Tumores xenoenxerto de células HN12 shSET e HN12 shCTRL obtidos em 

camundongos BALB/c nude   

As amostras de tumores xenoenxertos de células HN12 shSET e HN12 shCTRL foram 

obtidas em trabalho prévio do grupo (Sobral et al., 2014) e armazenadas em nitrogênio 

líquido. No presente trabalho, foram utilizadas 3 amostras de tumores xenoenxerto HN12 

shSET e shCTRL obtidas de 3 animais (n=3) para as análises do perfil de metilação do miR-9 

e do padrão alélico de cinco microssatélites. E também 4 amostras (n=4) de tumores 

xenoenxerto da HN12 para a avaliação da expressão do miR-9. 
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Resumidamente, as células HN12 shSET e HN12 shCTRL (2x10
6
 células) foram 

injetadas no dorso de camundongos BALB/c nude. Cerca de quatro semamas após a injeção, 

os animais foram submetidos à eutanásia, os tumores xenoenxerto e outros tecidos (incluindo 

fragmento da cauda) foram coletados e conservados em nitrogênio líquido. Os animais foram 

mantidos no biotério convencional da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

(FCFRP-USP) em mini-isoladores em estante ventilada (ALESCO). O protocolo utilizado foi 

aprovado pelo Comitê de ética de uso de animais em Pesquisa do Campus da USP em 

Ribeirão Preto (protocolo número: 11.1.168.53.2; anexo 1). 

 

3.5 Extração de DNA genômico 

A extração do DNA genômico (gDNA) dos tumores xenoenxerto de células HN12 e das 

linhagens celulares (Cal27, HN12 e HaCat) foi feita usando o kit comercial Purelink Genomic 

DNA (K1820-01, Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), de acordo com as instruções do fabricante 

para extração de DNA de células e tecidos de mamíferos e de cauda de camundongo.  

Os tumores xenoenxerto da HN12 (shCTRL e shSET) e os fragmentos de cauda de 

camundongo estocados em nitrogênio líquido foram descongelados e fragmentados 

mecanicamente com auxílio de bisturi para melhor eficiência e ação do tampão de digestão do 

kit Purelink Genomic DNA (K1820-01, Invitrogen). O DNA extraído do fragmento da cauda 

do camundongo BALB/c nude foi utilizado nos experimentos como controle de gDNA de 

camundongo. Para a extração de DNA das linhagens HaCaT, HN12 e Cal27 (ambas shCTRL 

e shSET), as células (até 5x10
6 

células) foram tripsinizadas submetidas à centrifugação (250 x 

g por 5 minutos) para separação e uso na extração de DNA.  

As etapas de extração do gDNA pelo kit foram: 1) a digestão e lise das amostras a 55°C 

utilizando tampão de digestão (somente para extração dos tumores xenoenxertos e fragmento 

da cauda), proteinase K (digestão das proteínas), RNase A (digestão dos RNAs pra minimizar 

a contaminação do DNA) adicionados ao tampão de lise; 2) adição do etanol 96-100% para 

precipitação do DNA; 3) ligação do DNA na coluna (PureLink™ Spin Column, Invitrogen); 

4) lavagens do DNA na coluna e sua eluição com tampão PureLink® Genomic Elution 

(Invitrogen). O gDNA recém extraído foi armazenado a -20°C.  

A estimativa da quantidade de DNA em solução foi realizada por espectrofotometria a 

260 nm (Nanodrop-Spectrophotometer ND-1000, Thermo Scientific). A razão entre as 

leituras 260 e 280 nm (E260/E280) foi usada para avaliar a pureza do DNA (Sambrook e 

Russel, 2001). 
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3.6 Análise de instabilidade de microssatélites (MSI) por PCR convencional 

Para a análise de MSI nas linhagens e tumores xenoenxerto, foi utilizado o painel de 

cinco marcadores de microssatélites recomendado pelo Consenso de Bethesda (Umar et al., 

2004) e pelo Instituto Nacional do Câncer-EUA (Boland et al., 1998). Esse painel abrange os 

microssatélites BAT25 e BAT26, que apresentam repetições de mononucleotídeos e D5S346, 

D2S123 e D17S250 com repetições de dinucleotídeos (Tabela 1).  

Foram usados os primers e protocolos descritos por Dietmaier et al. (1997) e Demokan 

et al. (2006) (Tabela 1). As reações em cadeia da polimerase (PCR) foram feitas no volume 

de 12,5 µL contendo o gDNA, 200 µM de dNTPs (Fermentas), tampão de PCR 1x (Promega), 

2,5 mM de MgCl2 (Promega) para BAT25 e BAT26 e 1,5 mM para os demais marcadores, e 1 

U de GoTaq Hot Start Polymerase (5U/µL; Promega). Os primers (tabela 1), sintetizados pela 

empresa Sigma Aldrich, foram adicionados para uma concentração final de 0,3 µM. A 

amplificação por PCR foi realizada com 100 ng de gDNA para o marcador D5S346 e 10 ng 

para os demais marcadores. Para a reação de PCR utilizou-se o termociclador Eppendorf 

MasterCycler® com as seguintes etapas do programa: desnaturação inicial a 95°C por 5 

minutos, seguidas de 35 ciclos de desnaturação a 94°C por 30 segundos, anelamento com as 

temperaturas para cada primer (Tabela 1) por 30 segundos, extensão a 72°C por 30 segundos, 

e uma extensão final de 72°C por 7 minutos.  

