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RESUMO 

 

 

BALDISSERA, G. C. “Estudo funcional do gene HOXD10 em osteossarcoma 

pediátrico com ênfase na proliferação celular”. 2021, 71f. Dissertação de Mestrado – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

SP, Brasil.   

 

Dada a alta incidência e letalidade do OS, a compreensão de suas vias moleculares é de 

suma importância. Estudos recentes apontaram o fator de transcrição HOXD10 como 

um inibidor geral da invasão celular. De forma geral, a maioria dos genes HOX encontra-

se hiperexpressa em tumores, onde possivelmente foram expressos durante o 

desenvolvimento daquele tecido/órgão. Dentro da família HOX, os clusters HOXA e 

HOXD têm sido relatados como responsáveis pelo desenvolvimento do tecido ósseo de 

forma normal. Além disso, HOXD10 mostrou-se influenciador direto da formação óssea 

e do padrão de ossificação, sendo que animais knock-out desenvolvem defeitos nos 

membros posteriores. Pesquisas prévias do grupo demonstraram que HOXD10 se 

apresenta em altos níveis em amostras primarias de OS sendo sua expressão 

inversamente correlacionada com características clínicas de pior prognostico (volume 

tumoral, resposta Huvos e sobrevida). Desta forma, o presente trabalho visou avaliar os 

efeitos in vitro da hiperexpressão e do silenciamento deste gene sob os diferentes 

aspectos da proliferação celular em linhagens de OS (SaOS-2/U2-OS) através da técnica 

de transdução com vetores lentivirais. Os resultados obtidos com a linhagem SAOS-2 

reforçam a hipótese do papel deste fator de transcrição como supressor tumoral em OS, 

evidenciado por alterações na proliferação celular, capacidade clonogênica e viabilidade 

celular após sua modulação. Contudo a heterogeneidade intrínseca do OS junto com as 

discrepâncias observadas na linhagem U2-OS, apontam para a necessidade de estudos 

mais aprofundados em outras linhagens de OS.  
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ABSTRACT 

 

BALDISSERA, G. C. “Functional study of the HOXD10 gene in pediatric 

osteosarcoma with an emphasis on cell proliferation”. 2021, 71p. Master’s degree 

dissertation - School of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão 

Preto, SP, Brazil.   

 

Given the high incidence and lethality of OS, understanding its underlying molecular 

pathways is of paramount importance. Recent studies have pointed the HOXD10 

transcription factor as a general inhibitor of cell invasion. In general, HOX genes that are 

overexpressed in tumors, are expressed during the normal development of that 

tissue/organ. Within the HOX family, HOXA and HOXD clusters have been reported to 

be responsible for the normal development of bone tissue. In addition, HOXD10 proved 

to participate directly for bone formation and ossification patterning, evinced by 

developing defects in the hind limbs of knock-out experimental animals. Previous data 

by our group showed high levels of HOXD10 in primary OS samples and an inverse 

correlation with worse prognosis clinical features such as increased tumor volume, worse 

Huvos response and lower survival. Thus, this study aimed to evaluate the in vitro effects 

of the modulation of HOXD10 under different aspects of cell proliferation in OS cell lines 

(SaOS-2 / U2-OS) using lentiviral vectors. The results obtained with SAOS-2 cells 

reinforce the hypothesis that this transcription factor may act as a tumor suppressor in 

OS, evidenced by the observed changes in cell proliferation, clonogenic capacity and cell 

viability after its modulation. However, the intrinsic heterogeneity of OS together with 

the discrepancies observed in U2-OS cells, point to the need for further studies in other 

OS models. 
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21 

 

O Osteossarcoma (OS) é um tumor caracterizado pela proliferação de células de 

origem mesenquimal e pela formação anômala de substância osteóide e matriz 

mineralizada (RITTER; BIELACK, 2010). O OS representa o tumor maligno mais 

comum em ossos primários, acometendo principalmente crianças e jovens adultos 

(HARRISON et al., 2018); entretanto, ainda pode ser considerado um tumor raro, pois 

corresponde com ~1% dos cânceres em geral (ANDERSON, 2016). Na maioria dos casos, 

apresenta um grande volume com mais de 5 cm de crescimento radial, combinando-se 

com o tecido mole e pressionando o tecido muscular ao redor (FLETCHER; UNNI, K. 

KRISHNAN; MERTENS, 2002).  

Os locais mais afetados são as regiões metafisiárias dos ossos longos como o 

fêmur distal (42%), a tíbia proximal (19%) e o úmero proximal (10%) (Figura 1) (LIU et 

al., 2018). A primeira grande incidência, (FU et al., 2018; HAN; KIM; KIM, 2014; 

MIALOU et al., 2005), acontece na infância e na adolescência (corresponde com 2,4% 

de todos os cânceres malignos pediátricos), ao passo que a segunda é relatada 

principalmente em idosos acima de 60 anos (ZIELENSKA et al., 2001). Segundo o 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), aproximadamente 200 novos casos de OS são 

registrados por ano, sendo que as ocorrências em crianças e adolescentes representaram 

aproximadamente 70 novos registros por ano, o que corresponde a 32,4% de todos os 

casos (FUNDATO et al., 2012).  Não obstante necessite maiores comprovações 

científicas quanto à sua localização e ao seu pico de incidência, acredita-se que ambos 

estejam atrelados a regiões e períodos de crescimento ósseo acelerado, em especial 

àqueles vivenciados durante a puberdade (GILL et al., 2013; MARINA et al., 2004).   

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a classificação do OS 

pode ser realizada a partir do tipo histológico e das características celulares, sendo o 

osteoblástico o mais comum e responsável por 75% de todas as ocorrências. Além deste, 

podem ser encontrados os tipos condroblástico e o fibroblástico (SANDBERG; BRIDGE, 

2003). Outros subgrupos menos comuns incluem o OS secundário, periostal e parosteal 

(SANDBERG; BRIDGE, 2002).  

O tratamento atual consiste em quimioterapia pré-operatória (neoadjuvante) 

seguida de remoção do tumor por meios cirúrgicos e, por fim, quimioterapia pós-

operatória (adjuvante) (BIELACK et al., 2002; POMPETTI et al., 1998). O protocolo 

quimioterápico pré-operatório consiste na administração de metotrexato, cisplatina e 

doxorubicina. Após a retirada do tumor, as sessões de quimioterapia são continuadas com 

a inclusão de etoposide e ifosfamida, que são utilizadas concomitantemente às outras três 
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drogas anteriormente citadas (BACCI et al., 2001; KAGER; TAMAMYAN; BIELACK, 

2017) 

Apesar do grande avanço da tecnologia médica, o OS ainda é um tumor de grande 

agressividade e de difícil prognóstico quando encontrado em metástase, pois atinge outros 

ossos e pulmões, chegando inclusive a invadir os gânglios linfáticos em casos mais raros 

(LUETKE et al., 2014). O processo que abrange as etapas da metástase ocorre 

primeiramente pelo desprendimento da célula tumoral da massa primária, após o qual 

migra através do tecido normal e da matriz extracelular até o sistema vascular, por onde 

se dispersa. Por fim, estabelece-se em novos locais nos quais se desenvolverão novos 

focos tumorais (CHAMBERS; GROOM; MACDONALD, 2002). 

Cerca de 20% dos pacientes com OS já apresentam metástases no diagnóstico 

(BIELACK et al., 2002). Entre todos os pacientes diagnosticados, um terço dos que 

apresentam tumores localizados desenvolvem metástases após o tratamento (LIU et al., 

2011). Nestes casos, mesmo com um novo tratamento quimioterápico, a sobrevida média 

é de cinco anos (BRENNECKE et al., 2013; GORLICK; KHANNA, 2010). Desta forma, 

estudos mais aprofundados sobre os mecanismos moleculares envolvidos na capacidade 

proliferativa, invasiva e metastática de OS mostram-se fundamentais.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representação ilustrativa dos locais 

de maior incidência de Osteossarcoma (LIU et 

al, 2018). 
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Segundo GORLICK; KHANNA (2010) e 85% dos casos apresentaram 

metástases, mesmo que a quimioterapia não tenha sido utilizada, quando o tratamento foi 

totalmente baseado na ressecção cirúrgica, indicando a presença de micrometástases. 

Portanto, para reduzir a mortalidade desse tipo de tumor, ainda é necessário encontrar 

novos alvos terapêuticos. 

  Diferentemente de outros sarcomas, o OS não está associado a uma translocação 

ou a um rearranjo cromossômico específico, mas apresenta uma alta instabilidade 

cromossômica (SANDBERG; BRIDGE, 2002) e mutações nos genes RB1 e TP53, que 

são comuns a muitos tipos tumorais (TOGUCHIDA et al., 1992). Outrossim, diverge da 

maioria dos tumores pediátricos, cujos fenótipos estão diretamente ligados à desregulação 

de vias de desenvolvimento embrionário como WNT/ß-catenina, TGF-ß e Sonic-

Hedgehog (SHH) (POOS et al., 2015).  

