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RESUMO 

AGUIAR, Graziela de Moura. Avaliação do papel do gene HOXC13 na regulação 

da proliferação e migração celular em câncer de cabeça e pescoço. 2020. 95 f. 

Dissertação (Mestrado em Oncologia Clínica, Células-Tronco e Terapia Celular) – 

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

2020. 

 
 Os genes HOX constituem um subgrupo da família Homeobox, que se 

caracterizam pelo alto grau de conservação entre organismos. Em mamíferos há 39 

genes HOX que exercem papel importante no desenvolvimento embrionário e tecidos 

adultos normais, regulando processos biológicos como proliferação, diferenciação, 

migração, angiogênese e apoptose. Estudos apontam que os membros desta família 

podem exercer papel importante durante a carcinogênese de vários tipos de cânceres, 

recapitulando a regulação dos processos iguais aos do desenvolvimento embrionário. 

Em um estudo anterior do nosso grupo, realizado in vitro, mostramos que o HOXC13 

regula a migração e a proliferação de linhagens de câncer de cabeça e pescoço. 

Posteriormente, identificamos por análise in silico aproximadamente mil possíveis 

genes alvos de regulação do HOXC13, sendo parte deles, enriquecidos em vias 

gênicas de interesse do grupo, que incluem as vias de migração e proliferação celular, 

bem como a via de transição epitelial-mesenquimal. Neste trabalho, sugerimos que o 

HOXC13 desempenha um papel importante na progressão do câncer de cabeça e 

pescoço através da regulação positiva de processos biológicos centrais da 

proliferação celular, como o ciclo celular e a via de sinalização PI3K-Akt-mTOR, pela 

regulação direta e/ou indireta de genes alvos, assim como de outras vias biológicas 

envolvidas no mecanismo de EMT, como por exemplo a via do receptor de TGF-β. 

 

Palavras-chave: HOXC13; câncer de cabeça e pescoço; genes alvos.   



 
 

ABSTRACT 

AGUIAR, Graziela de Moura. Evaluation of the role of the HOXC13 gene in the 

regulation of cell proliferation and migration in head and neck squamous cell 

carcinoma. 2020. 95 f. Dissertação (Mestrado em Oncologia Clínica, Células-Tronco 

e Terapia Celular) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

HOX genes are a subgroup of the Homeobox family, which are characterized 

by a high degree of conservation between organisms. In mammals there are 39 HOX 

genes that play an important role in embryonic development and normal adult tissues, 

regulating biological processes such as proliferation, differentiation, migration, 

angiogenesis, and apoptosis. Studies point out that the members of this family can 

play an important role during the carcinogenesis of several types of cancers, 

recapitulating the regulation of the same processes as those of embryonic 

development. In a previous study by our group, conducted in vitro, we showed that 

HOXC13 regulates the migration and proliferation of head and neck cancer cell lines. 

Subsequently, we identified approximately 1,000 possible target genes for regulation 

of HOXC13 by in silico analysis, part of which were enriched in gene pathways of 

interest to the group, which include migration and cell proliferation pathways, as well 

as the epithelial-mesenchymal transition pathway. In this work, we suggest that 

HOXC13 plays an important role in the progression of head and neck cancer through 

the positive regulation of central biological processes of cell proliferation, such as the 

cell cycle and the PI3K-Akt-mTOR signaling pathway, by direct and/or indirect target 

genes, as well as other biological pathways involved in the EMT mechanism, such as 

the TGF-β receptor pathway. 

 

Keywords: HOXC13; head and neck squamous cell carcinoma; target genes.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Câncer de Cabeça e Pescoço  

Cânceres que ocorrem na região da cabeça e do pescoço são coletivamente 

chamados de câncer de cabeça e pescoço. Eles têm como característica comum 

iniciar nas células escamosas dessas regiões, denominando-se assim, carcinoma de 

células escamosas de cabeça e pescoço [1]. 

O câncer de cabeça e pescoço é subdivido de acordo com a região de 

ocorrência, conforme ilustrado na figura 1: 

 

 

Figura 1. Regiões do câncer de cabeça e pescoço. Fonte: Adaptado de NCI Head and Neck Cancer 

Homepage. 
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O câncer de cabeça e pescoço é o sétimo mais comum no mundo e de acordo 

com a estimativa feita pelo Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, para cada ano do 

triênio 2020-22, é esperado 11.180 novos casos em homens e 4.010 para mulheres. 