O produto da reação de amplificação por PCR (4 µL) foi analisado por eletroforese (100 

V por 2,5 horas) em gel de poliacrilamida desnaturante 8% contendo 7 M uréia (U5378, 

Sigma Aldrich) e visualizados pela marcação com SYBR® Gold Nucleic Acid Gel Stain 

(Invitrogen). O tampão de corrida utilizado na eletroforese foi o tampão Tris-Borato-EDTA 

(TBE 1x: Tris-base 8,9 mM, ácido bórico 8,9 mM, EDTA 0,2 mM pH 8.0, Sigma Aldrich). 

Tabela 1. Locus, padrão de repetições, primers para PCR e temperatura de anelamento dos 5 

microssatélites analisados. 

MS Repetições Forward primer (5`-> 3`) Reverse primer (5`-> 3`) Ta °C
 

BAT-25 

(4q12) 
TTTT.T.TTTT.(T)7.A(T)25 

TCGCCTCCAAGAATGT

AA GT 

TCTGCATTTTAACTA

TGGCTC 
58 

BAT-26 

(2p) 
(T)5…..(A)26 

TGACTACTTTTGACTT

CAGCC 

AACCATTCAACATTT

TTAACCC 
58 

D2S123 

(2p16) 
(CA)13TA(CA)15(T/GA)7 

AAACAGGATGCCTGC

CTTTA 

GGACTTTCCACCTAT

GGGAC 
60 

D5S346 

(5q21/22) 
(CA)26 

ACTCACTCTAGTGATA

AATCG 

AGCAGATAAGACAG

TATTACTAGTT 
55 

D17S250 

(17q11.2-q12) 
(TA)7………………...……...(CA)24 

GGAAGAATCAAATAG

ACAAT 

GCTGGCCATATATAT

ATTTAAACC 
52 

MS: microssatélite; Ta °C: temperatura de anelamento em graus Celsius.  
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3.7 Análise de metilação e expressão do miR-9 

 

3.7.1 PCR específica para metilação (Methylation Specific PCR – MSP) 

Para distinguir o estado de metilação de uma sequência de DNA, a técnica MSP apoia-

se em modificações químicas diferenciais que ocorrem nos resíduos de citosina do DNA. 

Inicialmente, o DNA é tratado com bissulfito de sódio, o qual converte os resíduos de citosina 

não metilados das ilhas CpG em uracila e as citosinas metiladas permanecem inalteradas. 

Essas modificações em citosinas resultam em sequências diferentes de DNA, originando fitas 

de DNA metilado e não metilado que serão usados na PCR. Os primers utilizados são 

desenhados de forma a distinguir o DNA metilado do não metilado. O número e a posição de 

citosinas dentro do dinucleotídeo CpG determina a especificidade dos primers para os moldes 

metilado e não metilado (Coffee, 2009). 

 

3.7.1.1 Tratamento do DNA com bissulfito de sódio 

 A conversão do DNA por bissulfito de sódio foi realizada com o EZ DNA 

Methylation™ Kit (D5001, Zymo Research’s) ou com o Imprint DNA Modification Kit 

(MOD50, Sigma Aldrich), segundo as instruções do fabricante. O protocolo é dividido em 

duas estapas: 1) tratamento das amostras de gDNA com bissulfito de sódio; 2) limpeza do 

DNA após a modificação. As amostras convertidas foram dosadas por espectrofotometria 

(Nanodrop-Spectrophotometer ND-1000, Thermo Scientific) como fita simples de DNA (ss-

DNA) e mantidas a - 80°C (uso recomendado até 1 mês após conversão) ou utilizadas 

imediatamente.   

 A eficiência do tratamento com o bissulfito foi verificada pelo método de MSP para 

amplificação das cópias metilada e não metilada do gene SNRPN (ribonucleoproteínas 

pequenas do núcleo associada ao polipeptídeo N – éxon α) de acordo com Kubota et al. 

(1997). Esse gene apresenta imprinting genômico, sendo que indivíduos normais apresentam 

um produto de 174 pb, que tem como molde a cópia metilada, presente no cromossomo 

materno; e um produto de 100 pb, que tem como molde a cópia não metilada, presente no 

cromossomo paterno. Os primers descritos por Kubota et al. (1997) foram sintetizados pela 

empresa Sigma Aldrich e estão especificados na Tabela 2 quanto às sequências e aos 

tamanhos dos fragmentos amplificados. 
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As reações de PCR foram realizadas em um volume de 12,5 µL contendo 200 µM de 

dNTPs (Fermentas), tampão de PCR 1x (Promega), 2,5 mM de MgCl2 (Promega), 0,4 µM de 

cada primer, 0,6 U de GoTaq Hot Start Polymerase (5U/µL; Promega) e cerca de 30 ng de 

gDNA modificado por bissulfito. O DNA foi amplificado em termociclador Eppendorf 

MasterCycler® com as seguintes etapas: desnaturação inicial a 94°C por 5 minutos, seguida 

de 34 ciclos de desnaturação a 94°C por 1 minuto, anelamento a 60°C por 1 minuto, extensão 

a 72°C por 1 minuto, e por fim uma extensão final de 72°C por 10 minutos  (Kubota et al., 

1997). Para cada reação foi usado um controle de gDNA sem tratamento com bissulfito e o 

controle da PCR sem DNA molde (branco). Os produtos de PCR foram analisados por 

eletroforese (100 V por 1 hora) em gel de agarose 3% e visualizados pela marcação com Gel 

Red (Biotium). O tampão de corrida utilizado na eletroforese foi o Tris-Acetato-EDTA (TAE: 

4 mM Tris-acetato, 1 mM EDTA pH 8,3; Sigma Aldrich). 