Recentemente, alterações nos genes da família HOX, também responsáveis pelo 

desenvolvimento embrionário, vem sendo associadas ao estabelecimento e progressão 

tumoral, atuando de forma tecido-específica (HOMBRÍA; LOVEGROVE, 2003). No 

câncer, pensou-se inicialmente que essas proteínas atuavam como fatores de transcrição 

que promovem a carcinogênese, pois são encontradas em grandes quantidades nas células 

tumorais, sendo desreguladoras de várias vias de sinalização. No entanto, estudos 

subsequentes mostraram que os genes HOX podem atuar não apenas como ativadores nas 

células tumorais, mas também como inibidores da transcrição. Portanto, o aumento e/ou 

a diminuição da expressão de membros dessa família parecem ser essenciais para a 

promoção do tumor (BHATLEKAR; FIELDS; BOMAN, 2014). 

Por serem componentes-chave de importantes vias regulatórias com atuação 

crucial na morfogênese dos órgãos durante o desenvolvimento embrionário (HOMBRÍA; 

LOVEGROVE, 2003), as proteínas codificadas pelos genes HOX são amplamente 

estudadas . Ainda, os genes HOX desempenham papéis significativos para a manutenção 

da pluripotência celular, regulação no processo de migração celular e desenvolvimento 

embrionário (SEIFERT, 2015). Em humanos, esta família pode ser dividida em 39 genes, 

os quais se encontram subdivididos em 4 clusters genômicos – HOXA, HOXB, HOXC e 

HOXD – localizados respectivamente nas regiões cromossômicas 7p15.3, 17q21.3, 

12q13.3 e 2q31 (Figura 2) (APIOU et al., 1996).  
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Embora alguns genes HOX participem diretamente no desenvolvimento 

embrionário, eles podem do mesmo modo ser expressos em tecidos adultos onde, por 

ocasião de uma expressão desregulada, podem comprometer a estabilidade do tecido 

maduro (MILLER et al., 2001; SHAH; SUKUMAR, 2010). Alguns estudos sugerem que 

a maioria dos genes HOX encontrados com expressão aumentada em um câncer em 

determinada região do corpo são normalmente expressos durante o desenvolvimento 

daquele local. A expressão alterada de genes da família HOX é uma característica comum 

em tumores adultos que apresentam mutações em TP53, como o caso de câncer de cólon, 

bexiga, ovário, câncer de mama, entre outros (Tabela 1) (KANAI et al., 2010; 

MAKIYAMA et al., 2005). Referente ao câncer de mama, por exemplo, já foi relatada a 

hiperexpressão de 16 genes dos clusters HOXA, HOXB, HOXC e HOXD (MAKIYAMA 

et al., 2005).  

Recentemente, XIE e colaboradores (2018) relataram a hiperexpressão do gene 

HOXC10 em 45 amostras de osteossarcoma comparado com tecido ósseo normal; no 

entanto, a idade da coorte de estudo não foi informada.   

Figura 2. A grande família dos genes HOX é composta por 39 genes, 

distribuídos em 4 clusters (HOXA, HOXB, HOXC e HOXD). A. 

Organização e o posicionamento dos genes HOX em cada um dos clusters 

presente no genoma humano. B. Representação do padrão de expressão 

dos genes HOX ao longo dos eixos de formação do embrião humano. 

*Imagem retirada do livro Emery’s Elements of Medical Genetics 

(Turnpenny & Ellard, 2016. p.111, 15ª ed.). 



 

25 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, Estudos demonstram que a perda e o ganho de função 

relacionados à formação e desenvolvimento de membros e ao envolvimento na 

ossificação endocondral estão ligados diretamente aos clusters HOXA e HOXD 

(ZAKANY; DUBOULE, 2007). Como observado na Figura 1, o gene HOXD10 participa 

na formação dos membros inferiores, local mais frequente do surgimento de OS. Além 

disso, HOXD10 mostrou-se não apenas como regulador do padrão ósseo, mas também 

influenciador direto da formação óssea e do padrão de ossificação (VON HEYKING et 

al., 2106).     

De fato, HEYKING e colaboradores (2016) demonstraram uma associação direta 

de HOXD10 com a sinalização de WNT/ß-catenina, a qual é fundamental para a 

esqueletogênese. Ainda, segundo Hakami e colaboradores (2014), o knockout deste gene 

resultou em defeitos nos membros posteriores de animais de experimentação. Além disso, 

alguns alvos podem interagir com HOXD10 ou predecessores de sua via e causar um pior 

prognóstico. Em camundongos, a expressão de Shh é ativada concomitantemente com 

HOXD10 assim que ocorre a formação de um membro (SAKAMOTO et al., 2009).  

O mecanismo específico pelo qual o HOXD10 desempenha um papel na 

carcinogênese e progressão tumoral ainda é desconhecido. A despeito disso, é importante 

Tabela 1: Alteração do gene HOX em diferentes tipos de câncer 

↑: Aumento da expressão  ↓: Diminuição da expressão   
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Tabela 2: Alteração do gene HOXD10 em diferentes tipos de câncer 

notar que a expressão de HOXD10 se mostra alterada em diferentes tumores (Tabela 2). 

 

            

 

 

 

No câncer gástrico, por exemplo, estudos demonstraram que a baixa expressão de 

HOXD10 está relacionada a uma maior taxa de malignidade do tumor. Para mais, à 

indução do gene nas linhagens desse tipo de tumor sucedeu uma diminuição na 

capacidade clonogênica, nas  taxas de invasão e na migração celular (VARDHINI et al., 

2014; WANG et al., 2012). Com o aumento da expressão de HOXD10, foi possível 

observar uma alta nas taxas de migração e invasão – como aquelas no carcinoma de 

bexiga – e uma inibição na proliferação, migração e invasão – como visto em câncer de 

esôfago e câncer de mama (QI; YUAN; SUN (2019); ZHANG et al. (2019); AN et al. 

(2017). O aumento da expressão também levou a uma diminuição do fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF) em câncer de pâncreas LIN et al. (2017). A diminuição na 

migração, proliferação e aumento de invasão foram relatados também em tumores que 

possuem uma baixa expressão do gene como em carcinoma de células escamosas de 

cabeça e pescoço (QI; YUAN; SUN (2019); ZHANG et al. (2019); AN et al. (2017); LIN 

et al. (2020); HAKAMI et al. (2014). Relatos como esses demonstram a grande 

importância no entendimento sobre a participação de HOXD10 na progressão tumoral.   

Resultados preliminares do nosso grupo (ROBERTO, 2018) mostraram, a partir 

de 25 amostras primarias de OS, que os níveis de HOXD10 estão elevados (41 vezes) em 

relação aos controles (amostras de tecido ósseo não neoplásico e  amostras provenientes 

↑: Aumento da expressão  ↓: Diminuição da expressão   
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de cultivos primários de osteoblastos). Foi possível observar, igualmente, que nas 

amostras não neoplásicas, o HOXD10 é pouquíssimo expresso, sugerindo a participação 

desse gene no estabelecimento/progressão dessa doença.  

Nesse sentido, formulamos a hipótese de que a modulação da expressão do gene 

HOXD10 influencia padrões de agressividade de OS, como, por exemplo, proliferação 

celular, capacidade clonogênica e morte. Desta forma, esperamos identificar os processos 

biológicos afetados pela desregulação de HOXD10 e as possíveis contribuições para a 

identificação de vias moleculares por trás dos mesmos. Segundo nossa hipótese, a 

hiperexpressão tornaria o tumor menos agressivo, enquanto sua inibição levaria a padrões 

mais proliferativos. Os dados obtidos não somente servirão para a elucidação de 

mecanismos envolvidos na desregulação de HOXD10, como também para uma base 

futura em aplicações clínicas. Isso permitirá a identificação de alvos e abordagens de 

tratamento com uma maior eficiência e uma menor toxicidade para os pacientes afetados 

com esta doença. 
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Objetivo Geral 

 

Avaliar os efeitos in vitro da hiperexpressão e do silenciamento do gene HOXD10 

sob os diferentes aspectos da proliferação celular.   