Os homens são mais afetados, comparado às mulheres, com uma taxa de 3:1. Sua 

ocorrência é mais comum em países de baixo e médio desenvolvimento, sendo 

registrado aproximadamente 75% dos casos de mortes nesses países no ano de 2018 

[2,3]. 

A cavidade oral e a faringe são as regiões com maior frequência de 

desenvolvimento do câncer. Somente a cavidade oral corresponde acerca de 50% dos 

casos. Os principais fatores de riscos para o desenvolvimento do câncer de cabeça e 

pescoço são o tabagismo e etilismo, variando de acordo com o tipo específico do 

câncer, o sexo e a idade. Além disso há outros fatores de risco conhecidos ou 

potenciais, como a presença do papilomavírus humano (HPV), o alto índice de massa 

corporal (IMC) e a história familiar de câncer de cabeça e pescoço [2]. 

Alterações moleculares no câncer de cabeça e pescoço vêm sendo estudadas 

de forma crescente, mostrando diferenças genéticas entre cânceres HPV-positivo e 

HPV-negativo [2].  

Tumores HPV-positivos possuem alterações genéticas particulares como perda 

do braço longo do cromossomo 16 (16q), diferenciação de queratinócitos e processo 

de estresse oxidativo, indicando aumento no número de cópias do braço longo do 

cromossomo 3 (3q), e mutação no oncogene PIK3CA [2]. 

Já tumores HPV-negativos possuem alterações genéticas relacionadas ao 

perfil de causa. Por exemplo, tumores desenvolvidos pelo fator envelhecimento 

possuem mutações em genes como TP53, HRAS e CASP8, enquanto aqueles 

relacionados ao tabagismo, possuem mutações em genes como NPE2L2, TP53, e em 

outros genes relacionados às vias de ciclo celular [2]. 

Outras anormalidades, como ganho ou perda em determinados cromossomos 

também já foram descritas, bem como ativação de oncogenes, como Ciclina D1, MYC, 

EGFR e inativação de genes supressores tumorais, como o CDKN2A, FAT1 e 

NOTCH1 [4]. A figura 2 exemplifica algumas dessas alterações citadas. Mas vale 
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lembrar que é o acúmulo, e não necessariamente a ordem dessas alterações 

genéticas, que determinam a progressão do câncer. 

 

 

Figura 2. Alterações genéticas no câncer de cabeça e pescoço. Fonte: Adaptado de Hashibe et al. 

2009. 

 

A heterogeneidade tumoral é um dos principais fatores da ineficiência de 

tratamentos, como a rádio e a quimioterapia. As diferentes alterações moleculares, 

bem como a presença de células com características tronco-tumoral são algumas 

explicações para esse problema. Uma maior compreensão da biologia celular e 

molecular desses tipos de câncer facilitará o desenvolvimento de estratégias 

terapêuticas mais eficazes. O monitoramento de biomarcadores é uma tentativa de 

diagnosticar, não somente o câncer de cabeça e pescoço, como muitos outros 

tumores em estágios iniciais e assim aumentar as chances de cura dos pacientes [5]. 

 

1.2. Genes HOX  

Os primeiros estudos com os genes HOX foram realizados na década de 20 

por Bridges e Morgan após análise do efeito de mutações em genes da mosca-da-

fruta, Drosophila melanogaster. Os pesquisadores observaram que as Drosophilas 

mutantes apresentavam alterações na estrutura corpórea e no desenvolvimento, que 

incluíam a substituição de antenas por patas, sugerindo a existência de genes 

responsáveis pelo desenvolvimento canônico das moscas do gênero Drosophila [6]. 