 

Tabela 2. Primers do gene SNRPN utilizados no MSP para teste de eficiência de conversão do DNA 

por bissulfito de sódio. 

Primers Sequência 5`- 3` Tamanho (pb) 

Primer SNRPN-Materno (forward) TAAATAAGTACGTTTGCGCGGTC 
174 

Primer SNRPN-Materno (reverse) AACCTTACCCGCTCCATCGCG 

Primer SNRPN-Paterno (forward) GTAGGTTGGTGTGTATGTTTAGGT 
100 

Primer SNRPN-Paterno (reverse) ACATCAAACATCTCCAACAACCA 

Observação: As letras em negrito são os locais onde ocorreu a modificação de citosina para uracila, 

com o tratamento com bissulfito de sódio; e os sublinhados indicam os dinucleotídeos CpG. 

 

3.7.1.2 Análise qualitativa de metilação no miR-9 por MSP 

O perfil de metilação do promotor do miR-9-1 (cromossomo 1q22) e miR-9-3 

(cromossomo 15q26), que codificam o mesmo miR-9 maduro foi obtido por MSP. Os primers 

para as regiões analisadas foram os descritos por Lujambio et al. (2008) e as sequências, 

temperaturas de melting e anelamento bem como os tamanhos dos fragmentos amplificados 

estão mostrados nas Tabelas 3 e 4. 

As reações de PCR foram realizadas em um volume de 12,5 µL contendo 200 µM de 

dNTPs (Fermentas), tampão de PCR 1x (Promega), 3,0 mM de MgCl2 (promega) para o 

primer miR-9-3 não metilado e 2,0 mM para os demais primers, 0,4 µM de cada primer, 1 U 

de GoTaq Hot Start Polymerase (5U/µL; Promega) e cerca de 20 ng de gDNA modificado por 

bissulfito. Nas reações com os primers não metilados de miR-9-1 e de miR-9-3 foram 

adicionados 5% de DMSO em cada reação a fim de melhorar a especificidade. O DNA foi 
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amplificado em termociclador Eppendorf MasterCycler® com as seguintes etapas: 

desnaturação inicial a 95°C por 2 minutos, seguida de 35 ciclos de desnaturação a 94°C por 

30 segundos, anelamento de acordo com temperatura padronizada para cada par de primer 

(tabela 4) por 30 segundos, extensão a 72°C por 30 segundos, e por fim uma extensão final de 

72°C por 7 minutos. Para cada reação foi usado um controle de gDNA sem tratamento com 

bissulfito e o controle da PCR sem DNA molde (branco). Para confirmação da especificidade 

de cada par de primer sintetizado pela Sigma Aldrich, foram utilizados os controles 

comerciais de DNA metilado e não metilado convertidos com bissulfito (EpiTect PCR 

Control DNA Set; 59655, Qiagen). O total de cada produto de amplificação por PCR (12,5 

µL) foi analisado por eletroforese (100 V por 45 minutos) em gel de agarose 2% corado com 

Gel Red (Biotium). O tampão de corrida utilizado na eletroforese foi o TAE (4 mM Tris-

acetato, 1 mM EDTA pH 8,3; Sigma Aldrich).  

 

Tabela 3. Relação dos primers utilizados para análise de metilação do miR-9 por MSP.   

 Primer – metilado Primer - não metilado 

miR-9-1*   

Forward TTTTATTTTCGTTGACGGGC 

CCCGCCTCCTAACTACTATCG 

TTTTTTTATTTTTGTTGATGGGT 

CCCACCTCCTAACTACTATCACC Reverse 

miR-9-3*   

Forward GGTGTTAGGACGTACGGAAC 

TACCCGAATCCTAAAACGC 

GGTGTTAGGATGTATGGAAT 

TACCCAAATCCTAAAACAC Reverse 

*O miR-9 maduro apresenta três locus primários (miR-9-1, 2 e 3). 

Observação: As letras em negrito são os locais onde ocorreu a modificação de citosina para uracila nos 

dinucleotídeos CpG; e os sublinhados indicam os dinucleotídeos CpG. 

 

 

Tabela 4. Temperaturas de anelamento padronizadas e tamanho dos fragmentos amplificados para 

cada par de primer do miR-9. 

Primer miRNA T  (   ) Temperaturas de anelamento (°C) Amplicon (pb) 

miR-9-1 metilado 
Forward 63.5 60 103 

Reverse 63.6 

miR-9-1 não metilado 

Forward 60 56 (+ 5% DMSO) 106 

Reverse 61.5 

miR-9-3 metilado 

Forward 60.9 55 162 

Reverse 61.4 

miR-9-3 não metilado 

Forward 55.2 52 (+ 5% DMSO) 162 

Reverse 53.9 
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3.7.2 Análise de expressão do miR-9 

 

3.7.2.1 Extração e Quantificação de miRNA 

A extração dos miRNAs das células em estudo foi realizada usando o kit de extração, 

enriquecimento e purificação de RNAs pequenos, miRNeasy (código 217004; Qiagen). 