 

 

Objetivos específicos    

 

1. Hiperexpressar o gene utilizando técnica de transdução com vetores lentivirais em 

linhagens de OS; 

2. Inibir o gene HOXD10 a partir da técnica de transdução com vetores lentivirais 

em linhagens de osteossarcoma; 

3. Analisar os efeitos da modulação nas linhagens de OS em relação aos processos 

de proliferação, capacidade clonogênica e indução de morte celular; 

4. Analisar os níveis de expressão de genes associados ao processo de proliferação 

celular após a modulação de HOXD10 in vitro.  
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Linhagens Celulares e Condições de Cultura    
 

Para o presente estudo foram utilizadas a linhagem de osteossarcoma SaOS-2 

(gentilmente cedida pelo Prof. Oswaldo Keith Okamoto do Instituto de Biociências da 

USP) e a linhagem U2-OS que nos foi doada pela Profa. Dra. Leticia Fröhlich Archangelo 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ambas as linhagens apresentam 

características tumorigênicas e são suscetíveis a transfecção. A linhagem SaOS-2 é 

derivada do tumor de uma criança (11 anos) do sexo feminino, caucasiana (FOGH, 1975) 

e U2-OS de uma adolescente de 15 anos também do sexo feminino e caucasiana 

(PONTEN; SAKSELA, 1967). Previamente à realização dos experimentos, a 

autenticidade das linhagens celulares foi verificada por STR (short tandem repeat 

profiling analysis). As amostras de DNA extraídas das linhagens foram enviadas ao 

laboratório de Genética Bioquímica do Departamento de Genética da FMRP-USP, sob 

responsabilidade do Prof. Dr. Aguinaldo Luiz Simões e os resultados comparados aqueles 

referenciais do ATCC (American Type Cell Culture) (Apêndice A).  

O cultivo foi realizado em garrafas de 75cm2 e incubadas em atmosfera úmida 

contendo 5% de CO2 e temperatura de 37°C. Foi utilizado meio de cultivo RPMI-1640 

para SaOS-2 e DMEM-F12 para U2-OS ambas suplementadas com 100mg/L de 

penicilina, 100mg/mL de estreptomicina e 10% de soro bovino fetal (pH entre 7,2 e 7,4).  

Entre as linhagens celulares de osteossarcoma disponíveis em nosso laboratório 

(HOS, MG63, SaOS-2 e U2-OS), é sabido que elas expressam níveis particulares de 

HOXD10. A linhagem U2-OS, por exemplo, apresenta a menor expressão entre as quatro, 

enquanto a linhagem SaOS-2 possui uma expressão 2,5 vezes maior que a de HOS 

(linhagem utilizada como normalizadora). Inclusive, elas foram escolhidas para o estudo 

por possuírem uma capacidade tumorigênica conhecida, o que nos permite dar 

continuidade ao trabalho em ensaios in vivo.  
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Modulação de HOXD10    

 

Para os ensaios de modulação do gene HOXD10 nas linhagens de estudo, foram 

primeiramente utilizados um vetor lentiviral comercial para inativação por CRISPR/Cas-

9 (Sigma-Aldrich® - USA), e vetor de hiperexpressao produzido in-house por meio dos 

procedimentos de clonagem (Apêncice B). Diante do insucesso, optou-se por adquirir os 

plasmídeos pLV[shRNA]-EGFP:T2A:Puro-U6>hHOXD10[shRNA#3] (VectorBuilder 

Inc, Chicago IL, EUA, #ID VB191209-2164njv) (Figura 4) e pLV[shRNA]-EGFP/Puro-

U6>Scramble_shRNA como controle (VectorBuilder Inc, Chicago IL, EUA, #ID 

VB151023-10034) (Figura 5) para o silenciamento. Em relação a expressão induzida de 

HOXD10, adquirimos os plasmídeos pLV[Exp]-EGFP:T2A:Puro-

EF1A>hHOXD10[NM_002148.3] (#ID VB191003-1112wns) (Figura 6) e pLV[Exp]-

EGFP/Puro-CMV>Stuffer300 como controle (#ID VB181209-1075efx) (Figura 7) da 

empresa VectorBuilder© (Chicago IL, EUA),. A expansão dos plasmídeos foi realizada 

em bactérias semeadas em placas de Petri contendo meio LB (#L2897; Sigma), em 

seguida em meio líquido, ambos suplementados com 100μg/mL de Ampicilina, e 

incubadas overnight em estufa à 37ºC. Os plasmídeos foram então purificados utilizando 

Figura 3. Expressão relativa de HOXD10 entre as linhagens celulares Wild-type de OS 

disponíveis em nosso laboratório (HOS, MG63, SaOS-2 e U2-OS). Os valores de 

expressão foram obtidos através de RT-qPCR e normalizados em relação à linhagem 

HOS (expressão = 1). 
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o kit QIAprep Spin Midprep (#12145; Qiagen Company, Hilden, Alemanha), segundo 

instruções do fabricante.  

Para a produção das partículas lentivirais, utilizamos a linhagem HEK293T 

(linhagem com capacidade de produção de retrovírus e com alta suscetibilidade de 

transfecção - ATCC). Assim, os vetores de interesse foram inseridos nessas células, 

juntamente com vetores empacotadores específicos (pCMV-Δ8.9 e pCMV-VSVG) e o 

otimizador de transfecção Polietilenoimina - PEI (Sigma-Aldrich® #306185). Após 24h 

o meio MEM foi substituído por um novo suplementado com 30% de soro bovino fetal 

para intensificar a proliferação celular, juntamente com o aumento da produção e 

liberação das partículas lentivirais. As partículas presentes no meio de cultura foram 

coletadas e filtradas com o objetivo de remover quaisquer possíveis resíduos celulares. 

Por fim, o filtrado foi armazenado e preservado à -80 °C.  

Em seguida, procedeu-se a transdução das linhagens de osteossarcoma (SAOS-

2/U2-OS). Com esse objetivo, foram semeadas 4,0 x 105 células por poço em placas de 

seis poços; 24 horas antes do ensaio, para que ficassem com confluência apropriada 

(80%). O meio RPMI-1640 e DMEM-F12 estavam livres de antibióticos (penicilina e 

estreptomicina) e de soro bovino fetal, para que não interferissem no processo de 

transdução. Após o período em que as células já estavam aderidas na placa, as mesmas 

foram expostas a 1mL de suspensão viral e centrifugadas por 30min a 2200rpm, e 

posteriormente incubadas por 48 horas à 37°C com 5% de CO2 em estufa úmida. Após a 

retirada do meio, o mesmo procedimento foi repetido e as células incubadas por mais 48 

horas, em seguida o meio contendo vírus foi retirado e substituído por 2mL de meio 

completo.  

Iniciou-se então as seleções das células moduladas com a administração de 

puromicina (2,5ug/µL). Após um período de crescimento as células foram transferidas 

para garrafas de 25cm3 e posteriormente 75cm3. Houve a confirmação da transdução das 

células a partir da visualização da proteína verde florescente (GFP). Em seguida foi 

realizado a seleção das células verdes florescentes utilizando o processo de Citometria de 

Fluxo, o método foi realizado no Laboratório de Citometria de Fluxo do Hemocentro de 

Ribeirão Preto - HCFMRP-USP, utilizando o aparelho FACSÁria III (BD. Bioscience, 

San Diego, CA, EUA). 
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Figura 4. Mapa do plasmídeo pLV[shRNA]-EGFP:T2A:Puro-

U6>hHOXD10[shRNA#3]. VectorBuilder Inc, Chicago IL, EUA, #IDVB191209-

2164. 

Figura 5. Mapa do plasmídeo pLV[shRNA]-EGFP:T2A:Puro-U6>Scramble_shRNA. 

VectorBuilder Inc, Chicago IL, EUA, #IDVB151023-10034. 
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Figura 6. Mapa do plasmídeo pLV[Exp]-EGFP:T2A:Puro-

EF1A>hHOXD10[NM_002148.3]. VectorBuilder Inc, Chicago IL, EUA, 

#IDVB191003-1112.   

Figura 7. Mapa do plasmídeo pLV[Exp]-EGFP/Puro-CMV>Stuffer300 VectorBuilder 

Inc, Chicago IL, EUA, #ID VB181209-107. 
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  Extração de RNA e qRT-PCR  

 

O RNA foi extraído das culturas celulares transduzidas e respectivos controles, 

por meio do Trizol Reagent (Invitrogen Inc, Carsdab, CA) de acordo com as instruções 

do fabricante. O RNA foi quantificado e armazenado em freezer -80ºC até a sua 

utilização. A partir do RNA extraído, o DNA complementar foi sintetizado (cDNA) por 

meio do kit High capacity (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). O qRT-PCR foi 

realizado utilizando aparelho ABI Prism 7500 Sequence Detector (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, EUA) utilizando o kit SYBR Green PCR Master Mix (ThermoFisher 

Scientific®) ou o kit TaqMan® Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, 

#4304437), conforme as instruções dos fabricantes.  Além disso, foram utilizados como 

controles endógenos os genes GUS (beta glucuronidase) e HPRT (hypoxanthine guanine 

phosphoribosyl transferase). 