Aproximadamente 2,0x10
6
 células foram rompidas com 700 µL do reagente QIAzol® (código 

79306; Qiagen) e o RNA obtido conforme instruções do fabricante. Após a obtenção do RNA 

total, o mesmo foi fracionado em colunas de enriquecimento de RNAs pequenos (< 200 

nucleotídeos) e RNAs maiores (> 200 nucleotídeos), usando-se os tampões de eluição de 

RNAs grandes e pequenos. A quantificação das frações de RNAs foi realizada aplicando-se 1 

µL das amostras no espectrofotômetro NanoDrop (Thermo Scientific, EUA) em comprimento 

de onda de 230 nm, além de considerar a relação de comprimentos de ondas 260/280 nm e 

260/230 nm para verificação da presença de contaminantes nas amostras (Sambrook e Russel, 

2001). As amostras foram armazenadas em freezer a -80°C. 

 

3.7.2.2 Quantificação dos miR-9 e miR-9* por PCR quantitativa em tempo real 

Para realizar a reação de transcrição reversa (RT-PCR) a partir dos miRNAs para gerar 

os cDNAs, utilizou-se 1,5 µL do tampão de transcrição (10X), 1 µL do primer de transcrição 

reversa específico para o miR-9 (TaqMan, Life Technologies), 0,15 µL de dNTPs, 1,0 µL da 

enzima Multiscribe™ (Life Technologies), 1,9 U de inibidor de RNase (0,188 µL), 5 ng de 

RNA total e H2O livre de RNases q.s.p. 15 µL por reação. As reações de transcrição reversa 

foram realizadas em termociclador (Eppendorf, Alemanha) a 16°C por 30 minutos, 42°C por 

30 minutos e 85°C por 5 minutos. Após a reação, o cDNA foi diluído na proporção de 1:4 em 

água livre de RNases/DNases. 

A reação de PCR quantitativa em tempo real (qPCR) para amplificar o cDNA 

resultante da transcrição reversa descrita anteriormente foi realizada utilizando 0,5 μL das 

sondas específicas para cada miRNA TaqMan® Small RNA Assay - 20 X (Life Technologies), 

4,5 μL de cDNA, 5 µL de TaqMan® Universal PCR Master Mix II (2X) por reação. O 

equipamento utilizado foi o Eppendorf Mastercycler Realplex 4 S (Eppendorf, Alemanha) 

com os seguintes parâmetros: 10 minutos a 95°C, e 40 ciclos de 15 segundos a 95° C e 1 

minuto a 60°C. Os miRs estudados foram o hsa-miR-9 (sense; código 000583, TaqMan) e 

hsa-miR9* (anti-sense; código 002231, TaqMan) e o pequeno RNA nuclear RNU6 usado 

como referência. A quantificação relativa dos níveis dos miRNAs entre as células 
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HN12shCTRL e HN12shSET utilizou os valores de Cycle threshold (Ct) aplicados na fórmula 

2
-ΔΔCt

. 

 Os ensaios foram realizados em triplicata experimental a partir de 2 experimentos 

independentes. Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média da 

replicata experimental. 

 

3.8 Análise do dano e reparo de DNA 

 

3.8.1 Ensaio Cometa 

O ensaio cometa, ou eletroforese em gel de célula única, é um método para avaliação 

de danos no DNA de células individuais e possibilita quantificar as quebras do DNA. O 

cometa foi realizado em condições alcalinas (condição desnaturante de DNA; pH > 13), que 

detecta todos tipos de quebra (simples, duplas). O protocolo utilizado foi baseado em Singh et 

al. (1988) e modificado de acordo com Kim et al. (2007). 

Primeiramente, ocorreu a preparação das lâminas histológicas com uma camada de 

agarose normal 1,5% (16500-100, Invitrogen).  Após o seu preparo, a agarose 1,5% (diluída 

em PBS) foi mantida em banho-maria a 60ºC para estabilização da temperatura. Essa 

temperatura é necessária para que a agarose fixe na lâmina. As lâminas limpas foram 

mergulhadas no recipiente contendo a agarose até a parte fosca e em seguida, deixadas para 

secar na posição horizontal em temperatura ambiente por no mínimo 1 hora. Para a inclusão 

da camada de células nas lâminas, foram plaqueadas células HN12 shCTRL e shSET (2x10
5 

células/poço) e Cal27 shCTRL e shSET (3x10
5 

células/poço) em placas de 6 poços cerca de 

24 horas antes da realização do ensaio cometa. Para a montagem das lâminas, as células foram 

tripsinizadas, lavadas com PBS e 20 µL da supensão celular foram diluídos em 100 µL de 

agarose de baixo ponto de fusão (low melting point ou LMP; dissolvido em PBS; 15517-014, 

Invitrogen). A agarose LMP permanece líquida até 37ºC, o que permite a manipulação de 

células sem danos por temperatura alta. Essa suspensão de células foi colocada sobre a 

primeira camada de agarose na lâmina (2 alíquotas de 50 µL) e coberta com lamínula. A 

lâmina foi colocada na geladeira por 10 minutos para o endurecimento da agarose LMP. Em 

seguida, as lâminas foram dispostas em cubeta vertical (protegida da luz) com solução de lise 

gelada (NaCl 2,5M, EDTA 100 mM, Tris 10 mM, pH 10, contendo DMSO 10% e Triton X-

100 1% adicionados imediatamente antes do uso; Sigma Aldrich) e mantidas imersas a 4°C 

por no mínimo duas horas e no máximo 1 semana.  
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No momento da corrida, as lâminas foram transferidas para outra cubeta com solução 

alcalina de eletroforese gelada (NaOH 300 mM, EDTA 1 mM, pH>13; Sigma Aldrich) por 20 

minutos. A solução alcalina foi utilizada para a desnaturação do DNA. A cuba de eletroforese 

foi colocada em um banho de gelo e preenchida com a solução alcalina de eletroforese. Após 

os 20 minutos, as lâminas foram dispostas na cuba e a corrida realizada com 25V (voltagem 

constante) por 20 minutos. Após o término da eletroforese, as lâminas foram retiradas da cuba 

e o excesso de solução alcalina retirada com papel absorvente dispondo-se as lâminas de 

forma inclinada. A neutralização foi realizada pela imersão das lâminas em tampão neutro 

(Tris 0,4 M, pH 7,5; Sigma Aldrich) a 4°C por 20 minutos. Em seguida, as lâminas foram 

retiradas do tampão para secar e depois submetidas à desidratação com etanol absoluto por 5 

minutos.  

Por fim, as lâminas foram mantidas em temperatura ambiente para secar 

completamente. Para visualização das lâminas em microscópio, elas foram coradas com Gel 

Red 1x (Biotium). Imagens digitais foram obtidas em Zeiss Axiovert 40 Fluorescence 

Microscope e Zeiss Axiovision 4.8.2 software com o aumento de 200x. Cada ensaio foi 

realizado em duplicata e para cada lâmina, 100 células foram analisadas usando o TriTek 

CometScore (TriTek Corp., Sumerduck, VA, USA). A quantidade de danos no DNA foi 

associado à porcentagem de DNA na cauda (razão da intensidade da cauda do cometa pela 

intensidade total do cometa). 

 

3.8.2 Imunofluorêscencia de proteínas de reparo: MLH1, ATM e BRCA1 

Para a avaliação das proteínas de reparo MLH1, ATM e BRCA1, foi realizada 

imunofluorescência com o anticorpo primário e seu respectivo anticorpo secundário 

conjugado com Alexa Fluor® (Invitrogen). 

As células HN12 (2x10
4 

células/poço) e Cal27 (3x10
4 

células/poço) com e sem 

silenciamento da SET foram plaqueadas em placa de 24 poços contendo lamínulas circulares. 

Após 24 horas, as células foram lavadas uma vez com PBS (por 2 minutos) e fixadas com 

metanol a -20°C por 10 minutos. Após três lavagens com PBS, as células foram incubadas 

com solução de bloqueio (PBS com 3% de BSA) por 1 hora a temperatura ambiente. Após o 

período de incubação, a solução de bloqueio foi retirada e então as células foram incubadas 

com o anticorpo primário anti-MLH1, anti-BRCA1 ou anti-ATM (diluídos em PBS-Tween-20 

0,25% + 3% BSA, Sigma Aldrich) por 16 horas a 4°C. Após novas lavagens com PBS, as 

lamínulas foram incubadas com o respectivo anticorpo secundário conjugado com Alexa 
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Fluor® (diluído 1:1000 em PBS-Tween-20 0,25% + 3% BSA) por uma hora a temperatura 

ambiente. Em seguida, o núcleo das células foi marcado com DAPI (4'-6-diamidino-2-

fenilindol; estoque: 10 ug/mL; Sigma Aldrich) diluído em PBS (1:50) por 10 minutos. As 

células foram lavadas três vezes com PBS e as lamínulas foram montadas com Fluorescent 

Mounting Medium (Dako, S3023, CA, USA) nas lâmilas histológicas. 

As imagens foram visualizadas em Zeiss Axiovert 40 Fluorescence Microscope e Zeiss 

Axiovision 4.8.2 software. Na tabela 5 estão descritos os títulos e a origem dos anticorpos 

primários e secundários utilizados neste trabalho. 

A marcação de ATM na célula HN12 apresentou algumas modificações em relação às 

demais marcações, visto que a visualização e captura de imagens foram feitas no 

ImageXpress®  Micro XL e MetaXpress® Software (High Content Screening System, 

Molecular Devices). As células HN12 shCTRL e shSET foram plaqueadas (3000 

células/poço) em placa de 96 poços específica para a leitura no ImageXpress®. O núcleo foi 

marcado com iodedo de propídio (Concentração final: 10 µg/mL). Os procedimentos de 

marcação com os anticorpos primário e secundário foram iguais aos descritos anteriormente. 

 

Tabela 5. Descrição dos anticorpos primários e secundários utilizados no ensaio de 

imunofluorêscencia para proteínas associadas com reparo de DNA. 