Para a verificação da expressão do gene HOXD10 foram utilizados os primers 

SyBR (Exxtend Biotecnologia Ltda - Paulínia/SP – Brasil) desenhados da seguinte 

maneira: HOXD10 5’ AGTGCAGGAGAAGGAAAGCA 3’ (F) e 5’ 

TTCTGCCACTCTTTGCAGTG 3’ (R) GUS; 5’ CCGAGTGAAGATCCCCTTTTTA 3’ 

(F) e 5’ GAAAATATGTGGTTGGAGAGCTCATT 3’ (R); e HPRT 5’ 

GCTATTCTTGCCTTTCATTTCAGAA 3’ (F) e 5’ 

ACTCTCATCTTAGGCTTTGTATTTTGC 3’ (R).  

Para a expressão dos alvos preditos foram utilizadas as sondas Taqman® - Life 

Technologies Ciclina D1 (00765553), BCL2 (00608023), XIAP (01597783) e Gli3 

(00609233) e como controles os endógenos dos genes GUS (4326320E) e GAPDH 

(4326321E). A quantificação relativa da expressão gênica foi determinada utilizando a 

equação 2-ΔΔCT. (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001).    

 

  Extração de Proteínas e Western blot   

A extração das proteínas das culturas celulares foi realizada por meio do Ripa 

buffer (Thermo Scientific, CA, USA), juntamente com inibidores de protease e fosfatase, 

de acordo com as instruções do fabricante. Foi realizada a quantificação pelo método de 

BRADFORD (1976), utilizando-se uma solução albumina bovina sérica (BSA 0,1 mg/ml) 
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como padrão. A absorbância foi obtida por meio da leitura em espectrofotômetro com 

comprimento de onda de 595 nm, no leitor iMark Microplate Absorbance reader (BioRad 

Laboratories, Inc, CA, EUA).  30μg de cada amostra foram separadas por eletroforese 

SDS-PAGE, seguida pela transferência do gel t para membrana de nitrocelulose e 

incubação em TBS-T 1% contendo 5% de solução bloqueadora (GE, Piscataway, NJ, 

EUA) por 1 hora, à 8°C. Posteriormente, procedeu-se a incubação overnight com o 

anticorpo anti-HOXD10 (1:100) (#ab172865; Abcam, Cambridge, USA). Como controle 

endógeno foi utilizada a proteína VINCULINA (#ab155120; Abcam, Cambridge, USA).  

As membranas foram então lavadas e incubadas com o anticorpo secundário 

específico (1:10000 em TBS-T) por 1 hora em temperatura ambiente e lavadas com TBS-

T 1%. O anticorpo secundário foi visualizado utilizando o ECLTM Western blotting 

Analysis System (Amersham GE Healthcare, Buckinghamshire, UK). A membrana foi 

exposta entre 1 e 450 segundos e então analisadas. Para análise da intensidade das bandas, 

foi utilizado o software ImageJ (National Institutes of Health, USA). 

 

Ensaio Proliferação  

 

Para o ensaio de proliferação, as células HOXD10 knockdown (KD), HOXD10 

hiperexpresso (HIP) e controles foram semeadas em densidades iniciais de 3,5x103 em 

placas de 96 poços e mantidas em condições de cultura. Posteriormente, as células foram 

incubadas e analisadas com diferentes tempos (24, 48 e 72 horas). A cada intervalo, foi 

removido o meio de cultura dos poços e adicionado 100µL de meio de cultura sem SBF 

com 5µL de Resazurina (Sigma-Aldrich, Inc, MO, USA) conforme recomendações do 

fabricante. As placas foram incubadas por 4 horas em atmosfera úmida contendo 5% CO2 

a 37ºC. A leitura da absorbância de 570nm foi realizada utilizando o aparelho iMark 

Microplate Absorbance reader (BioRad Laboratories, Inc, CA, EUA). Os experimentos 

foram repetidos três vezes em triplicata. Os resultados foram expressos como média ± 

desvio padrão. 
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Ensaio Clonogênico.  

 

O ensaio de capacidade clonogênica foi realizado de acordo com FRANKEN et 

al. (2006). Para este ensaio, 500 células com diferentes níveis de expressão de HOXD10 

foram semeadas por poço em placas de seis poços. As células foram incubadas por 14 

dias, tempo suficiente para a formação de colônias. Para visualização das colônias o meio 

de cultura foi descartado e as células foram fixadas com metanol absoluto e coradas com 

Giemsa (3%). A contagem foi realizada com auxílio de estereomicroscópio (40x) 

considerando apenas colônias com número de células maior ou igual a 50. Os ensaios 

foram realizados em triplicada, em três testes independentes. Para o cálculo foi utilizada 

a seguinte fórmula:    

 

𝑃𝐸 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙ô𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠  𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 × 100% 

 

Obtido o valor de PE, foi calculada a fração de sobrevida (SE) pela seguinte equação: 

 

𝑆𝐸 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙ô𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑛º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠  𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 × 𝑃𝐸
 

 

 

Ensaio de necrose 

 

Para a detecção de morte celular, utilizou-se iodeto de propídio (Sigma-Aldrich, 

Inc, MO, USA) um corante intercalante que permite avaliar a viabilidade celular a partir 

da análise indireta por quantificação de DNA. Para tal, 100.000 células com diferentes 

níveis de HOXD10 foram plaqueadas em placa de 6 poços. As células foram incubadas 

72, 96 e 120 horas. Em cada tempo, as células foram tripsinizadas, centrifugadas e 

ressuspendidas em 500 µl de PBS, em seguida adicionou-se 50 µl de iodeto de propídio 

(50 µg/ml) e realizou-se a leitura no equipamento BD FACSAria III no Laboratório de 

Citometria de Fluxo do Hemocentro de Ribeirão Preto - HCFMRP-USP sob 

responsabilidade do Prof. Dr. Dimas Tadeu Covas e técnica de Patrícia Vianna Bonini 

Palma, após leitura obteve-se uma amostragem de 10 mil eventos. Os experimentos foram 

repetidos em triplicata.     
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Análise estatística     

 

Os ensaios funcionais foram analisados utilizando-se os testes T-student ou one-

way ANOVA, aplicando Bonferroni como pós-teste. Todas as análises foram realizadas 

no programa estatístico GraphPad Prism 7 Software, considerando-se o nível de 

significância α=0,05.   
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Modulação gênica de HOXD10 em linhagens de osteossarcoma 

 

 

 Para dar início nos estudos sobre o papel de HOXD10 em linhagens de 

osteossarcoma (SaOs-2 e U2-OS), o primeiro passo foi a modulação do gene através de 

técnicas de silenciamento e hiperexpressão do mesmo. Utilizamos plasmídeos lentivirais 

pLV[shRNA]-EGFP:T2A:Puro-U6>hHOXD1 para silenciamento (KD) e seu respectivo 

controle pLV[shRNA]-EGFP/Puro-U6>Scramble_shRNA (KD CT); para 

hiperexpressão foi utilizado o vetor pLV[Exp]-EGFP:T2A:Puro-EF1A>hHOXD10 (HIP) 

e pLV[Exp]-EGFP/Puro-CMV>Stuffer300 como controle (HIP CT). A confirmação se 

deu primeiramente através da visualização da expressão de GFP (Figura 8 F e 9 F). Foi 

utilizada uma imagem de cada linhagem apenas para efeitos demonstrativos. 

Em seguida foi realizada a seleção das células GFP positivas através do processo 

de cell sorting por Citometria de Fluxo. Na linhagem SaOS-2 (Figura 8) no gráfico A 

são visualizadas as células Wild-type, utilizadas como controle negativo sem marcação 

fluorescente; em B e C as células HIP CT (controle positivo de GFP) e células HIP, 

respectivamente, ambas com 97,6% de positividade; em D as células KD CT (controle 

positivo de GFP) com 99% células GFP positivas, e em E células KD com 97% de 

positividade. Já na linhagem U2-OS (Figura 9), as células HIP CT e HIP apresentaram 

89,9% e 86% de células GFP positivas respectivamente (Figura 9 B e C); ao mesmo 

tempo que as células KD CT e KD, mostraram 86,2% e 92,7% de células GFP positivas 

respectivamente (Figura 9 D e E).      
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Figura 8. Gráficos com níveis de expressão de GFP gerados por citometria de fluxo na linhagem SaOS-

2 modulada para o gene HOXD10 após transdução viral. A) SaOS-2 Wild-Type; B) SaOS-2 pLV [Exp] 

Control Vector; C) SaOS-2 pLV [Exp] HOXD10; D) SaOS-2 pLV sh Control Vector; E) SaOS-2 pLV 

shHOXD10; F) Imagem ilustrativa de GFP em SaOS-2. 