Anticorpo Origem Diluição Fabricante/código 

Anti-ATM total Monoclonal Coelho 1:100 
Cell Signaling (#2873) 

 

Anti-MLH1 
Monoclonal Camundongo 

 
1:200 Cell Signaling (#3515) 

Anti-BRCA1 Monoclonal Coelho 1:100 Cell Signaling (#9025) 

Alexa Fluor® 488 Anti-Coelho 1:1000 
Invitrogen - Molecular 

Probes (A21206) 

 
Alexa Fluor® 594 Anti-Camundongo 1:1000 

Invitrogen - Molecular 

Probes (A21203) 

 

As imagens foram analisadas pelo software Imaje J versão 1.47t. Para o MLH1 foi 

calculado o nível de fluorescência nuclear por célula usando a fórmula para o cálculo da 

fluorescência celular total corrigida (CTCF - corrected total cell fluorescence; fórmula 1) 

(Gavet e Pines, 2010). 

(1) CTCF = Densidade Integrada - (Área da célula x Fluorescência média do background).  

A densidade integrada equivale à soma de intensidade dos pixels da região nuclear da 

célula; a área da célula se refere à área nuclear selecionada manualmente; e a fluorescência 
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média do background equivale à intensidade em pixels da região de fundo da imagem (3 

seleções de regiões adjacentes à célula). 

Para o BRCA1 e ATM foi calculada a porcentagem de células positivas para a 

imunomarcação. Primeiro foi determinado um threshold para a imunomarcação no Imaje J 

1.47t., e assim, o mesmo threshold foi utilizado para todas as imagens. Em seguida, as células 

positivas e o número de células total para cada campo foram contados pela ferramenta cell 

counter do software Imaje J. 

 

3.9  Irradiação das células HN12 com e sem silenciamento da SET 

 

3.9.1 Procedimento de irradiação das células 

As células HN12 shCTRL e shSET foram plaqueadas em placas de acrílico para 

cultura de células (Corning, NY, USA), possibilitando que todos recebam a mesma irradiação 

(IR) direta por unidade de área. Durante a IR, as células permaneceram em meio DMEM 

completo (suplementado com 10% SBF e 1% antibiótico e antimicótico). 

Os espécimes foram irradiados com as doses de 2, 4 e 6 Gy no Serviço de 

Radioterapia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo e contou com a colaboração do Dr. Harley Francisco de Oliveira 

do departamento de Clínica Médica. Utilizou-se raios-X por meio de um irradiador dedicado a 

Pesquisas Biológicas (RS 2000, Rad Source Technologies, Inc., Suwanee, GA) com energia 

de 160 kVp e 25 mA e filtro padrão de Cu de 0.3 mm. Os raios-X gerados sob esta condição 

possuem um espectro com a energia mínima de 95 kV até 160 kV máximo de energia, e a 

metade do valor do feixe com 0,62 milímetros de Cu. O gradiente de dose deste raio-X em 

tecido é de cerca de 10% à 0,5 cm de profundidade.  

As placas foram alinhadas equidistantes do centro do feixe e dentro do cone para 

garantir uma taxa de dose uniforme (aproximadamente 1,115 Gy/minuto) e a entrega total da 

dose por fração. O controle de qualidade foi realizado utilizando Nanodot dosímetros 

(Landauer , Inc. , Glenwood , IL), sendo as leituras de dose na superfície das placas utilizadas 

para calcular os tempos de tratamento “beam-on”. Os dosímetros foram colocados abaixo das 

placas irradiadas e calibrados de acordo com as condições de feixe descritos acima. 
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3.9.2 Ensaio de sobrevivência clonogênico 

 O efeito da combinação da redução da proteína SET por silenciamento de RNA e da 

radiação ionizante na capacidade de sobrevivência e de proliferação foi obtido pelo ensaio 

clonogênico de acordo com Franken et al. (2006). 

As células tumorais HN12 shCTRL e shSET foram irradiadas com diferentes doses de 

radiação (0, 2, 4 e 6 Gy) em placas de 12 poços à temperatura ambiente. Após 24 horas da IR, 

as células foram tripsinizadas e contadas em câmara de Neubauer. Um número conhecido de 

células (baixa densidade celular) foi cultivado em placas de 100 mm a 37ºC em estufa 

contendo 5% de CO2. As células foram cultivadas durante 12 dias e posteriormente, fixadas e 

coradas com mistura de glutaraldeído 6% (G6257, Sigma Aldrich) e cristal violeta 0,5% 

(61135, Sigma Aldrich) em H2O milliQ por cerca de 1 hora. Colônias com mais de 50 células 

foram contadas utilizando o software Imaje J 1.47t. de acordo com Rafehi et al. (2011). Após 

a contagem, a porcentagem de eficiência de plaqueamento (EP) e a fração celular 

sobrevivente (FS) foram calculadas (equação 1 e 2, respectivamente). Foram realizados dois 

ensaios independentes em duplicata. A curvas de sobrevivência e a análise estatística foram 

feitas no software GraphPad Prism® versão 5.01. 

 

(1) EP = Número de colônias formadas (sem IR) 

               Número de células plaqueadas 

(2) FS = Número de colônias após IR 

        EP x Número de células plaqueadas 

 

3.9.3 Ciclo celular 

 A análise do conteúdo de DNA permite definir em qual fase do ciclo celular a célula 

se encontra. Assim, a análise da distribuição das células nas fases do ciclo celular é possível 

pela marcação do DNA das células com iodeto de propídeo (PI) e análise por citometria de 

fluxo. A deconvolução do conteúdo de DNA em histogramas de frequência distribui as 

células nas três principais fases do ciclo celular (G1, S e G2/M), além de ser possível detectar 

células mortas com DNA fragmentado – sub G0/G1 (Pozarowski e Darzynkiewicz, 2004).  

 As células foram plaqueadas (0,5 x 10
5 

células) em placas de 6 poços cerca de 24 

horas antes da IR. Após 48 horas da IR, as células foram tripsinizadas, lavadas com PBS e 

incubadas em etanol 70% gelado por pelo menos 1 hora a 20°C. Juntamente com as células, 

foi coletado o meio de cada poço para a análise de células em sub G0/G1. Foi realizada uma 
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centrifugação (250 x g por 5 minutos) para retirada do etanol; e as células foram 

ressuspendidas em solução de PI (solução final 50 µg/mL em PBS; P4170, Sigma Aldrich) e a 

cada suspensão foi adicionado RNAse A (166 µg/mL; R4642, Sigma Aldrich). Em seguida, as 

células foram incubadas por 30 minutos a 37°C, centrifugadas e lavadas 1 vez com PBS. A 

análise das células marcadas foi feita no citômetro Guava easyCyte HT (Millipore) utilizando 

o software InCyte. Os dados foram importados e analisados no software FlowJo vX 0.7 (Tree 

star, Inc.). 

 

3.9.4 Extração e análise de proteínas 

Para a extração de proteínas, as células foram lavadas com PBS e lisadas com tampão 

de extração de proteínas (20 mM Tris-HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 1 mM Na2EDTA, 1 mM 

EGTA, 1% Triton, 1 µg/ml leupeptin) adicionado de coquetel de inibidores de proteases 

(P8340, Sigma Aldrich) e de fosfatases (2.5 mM sodium pyrophosphate, 1 mM b-

glycerophosphate; 1 mM Na3VO4). Os lisados foram submetidos à ultrasonicação por três 

pulsos de dez segundos na potência 50% do aparelho Sonic Dismembrator (Modelo 100, 

Fisher Scientific), o extrato foi centrifugado a 14.000 x g por 10 minutos a 4°C para retirada 

de debris celulares. Para extração de proteínas citoplasmáticas e nucleares por 

subfracionamento celular de proteínas foi utilizado o kit comercial NE-PER® Nuclear and 

Cytoplasmic Extraction Reagents (78833, Thermo Scientific, Rockford, IL, USA), seguindo 

protocolo recomendado pelo fabricante.  

A concentração de proteínas dos extratos totais e subcelulares foi determinada por 

reação de Bradford utilizando o reagente Bio-Rad protein assay (500-0006, Bio-Rad 

Laboratories, Hercules, CA, EUA), segundo instruções do fabricante, e os extratos proteicos 

foram armazenados em freezer -80ºC. 

 

3.9.5 Eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE)  

Amostras de proteínas (10 - 30 µg) foram separadas por SDS-PAGE segundo 

protocolo descrito por Laemmli (1970). A porcentagem dos géis utilizados foram 6, 10 ou 

15% de acordo com o tamanho da proteína analisada. Foi utilizado o sistema vertical de 

eletroforese Mini-PROTEAN® (Bio-Rad Laboratories). O padrão de massa molecular para 

proteínas usado foi o Spectra Multicolor Broad Range ladder (26634, Thermo Scientific, 

Waltham, MA, EUA). As seguintes condições de eletroforese foram configuradas: 

amperagem constante de 15 mA/gel e voltagem limite de 110 V durante 90 a 120 minutos. As 
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corridas de eletroforese foram feitas em tampão Tris-glicina (Tris 25 mM, glicina 250 mM, 

SDS 0,1%, pH 8,3).  

 

3.9.6 Western blotting (WB) 

Após a separação das proteínas por SDS-PAGE as proteínas foram eletrotransferidas 

para membrana de PVDF (GE Healthcare, EUA), com tampão de transferência (bicarbonato de 

sódio 10 mM e carbonato de sódio 3,0 mM, pH 9,9) por 1,5 hora a 350 mA/gel. Para a 

transferência de proteínas de alto peso molecular, como o ATM (350 kDa) e p-ATM (350 

kDa), foi usado o tampão de tris-glicina (concentração final: Tris 12 mM, Glicina 96 mM) 

contendo metanol (proporção 1:5) e voltagem de 90 V durante 2 horas. Após a transferência, a 

membrana foi incubada em solução de bloqueio (solução salina tamponada de Tris (TBS/T) - 

Tris.Cl 25 mM pH 7,5, NaCl 150 mM, Tween-20 0,1%, com leite desnatado 5%) por 1 hora a 

temperatura ambiente. Após bloqueio, a membrana foi lavada 3 x com TBS/T por 5 min e 

incubada overnight a 4°C com o anticorpo primário diluído (Tabela 6) em TBS/T ou solução 

de bloqueio. No dia seguinte, a membrana foi lavada com TBS/T durante 5 minutos, três 

vezes, e incubada por 1 hora com o anticorpo secundário conjugado a peroxidase diluído em 

solução de bloqueio, seguido de lavagem com TBS/T.  