Figura 9. Gráficos com níveis de expressão de GFP gerados por citometria de fluxo na linhagem U2-OS 

modulada para o gene HOXD10 após transdução viral. A) U2-OS-2 Wild-Type; B) U2-OS-2 pLV [Exp] 

Control Vector; C) U2-OS pLV [Exp] HOXD10; D) U2-OS pLV sh Control Vector; E) U2-OS pLV 

shHOXD10; F) Imagem ilustrativa de GFP em U2-OS. 
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 A seguir, para verificar a modulação gênica de HOXD10 foi utilizada a técnica de 

RT-qPCR. Ambas as linhagens apresentaram alteração nos níveis de expressão de 

HOXD10 (Figura 10), sendo está 83% (p= 0,0002) inferior após knockdown na linhagem 

SaOS-2 (Figura 10 – A) e 55% menor (p = 0,0425) na linhagem U2-OS em relação aos 

correspondentes vetores vazios. Em relação à hiperexpressão do gene de estudo, 

observarmos diferenças significativas entre as linhagens, se mostrando mais eficaz em 

U2-OS que em SaOS-2. Na primeira, o aumento de HOXD10 foi de 60 vezes em relação 

ao controle (p = 0,0026), ao tempo que a linhagem SaOS-2 teve um aumento de HOXD10 

de 1,88 vezes em relação ao controle (p = 0,003). 

 

 

Também fizemos a verificação da modulação de HOXD10 a nível proteico pela 

técnica de Western-Blot (Figura 11 A-B). Não foi possível observar uma diferença nos 

níveis proteicos de HOXD10 nos grupos modulados em relação ao controle quando 

quantificamos as bandas obtidas no Western-Blot (Figura 11 C-D).  

 

Figura 10. Expressão relativa de HOXD10 nas linhagens celulares de osteossarcoma SaOS-2 e U2-OS 

selvagens (wild-type, WT), transduzidas com pLV controle (vetor vazio, V.V. – HIP/KD), pLV 

[Exp]HOXD10 (hiperexpressão, HIPER), e pLV shHOXD10 (knockdown, KD). Dados obtidos por RT-

qPCR realizados no aparelho ABI Prism 7500 Sequence Detector (Applied Biosystems, Foster City, CA, 

EUA). No gráfico estão representadas a média e o desvio-padrão. Os valores de expressão foram 

normalizados em relação aos respectivos vetores controle para cada linhagem, somente um VV é mostrado 

para uma melhor observação (expressão = 1). 
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Influência da modulação de HOXD10 na capacidade de 

proliferação  

 

Após a modulação, buscamos verificar alterações fenotípicas nas linhagens 

estudadas. Um dos aspectos analisados foi a capacidade proliferativa. Como observado 

na Figura 12 o knockdown de HOXD10 (linha azul) levou a um aumento na capacidade 

proliferativa de SaOS-2 após modulação em todos os tempos analisados quando 

comparado ao controle (linha pontilhada), sendo um aumento sutil após 24 e 48h e um 

aumento maior e significativo após 72h (p < 0,0001). Já com a hiperexpressão de 

Figura 11. A-B. Expressão proteica de HOXD10 verificada por Western-blot nas linhagens celulares 

de osteossarcoma SaOS-2 e U2-OS selvagens (wild-type - WT), transduzidas com pLV 

[Exp]HOXD10 (hiperexpressão - HIP), pLV shHOXD10 (knockdown - KD), e seus respectivos 

vetores controle (CT). C-D. Quantificação das bandas obtidas através do experiemento de Western-

blot referentes à expressão proteica de HOXD10 nas linhagens celulares de osteossarcoma SaOS-2 e 

U2-OS selvagens (wild-type - WT), transduzidas com pLV [Exp]HOXD10 (hiperexpressão - 

HIPER), pLV shHOXD10 (knockdown - KD), e seus respectivos vetores controle (CT). A expressão 

proteica de Vinculina foi utilizada como controle positivo. kDa = quilodalton (peso molecular). Os 

valores de expressão foram normalizados em relação às células wild-type para cada linhagem 

(expressão = 1).     
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HOXD10 (linha vermelha), constatamos uma redução significativa na capacidade 

proliferativa a partir do tempo de 48h (p < 0,001) e mais pronunciada em 72h (p < 0,0001) 

em relação ao controle (linha pontilhada). Na linhagem U2-OS (Figura 12 B) ambas as 

modulações levaram a uma redução na capacidade proliferativa em relação ao controle 

(linha pontilhada), mas não sendo significativo. A linhagem KD (linha azul) apresentou 

uma taxa de proliferação menor quando comparada também a linhagem HIP (linha 

vermelha), principalmente nos tempos de 48 e 72h.  

 

Análise da capacidade clonogênica de SaOS-2 após a modulação 

de HOXD10  

 

Outro fenótipo analisado foi a capacidade clonogênica. Das duas linhagens 

investigadas, apenas uma apresentou capacidade de formar colônias (SaOS-2). Como 

visto na Figura 13, as células HIP apresentaram uma capacidade menor de formar 

colônias em relação ao seu controle (p =0,0093), ao passo que, KD obteve um aumento 

significativo na capacidade clonogênica (p =0,0095).  

Figura 12. A-B. Taxa de proliferação relativa nas linhagens SaOS-2 e U2-OS transduzindas com vetor 

pLV[Exp] HOXD10 (hiperexpressão, HIP) e shHOXD10 (knockdown, KD) nos tempos de 24h, 48h e 72h. Os 

valores de expressão foram normalizados em relação aos respectivos vetores controle para cada linhagem 

(expressão = 1). ***< 0,001; ****<0,0001.  
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Investigação da porcentagem de células viáveis em diferentes 

tempos após a modulação de HOXD10   

 

 A análise de viabilidade celular após modulação do gene HOXD10 foi realizada 

em três diferentes tempos de após plaqueamento, 72h, 96h e 120h. As porcentagens foram 

obtidas a partir da incorporação de iodeto de propídeo e análise por citometria de fluxo. 

Como mostrado na Figura 14 A-D, a linhagem SaOS-2 HIP apresentou uma redução 

significativa de células viáveis quando comparada a seu controle no tempo de 96h (p 

=0,0403), sendo tal diferença mais robusta após 120h (p =0,0315) de cultivo, atingindo 

uma redução de 20% (Figura 14 A). Em relação à SaOS-2 KD, não houve diferença 

expressiva quando comparada a seu respectivo controle (Figura 14 B).  

 

HIP 

CT 

HIP  

KD CT KD 

Figura 13. Capacidade clonogênica relativa apresentadas pela linhagem SaOS-2 transduzindas com vetor 

pLV[Exp] HOXD10 (hiperexpressão, HIP) e shHOXD10 (knockdown, KD) em relação aos vetores vazios 

correspondentes. Os valores de expressão foram normalizados em relação aos respectivos vetores controle 

(expressão = 1). **<0,01. 
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Avaliação da expressão de genes associados com os processos de 

proliferação e viabilidade celular  

 

 A partir dos resultados obtidos anteriormente para compreender melhor o papel 

de HOXD10 na proliferação e viabilidade celular, procuramos avaliar a expressão de 

genes que estão ligados diretamente a esses processos. Para tal, analisamos o nível de 

expressão de CCND1, XIAP, BCL2 e Gli3  

 Em SaOS-2 foi observada uma diferença significativa nos níveis de expressão da 

Ciclina D1 (CCND1) tanto na linhagem hiperexpressa quanto silenciada. A 

hiperexpressão teve um aumento de 8 vezes em relação ao controle (p =0,0003), enquanto 

o Knockdown teve um acréscimo de 4 vezes em relação ao controle (p <0,0001). Não 

forma observadas diferenças significativas na expressão dos demais genes (Figura 15 A-

B).   

  

Figura 14. Porcentagem de células viáveis apresentada pela linhagem SaOS-2 transduzindas com vetor 

pLV[Exp] HOXD10 (hiperexpressão, HIP) e shHOXD10 (knockdown, KD) em relação aos vetores vazios 

correspondentes. Os valores foram normalizados em relação aos respectivos vetores controle. *<0,1. 
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Quando avaliamos a linhagem U2-OS, o aumento nos níveis de expressão da Ciclina D1 foi 

observado apenas após silenciamento de HOXD10 (p =0,043), já a expressão de Gli3 diminuiu 

significativamente em ambas as situações em relação aos seus controles. Novamente, não 

identificamos diferença na expressão dos outros genes (XIAP e BCL2) (Figura 16 A-B).   

 

 

 

 

Figura 15. Expressão gênica relativa de genes associados a proliferação e viabilidade celular na linhagem de 

osteossarcoma SaOS-2 transduzindas com vetor pLV[Exp] HOXD10 (hiperexpressão, HIP) e shHOXD10 

(knockdown, KD) em relação aos vetores vazios correspondentes. Os valores de expressão foram 

normalizados em relação aos respectivos vetores controle para cada linhagem (expressão = 1). ***< 0,001; 

****<0,0001. 

Figura 16. Expressão gênica relativa de genes associados a proliferação e viabilidade celular na linhagem de 

osteossarcoma U2-OS transduzindas com vetor pLV[Exp] HOXD10 (hiperexpressão, HIP) e shHOXD10 

(knockdown, KD) em relação aos vetores vazios correspondentes. Os valores de expressão foram normalizados 

em relação aos respectivos vetores controle para cada linhagem (expressão = 1). *<0,1; **<0,01; ****<0,0001 

A B 

A B 
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Discussão
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A capacidade de metástase do OS permanece um grande desafio na clínica. Assim, 

torna-se essencial compreender a regulação desse processo e identificar possíveis novos 

alvos terapêuticos. Embora 70% dos pacientes de OS que são submetidos a ressecção 

cirúrgica e quimioterapia multiagente possam tornar-se sobreviventes a longo prazo, o 

prognóstico daqueles que apresentam metástase primária ou recidiva ainda é 

desfavorável. Ademais, o tratamento de OS atingiu um platô para casos que não 

apresentam uma boa resposta ao tratamento padrão (BISHOP; JANEWAY; GORLICK, 

2016; ZHANG et al., 2015). Esses resultados têm continuado inalterados por mais de três 

décadas (KAGER; TAMAMYAN; BIELACK, 2017).   

Os genes da família HOX representam um conjunto de genes evolutivamente 

conservados com funções ligadas diretamente com o processo de desenvolvimento 

embrionário. Além disso, os fatores de transcrição codificados por eles regulam a 

expressão de genes envolvidos na proliferação celular (CILLO, (1994); QUINONEZ; 

INNIS, 2014). Inclusive, sua desregulação vem sendo descrita em vários tipos de 

cânceres. Particularmente, a hiperexpressão ou a perda de HOXD10 têm sido associado à 

tumorigênese com papéis na sobrevivência, proliferação e invasão de células cancerosas, 

sendo caracterizado como um oncogene ou supressor tumoral dependendo do tipo 

tumoral. Entre alguns carcinomas nos que já foi relatada a desregulação de HOXD10, 

quer para hiperexpressão quer para silenciamento, estão os de mama (VARDHINI et al., 

2014), gástrico (WANG et al., 2012), cabeça e pescoço (HAKAMI et al., 2014), ovário 

(NAKAYAMA et al., 2013), hepatocelular (LIAO et al., 2014) e gliomas (SASAYAMA 

et al., 2009). Essas alterações, de forma geral e a depender do tipo tumoral, vêm sendo 

caracterizadas por atribuir pior prognóstico, aumento da agressividade tumoral, assim 

como diminuição na sobrevida global.  

A importância de HOXD10 na progressão tumoral e no seu potencial uso como 

alvo terapêutico tem sido verificada experimentalmente em vários modelos. Estudos em 

carcinoma de cabeça e pescoço, por exemplo, relataram que o aumento induzido da 

expressão deste gene resultou em um aumento na migração e proliferação celular, mas 

diminuiu a invasão celular. Em complemento, viu-se que a redução de sua expressão teve 

efeito oposto, ou seja, resultou em um bloqueio na migração e proliferação, e um aumento 

na invasão (HAKAMI et al., 2014). Em relação ao sarcoma de Ewing, outro tumor 

pediátrico que acomete o tecido ósseo, a hiperexpressão de HOXD10 promoveu a 

capacidade invasiva in vitro, ao passo que o seu silenciamento levou a uma supressão de 

metástase para o pulmão (VON HEYKING et al., 2106).  
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Resultados recentes do nosso grupo de pesquisa evidenciaram que os níveis de 

HOXD10 (mRNA) em amostras de OS pré-quimioterápicas se apresentam elevados em 

relação a controles sadios. Além disso, foi observado que tanto em cultivo primário de 

osteoblastos normais quanto no tecido ósseo maduro o gene é pouquíssimo expresso 

(ROBERTO, 2018). Ainda, a análise proteica subsequente revelou uma relação inversa 

com fatores prognósticos, sendo que aqueles que apresentavam um menor nível de 

expressão proteica de HOXD10 possuíam maior volume tumoral e pior resposta ao 

tratamento. Para mais, a sobrevida global e livre de eventos se mostrou menor nos 

pacientes com menores níveis de expressão da proteína (HAKIME, 2020). Esses dados 

nos sugerem que o gene possa atuar no estabelecimento e progressão do tumor.  

Nossos resultados em relação à modulação de HOXD10 foram bem sucedidos em 

ambas as linhagens (SaOS-2/U2-OS). Quando silenciamos o gene em células SaOS-2, 

observamos um efeito mais expressivo com uma redução de 80% nos níveis de expressão. 

Já em U2-OS, o silenciamento foi de aproximadamente 50% em relação ao seu controle. 

considerando à hiperexpressão, obtivemos um padrão contrário, no qual as células U2-

OS apresentaram níveis de expressão de HOXD10 60 vezes superiores, enquanto a SaOS-

2, 2 vezes mais. Tal discrepância na eficiência da modulação entre as duas linhagens pode 

decorrer de diferenças na expressão endógena de HOXD10 entre as linhagens. De fato, 

quando comparadas, SaOS-2 naturalmente expressa 3 vezes mais do que U2-OS 

apresenta (Figura 3). Ao mesmo tempo, existem relatos na literatura de diferenças em 

relação à passividade de serem transduzidas. SaOS-2 são menos permissivas em relação 

a processos de transdução viral do que células U2-OS (DESCHAMPS; KALAMVOKI, 

2017; YAO; SCHAFFER, 1995).  

Contudo, a modulação de HOXD10 em nível proteico não foi demonstrada. Nesse 

sentido, LUO e colaboradores (2019) relatam que boa parte dos anticorpos comerciais 

para as proteínas HOX são de baixa qualidade. Ao mesmo tempo que apresentam grandes 

dificuldades para detectar seus alvos, apresentam baixa especificidade atrelada à 

considerável conservação evolutiva que a família HOX possui. Apesar disso, nossos 

resultados, após a modulação in vitro do gene HOXD10, mostraram alterações fenotípicas 

no que diz respeito à proliferação, à viabilidade celular e, sobretudo, à capacidade 

clonogênica das linhagens celulares.     

Como visto acima, os resultados foram em sua maioria linhagem-dependentes, 

mas de forma geral, seguiram a hipótese de que menores níveis de HOXD10 estariam 

associados com maior agressividade. Assim, o silenciamento de HOXD10 em SaOS-2 
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levou a um aumento da taxa proliferativa, enquanto a hiperexpressão teve um efeito de 

diminuição do crescimento celular. Efeitos semelhantes foram previamente relatados em 

câncer de próstata (MO et al., 2017) e em células trofoblásticas durante o 

desenvolvimento de pré-eclâmpsia (ZHANG et al., 2021). Os nossos resultados em 

relação à capacidade clonogênica também demonstram uma relação inversa em relação 

aos níveis de HOXD10. Quando o nível de expressão de HOXD10 está diminuído, 

podemos observar um aumento no número de colônias e o oposto ocorre quando as 

células estão hiperexpressando o gene.  Esse mesmo fenótipo foi descrito por ZENG et 

al., 2019 em hemangioma. Os resultados obtidos sugerem, portanto, que HOXD10 pode 

estar atuando como um fator de supressão tumoral em OS. De fato, o ensaio de 

clonogenicidade é capaz de medir a integridade reprodutiva das células por um período 

prolongado de tempo (S. FRANCO et al., 2016), uma característica crucial para colonizar 

novos ambientes e a formação de novos tumores durante o processo de metástase 

(SUMANTRAN, 2011).   

  Entretanto, a forma como HOXD10 afeta o crescimento celular ainda é incerta. 

Dentre seus poucos alvos descritos (Figura 17), e com participação na regulação da 

proliferação celular, encontramos RHOC (Família de genes homólogos de Ras, membro 

C) (YU et al., 2013). Estudos do nosso grupo de pesquisa demonstraram que essa GTPase 

se encontra em altos níveis em amostras de OS (DE OLIVEIRA, 2019). De acordo com 

a literatura, HOXD10 suprime a expressão de RHOC, sendo um controlador negativo, em 

que as expressões de ambos são sempre inversas. O baixo nível de HOXD10 leva a uma 

alta de RHOC, e vice versa (YUAN et al., 2019). Entretanto nas nossas amostras não foi 

verificada correlação entre a expressão gênica e/ou proteica entre HOXD10 e RHOC (DE 

OLIVEIRA, 2019).    
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Figura 17. Análise de interação proteica do HOXD10 a partir do software STRING v10.5 

(https://string-db.org).  Foram considerados os parâmetros de coexpressão, evidencia 

experimental, mineração de dados (textmining), e homologia (Score de interação: 0.400). 