A visualização dos imunocomplexos por quimioluminescência foi realizada a partir da 

adição de solução de ECL - enhanced chemiluminescence (Tris 0,1 M pH 8,5, ácido p-

coumárico 400 µM, luminol 2,5 mM) acrescido de 0,009% de peróxido de hidrogênio (Mruk 

e Cheng, 2011). A membrana de PVDF foi exposta a filme de autoradiografia ou analisada em 

equipamento ChemiDoc™ MP imager (Bio-Rad Laboratories) para a detecção da 

imunomarcação. A quantificação das bandas foi realizada por densitometria usando o 

software Imaje J 1.47t. 

 

Tabela 6. Lista de anticorpos usados no trabalho e suas respectivas diluições. 

Anticorpo Código Origem Diluição Fabricante 

Anti-ATM total #2873 Coelho 1:1000 Cell Signaling 

Anti-p-ATM(Ser1981) #5883 Coelho 1:1000 Cell Signaling 

Anti-PARP #9532 Coelho 1:1.000 Cell Signaling 

Anti-caspase-3 #9665 Coelho 1:1000 Cell Signaling 

Anti-caspase-8 #9746 Camundongo 1:1000 Cell Signaling 

Anti-p21 Waf1/Cip1 #2947 Coelho 1:1000 Cell Signaling 

Anti-p21 Waf1/Cip1 P1484 Mouse 1:1000 Sigma Aldrich 
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Anti-I2PP2A (SET) Sc-5655 Cabra 1:2000 Santa Cruz Biotechnology 

Anti-XIAP #2042 Coelho 1:1000 Cell Signaling 

Anti-Survivina #2802 Camundongo 1:1000 Cell Signaling 

Anti-MLH1 #3515 Camundongo 1:1000 Cell Signaling 

Anti-LC3B #3868 Coelho 1:1000 Cell Signaling 

Anti-p62/SQSTM1 #5114 Coelho 1:1000 Cell Signaling 

Anti-β actina sc-47778 Camundongo 1:2.500 Santa Cruz Biotechnology 

Anti-GAPDH #2118 Coelho 1:2000 Cell Signaling 

Anti-Calnexina #2433 Coelho 1:1000 Cell Signaling 

Anti-β-tubulina #2128 Coelho 1:1000 Cell Signaling 

Anti-Fibrilarina #2639 Coelho 1:1000 Cell Signaling 

Anti-camundongo 04-18-06 Cabra 1:5.000 KPL 

Anti-coelho 65-6120 Cabra 1:5.000 Invitrogen 

Anti-cabra 14-13-06 Coelho 1:5.000 KPL 

 

3.10 Análise estatística 

As análises estatísticas e os gráficos foram feitos com o programa GraphPad Prism 5 

versão 5.01. Nos gráficos foram representados a média e o erro padrão da média e valor de 

p<0,05 foi considerado significativo. Para a análise de danos no DNA pelo ensaio cometa, 

quantificação por imunofluorêscencia da intensidade de MLH1 nuclear por célula e da 

porcentagem de células ATM e BRCA1 positivas foi utilizado o Test t’ student não 

paramétrico (Mann Whitney). No ensaio clonogênico foi utilizado o Teste t’student não 

pareado para comparação da eficiência de plaqueamento (EP) de HN12 shCTRL e HN12 

shSET e a análise de regressão linear nas curvas de sobrevivência da HN12 shCTRL e HN12 

shSET submetidas a crescentes doses de IR. Na análise do ciclo celular foi utilizado o teste 

Two-way ANOVA e Bonferroni post test para comparação da população de células HN12 

shCTRL e shSET em G2/M e subG0/G1 em todas as doses de IR. 
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4 Conclusão 

 

 Com relação à regulação epigenética e expressão de miRNA, a redução da SET em CEO 

metastática (HN12), in vitro e in vivo, permitiu a ativação transcricional dos loci do miR-9 

através da reversão parcial da hipermetilação de seus promotores. E o aumento de 

expressão do miR-9, por sua vez, pode causar consequências para o desenvolvimento e 

progressão tumoral. 

 

 A alteração do perfil alélico de microssatélites encontrada in vitro e in vivo em CEO 

metastática com a redução da SET sugere a participação dessa proteína no reparo de DNA 

do tipo mismatch.  

  

 Há uma relação direta entre a SET e as proteínas envolvidas em reparo de DNA, do tipo 

mismatch (MLH1) e de DSB (ATM, BRCA1 e MLH1), visto que a redução da SET em 

CEO metastática resultou no aumento da eficiência do sistema de reparo (maior ativação e 

recrutamento de proteínas de reparo - MLH1, BRCA1, ATM - e de ativadores do 

checkpoint - p21) com consequente redução de danos (quebras) no DNA. 

 

 Na resposta aos danos do DNA induzidos por raios-X, a redução do nível da proteína SET 

em CEO metastática protegeu as células da morte celular nas primeiras horas após 

irradiação, porém a longo prazo esta diferença não se manteve. Este achado confirma o 

envolvimento da proteína SET com o reparo de DNA. 
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