 

Ao mesmo tempo, em busca de compreender os efeitos da modulação de HOXD10 

em OS, estudamos outros genes que podem estar envolvidos nesse processo, como 

Ciclina D1 – uma proteína codificada pelo gene CCND1 que atua na regulação do ciclo 

celular. Vimos em nossos resultados que a expressão de CCND1 está aumentada nas 

células SaOS-2 hipermoduladas quando comparadas a knockdown. A Ciclina D1 

promove a passagem pela fase G1 inibindo a proteína retinoblastoma (Rb), permitindo a 

progressão do ciclo celular através da transição G1/S e início da síntese de DNA 

(BALDIN et al., 1993; NEUMEISTER et al., 2003; SAKAMAKI et al., 2006). A redução 

dos níveis de CCND1 nas células knockdown em relação às hiperexpressas pode indicar 

que essas células estejam em estágio mais avançado do ciclo, corroborando com os dados 

de proliferação. Esses resultados podem nos sugerir uma alteração no ciclo celular, mas 

outros ensaios são necessários para maiores inferências.    

Também, foi visto na linhagem SaOS-2 uma redução na viabilidade das células 

após a hiperexpressão em relação ao controle. Dados semelhantes a esses foram 

encontrados em hepatocarcinoma celular (GUO et al., 2017), onde a presença de 

HOXD10 teve um efeito pró-apoptótico nas células estudadas. Em vista dos resultados 

observados, investigamos a expressão de dois genes relacionados ao processo de 
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apoptose: BCL2 (B-cell lymphoma 2) e XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis protein). 

Ambos caracterizam-se por serem genes antiapoptóticos (LATOUR; AGUILAR, 2015; 

SIDDIQUI; AHAD; AHSAN, 2015). No entanto, nenhuma alteração significativa da sua 

expressão foi observada em razão da modulação de HOXD10 em OS.  

Outro gene avaliado em nosso trabalho foi o Gli3 (GLI Family Zinc Finger 3), no 

qual tampouco vimos diferenças significativas em relação ao nível de sua expressão na 

linhagem SaOS-2, mas em U2-OS vimos uma redução expressiva nas células knockdown 

em relação ao controle e à hiperexpressa. Isso pode estar ocorrendo porque Gli3 é um 

alvo direto da via de SHH. Estudos anteriores já demonstraram que a deleção de HOXD10 

leva à inativação de SHH (TARCHINI; DUBOULE; KMITA, 2006). Ainda, CHEN e 

colaboradores (2004) apontaram que genes da família HOX interagem física e 

geneticamente com Gli3 e podem converter este repressor em um ativador de genes alvo 

de SHH. 

A divergência dos resultados observados entre as linhagens celulares utilizadas 

em nosso estudo pode decorrer de diversas razões. Uma delas é o conhecido caráter de 

heterogeneidade e alta instabilidade cromossômica de OS, o que faz com que as linhagens 

apresentem uma grande diversidade do ponto de vista molecular (RIVERA-VALENTIN; 

ZHU; HUGHES, 2015). Em relação a características de crescimento, ambas as células 

apresentam um tempo médio de duplicação de 2 a 3 vezes maior e uma taxa de 

proliferação de 15 a 20 vezes maior do que os osteoblastos normais. Contudo, quando 

comparadas entre si, SaOS-2 possui uma taxa menor nos primeiros dias de crescimento 

em relação a U2-OS, mas que se inverte no decorrer do tempo (PAUTKE et al., 2004). 

Também, quando analisamos o perfil de SaOS-2, apresenta-se deleção no gene 

que codifica p53 assim como uma forma truncada e funcionalmente inativa da proteína 

retinoblastoma (pRb). Além disso, ao comparar SaOS-2 a células de osteoblasto primário, 

percebe-se que ela possui altos níveis de fosfatase alcalina (ALP), um regulador da 

mineralização óssea e diferenciador osteoblástico (SZULC; BAUER, 2013). Apresenta, 

igualmente, outros fatores de diferenciação osteoblástica como colágenos tipo I e III, OC 

(osteocalcina) e BSP (sialoproteína óssea). Por fim, a expressão de citocinas e fatores de 

crescimento mostram semelhanças com células primárias de osteoblastos humanos 

normais (BECKER et al., 1986; BILBE et al., 1996).   

Por sua vez, U2-OS apresenta p53 e pRb funcionais (AKAN et al., 2012; RAO et 

al., 1996). Para mais, U2-OS não é classificada apenas como osteoblástica, mas também 

como fibroblástica (BOUTERFA et al., 1999), pois ao mesmo tempo em que quase não 
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apresenta marcadores osteoblásticos expressa marcadores positivos de cartilagem, como 

colágeno do tipo II, IX, X e IV (BECKER et al., 1986; CHICHESTER; FERNÁNDEZ; 

MINGUELL, 1993). Se levarmos em consideração que HOXD10 atua na regulação da 

diferenciação osteoblástica, isso nos leva a crer que as divergências encontradas entre o 

papel de HOXD10 e sua influência nos ensaios deste estudo possam decorrer das 

diferenças nas características das linhagens.  Interessantemente, a correlação entre 

mutações em TP53 e a baixa expressão de HOXD10, já foi relatada anteriormente em 

tumores de mama de alto grau histopatológico, sugerindo que a perda de ambos (como 

observado na linhagem SAOS-2) possa representar uma característica relacionada com a 

progressão da doença (SEKAR et al., 2014).  

Deste modo, a necessidade de verificação do papel HOXD10 em outras linhagens 

de OS torna-se necessária para a compreensão da contribuição real deste gene no 

desenvolvimento deste tumor.  
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A partir dos resultados obtidos neste estudo, verificaram-se um silenciamento e 

uma hiperexpressão de HOXD10, além de diferentes fenótipos em relação à proliferação 

celular. A modulação se mostrou mais eficiente em células SaOS-2, mesmo que em U2-

OS a hiperexpressão tenha sido expressiva.   

            O HOXD10, através dos ensaios funcionais, mostrou-se relevante no fenótipo 

tumoral, corroborando a nossa hipótese principal de que a hiperexpressão tornaria o tumor 

menos agressivo enquanto sua inibição levaria a padrões mais proliferativos. O aumento 

da sua expressão conseguiu reduzir a taxa de proliferação e a capacidade clonogênica 

além de manter uma taxa de viabilidade celular menor comparada àquelas que possuíam 

o knockdown do gene.     

Desta forma, sugere-se que a atuação de HOXD10 pode estar ligada diretamente 

à supressão tumoral em OS; entretanto, a forma pela qual ocorre este processo ainda é 

incerta. Portanto, o desenvolvimento de ensaios complementares se faz fundamental para 

futuras inferências a respeito da ação de HOXD10 neste tipo tumoral.  Do mesmo modo, 

estudos mais específicos sobre o papel deste gene em outras linhagens de OS são 

relevantes para a profunda compreensão da interação do gene com o desenvolvimento do 

tumor.     
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Apêndice A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela I. Perfis de Short Tandem Repeats (STRs) descritos pela ATCC (American Type Culture 

Collection) para a linhagens celulares SaOS-2, U2-OS, HeLa e HEK 293-T e a confirmação dos 

mesmos nas células utilizadas no presente trabalho.   
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Apêndice B.  

Silenciamento de HOXD10 por CRISPR-Cas9   

 

Na tentativa de silenciar o gene de interesse, inicialmente foram adquiridas partículas 

lentivirais comerciais all-in-one (U6-gRNA/EF1a-Puro-2A-Cas9-2A-GFP) da Sigma-

Aldrich®. A transdução foi realizadas nas linhagens de osteossarcoma (SaOS-2/U2-OS) 

através de partículas lentivirais. Para tal, utilizou-se MOI (Multiplicity of Infection) 1, 5 

e 10; seguindo recomendações do fabricante e a literatura (KETOLA et al., 2004), e o 

reagente Hexadimethrine bromide (8 μg/ml) para aumentar a eficiência da transdução. A 

solução lentiviral foi adicionada às células, plaqueada em poço de placa de 96 poços com 

120 μl de meio de cultivo sem soro, mantidas por 6 horas nessas condições. Após este 

tempo, foi acrescido soro e, e as células mantidas por mais 18 horas. Subsequentemente, 

foi realizada a seleção com puromicina.    

No entanto, não foi detectada a expressão do marcador fluorescente por citometria 

para nenhum dos gRNA (RNAguia) (HS0000252941, HS0000252943, HS0000252955) 

utilizados com os vetores, sendo as linhagens SAOS-2/U2-OS consideradas como não 

transduzidas.    

Diante deste cenário, repetiram-se os experimentos, testando valores maiores de 

MOI e outras alternativas experimentais, como número de células semeadas, meios de 

cultivos, facilitador de transdução (Polibreno) e os três gRNA individualmente assim 

como misturados, a fim de conseguir aumentar as chances de transdução.  

Assim, utilizou-se a mesma metodologia em que o valor de MOI passou de 10 

para 50 e 100. Além disso, realizamos outras pequenas alterações procedimentais, como 

por exemplo diminuir o número de células plaqueadas para 4x103 células por poço, ou 

ainda incubá-las em meio de cultura na presença do vetor lentiviral por 48 horas à 37ºC 

e 5% de CO2, sendo 24 horas a mais do que o procedimento anterior. Após a realização 

da transdução, as linhagens celulares foram tratadas com puromicina.  

Em todos os casos, para ambas as linhagens, a transdução não foi bem sucedida, 

evidenciado pela ausência de expressão do marcador fluorescente GFP. Após cada 

experimento, a eficiência do processo foi confirmada através de Western Blotting, mas 

não foi possível observar qualquer alteração na expressão proteica de HOXD10 nas 

células expostas ao vetor em relação às células wild-type (Figura I). A transdução da 

linhagem HeLa com os lentivírus, tampouco apresentou os resultados desejados, 
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independentemente do gRNA utilizado. Entramos em contato com o fornecedor da 

Sigma®, que reconheceu que a cadeia de refrigeração dos lentivirus podia ter sido afetada 

pela demora considerável em que ficaram na alfandega durante a importação. Com base 

em nossas recentes tentativas, nos enviaram outros vetores para reposição.  

Após o recebimento destes novos vetores, novas tentativas foram realizadas, mas 

novamente sem sucesso, levando-nos a procurar outras alternativas. 

 

 

Silenciamento de HOXD10 por shRNA “in-house”:  

 

Na tentativa de suprir os problemas com o vetor comercial, optamos pela técnica de 

clonagem de oligonucleotídeos sh.HOXD10 ( Exxtend -Solução em Oligos -Paulínia, SP, 

Brasil) sisntetizados em base a sequência já descrita por (VON HEYKING e 

colaboradores(2016).5′GATCCGGGGTAACTATTATTGCGCATTCAAGAGATGCG

CAATAATAGTTACCCCTTTTTTCTAGAG-3′(sense) e 5′-

AATTCTCTAGAAAAAAGGGGTAACTATTATTGCGCATCTCTTGAA 

TGCGCAATAATAGTTACCCCG-3′ (antisense). Estes oligos foram anelados e 

inseridos no vetor pLKO.1 Puro (Addgene #8463), que apresenta gene de resistência à 

puromicina (Figura II) e também num segundo vetor, o FUGW (Addgene #14883) que 

possui proteína verde fluorescente (GFP) (Figura x).  

A digestão de ambos os vetores foi realizada utilizando enzimas de restrição 

específicas para cada plasmídeo: EcoRI (New England Biolabs® #R0101S) e BamH1 

(New England Biolabs® #R0136S) para plKO.1 puro, e AgeI (New England Biolabs® 

Figura I. A) Avaliação da expressão proteica de HOXD10 nas linhagens U-2OS e SAOS-2 

transduzidas com os vetores de partículas lentivirais all-in-one (U6-gRNA/EF1a-Puro-2A-Cas9-

2A-GFP) da Sigma-Aldrich®. A linhagem HeLa foi utilizada como controle. B) Avaliação da 

expressão proteica de HOXD10 na HeLa. Somente são apresentados dados com o gRNA 

HS0000252941. WT = Wild-type; V.V. = vetor vazio. 
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#R0552S) e BamH1 (New England Biolabs® # R0136S) para FUGW. A confirmação da 

digestão dos vetores foi realizada por meio de corrida em gel de agarose 1%, como 

exemplificado na Figura II. Posteriormente, foi realizada a purificação das bandas do gel 

utilizando o QIAquick PCR Purification Kit (#28106; QUIAGEN) seguindo as normas 

do fabricante.  

Após quantificação do DNA, foram realizadas reações de ligação do inserto 

shHOXD10 em cada um dos vetores, utilizando a enzima DNA Ligase T4 (ThermoFisher 

Scientific® #IVGN2104). Posteriormente à ligação, foi realizada a transformação, na 

qual se inseriu o conteúdo da ligação em bactérias quimiocompetentes (#A3610; 

Promega®). Para o crescimento destas, utilizou-se uma placa de Petri contendo meio LB 

ágar com ampicilina. Após confirmação de inserção do vetor nas bactérias, as colônias 

foram coletadas e incubadas em tubos de ensaio contendo meio LB e ampicilina. Com o 

propósito de promover a expansão do número de cópias dos vetores, os mesmos foram 

mantidos em uma estufa a 37ºC sob agitação overnight, purificados, e concentrados à 

partir do Kit QIAGEN Prep (cat #12123 e #12145).  

 

Para inserção dos plasmídeos nas linhagens celulares SaOS-2 e U2-OS de forma a 

obter o silenciamento duradouro de HOXD10, optamos por fazer a produção de partículas 

lentivirais. Para tal, utilizamos a linhagem HEK293T por se tratar de uma linhagem com 

capacidade de produção de retrovírus e com alta suscetibilidade de transfecção. Os 

vetores de interesse foram inseridos nessas células, juntamente com vetores 

empacotadores específicos (pCMV-Δ8.9 e pCMV-VSVG) e o otimizador de transfecção 

Polietilenoimina - PEI (Sigma-Aldrich® #306185). Após 24h o meio foi substituído por 

Figura II. A e B) Mapas dos vetores pLKO.1 Puro e do vetor FUGW, respectivamente; C) 

Fotografia de gel de agarose 1% corado com brometo de etídeo evidenciando a digestão com 

enzimas de restrição (Age1 e BamH1) para a abertura e linearização do vetor FUGW.     
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um novo suplementado com 30% de SBF para intensificar a proliferação celular, 

juntamente com o aumento da produção e liberação das partículas lentivirais. Tais 

partículas, presentes no meio de cultura, foram coletadas e filtradas com o objetivo de 

remover quaisquer possíveis resíduos celulares. Por fim, o filtrado foi armazenado e 

preservado à -80 °C.  

Contudo, Após a transdução das partículas lentivirais de shHOXD10 em ambas as 

linhagens SAOS-2 e U-2OS, não conseguimos constatar a presença de GFP, outros testes 

foram feitos para confirmação, mas infelizmente não havia funcionada a técnica. 

 

Hiperexpressão de HOXD10 por vetor lentiviral:   

 

Paralelamente, realizamos experimentos de construção do vetor lentiviral para 

hiperexpressão de HOXD10 nas linhagens celulares. A região de HOXD10 foi 

amplificada a partir do plasmideo HOXD10-pCDNA (addGene #21007) utilizando os 

primers 5′CGAAGTGCAGGAGAAGGAAA -3′(sense) e 5′-

TTCTGCCACTCTTTGCAGTG -3′ (antisense) em seguida a região foi inserida no vetor 

pLVX-ZsGreen1-N1 (#632565; Clontech®) previamente digerido pelas enzimas EcoRI 

(New England Biolabs® # R0101S) e BamH1 (New England Biolabs® #R0136S), 

utilizando a kit T4 DNA Ligase Master Mix (ThermoFisher Scientific® #IVGN2104) 

seguindo as recomendações do fabricante. O vetor  pLVX-ZsGreen1-N1 contém todos os 

elementos de processamento viral necessários para a produção de lentivírus, bem como 

elementos para melhorar o título viral para expressão do transgene.   

Após a construção do vetor lentiviral, foi realizada sua transfecção na linhagem 

HEK293T para empacotamento, da mesma forma como descrito para o empacotamento 

do vetor com o shHOXD10.  

Para transdução utilizaram-se placas de 6 poços. Foram plaqueadas 10x105 células 

por poço, e estas foram incubadas por 48 horas em 2ml de meio de cultivo com 10% de 

SBF e antibiótico e 1ml da solução com as partículas lentivirais, à 37ºC e 5% de CO2. 

Após este período, o meio de cultivo foi descartado, e adicionou-se novamente 2ml de 

meio de cultivo com 10% de SBF e antibiótico, e mais 1ml da solução com as partículas 

lentivirais por poço. As células foram novamente incubadas por 48 horas, para então 

retirar-se as partículas não infectantes, e iniciar a seleção das células por meio da adição 

de meio de cultivo completo com puromicina.  
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Após 48 horas do início da seleção por puromicina, não foi possível observar a 

expressão do marcador fluorescente GFP nas linhagens estudadas, tão pouco foi possível 

verificar qualquer diferença na expressão proteica de HOXD10 nas células de OS 

transduzidas.   

 