Os genes HOX compõem uma família de genes que atuam durante o desenvolvimento 

embrionário de vertebrados e invertebrados regulando a diferenciação de órgãos e 

tecidos [7]. Nos vertebrados, os genes HOX estão organizados em famílias ou clusters 

gênicos, onde o número de membros de cada cluster varia de acordo com a 
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complexidade anatômica dos organismos. Em mamíferos, os genes HOX se 

subdividem em 4 clusters, denominados de HOXA, HOXB, HOXC e HOXD, 

localizados nos cromossomos 7, 17, 12 e 2, respectivamente [8, 9]. Até o presente 

momento já foram identificados 39 genes HOX [10]. Assim como outros genes da 

superfamília Homeobox, os genes HOX codificam fatores de transcrição, que se 

caracterizam por possuírem um domínio de ligação ao DNA chamado de 

homeodomínio [11].  

Há três mecanismos pelos quais os genes HOX são regulados durante o 

desenvolvimento canônico [Fig. 3]:  

1. Os genes HOX são expressos seguindo a orientação dos genes na 

posição 3’ para 5’ ao longo do eixo ântero-posterior do organismo, sendo 

este tipo de regulação denominada de colinearidade espacial;  

2. Os genes HOX, que estão posicionados mais a 5' terão um fenótipo 

dominante em relação aos genes posicionados a 3' dos complexos 

gênicos HOX, sendo descrito como prevalência posterior [12], e;  

3. Os genes HOX são expressos temporalmente seguindo a ordem 

posicional de 3’ para 5’, ou seja, os genes com menor numeração estão 

na posição 3’. Por exemplo, o gene HOXA1, é ativado mais cedo em 

relação ao gene HOXA13. Este padrão de expressão é denominado 

colinearidade temporal [13]. 
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Figura 3. Colinearidade espacial e temporal dos genes HOX. O complexo gênico HOX é homólogo 

em humanos e Drosophila. Fonte: Goodman et al. 2003. 

 

Os genes HOX são considerados os mais conservados da superfamília 

Homeobox, ao longo do processo evolutivo das espécies. Uma das suas funções mais 

marcantes consiste na formação do eixo ântero-posterior, atuando na diferenciação 

de tipos celulares, tecidos e órgãos, localizados nessa região. Além disso, eles 

regulam vários processos biológicos como proliferação, migração, adesão e morte 

celular, de acordo com o molde morfológico a ser desenvolvido [15]. 

 

1.3. Genes HOX e Câncer 

 Diversos estudos vêm mostrando que a perda do controle da expressão de 

genes envolvidos no desenvolvimento embrionário acarreta o surgimento do câncer 

[16, 17]. Evidência da desregulação da expressão dos genes HOX em diferentes 

tumores vem sendo demonstrada em muitos estudos, e o mecanismo de 

desregulação parece ser variado, levando a uma menor ou maior expressão dos 

genes HOX dependendo do tipo de tumor. Essa característica tecido-específica faz 

com que os genes HOX atuem como supressores tumorais em alguns cânceres e 

como promotores tumorais em outros [18-21]. 
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Abate-Shen (2002) [22] propôs que os genes HOX podem perder seu controle 

de três maneiras: 

A. Temporo-espacial: padrão de expressão dos genes HOX no tecido 

tumoral difere em relação ao tecido normal;  

B. Dominância gênica: uma classe de genes HOX está mais expresso no 

tecido tumoral do que a classe que normalmente está expressa no seu 

equivalente normal;  

C. Hipoexpressão: uma classe de genes HOX está menos expressa no 

tecido tumoral do que a classe que normalmente está expressa no seu 

equivalente normal. 

 

Os dois primeiros mecanismos ocorrem quando a expressão dos genes HOX é 

associada com a oncogênese, e o terceiro é evidente em tecidos nos quais os genes 

HOX funcionam como supressor tumoral. Nesse caso, a regulação pode ser por 

mecanismos epigenéticos, como a metilação do DNA [23, 24]; por miRNAs [25, 26]; e 

os mediados por RNAs não-codificantes longos (lncRNAs) [27-29]. 

Portanto, entender como a expressão aberrante dos genes HOX afeta o 

desenvolvimento e progressão dos tumores é de suma importância, tanto pelo 

entendimento do seu papel carcinogênico, como para que novas formas de 

tratamentos e terapias sejam desenvolvidas. Como a expressão diferencial dos genes 

HOX e seu comportamento na carcinogênese pode variar dependendo do tipo 

tumoral, é necessário que este estudo seja feito separadamente para cada tipo de 

tumor. 

 

1.4. Resultados obtidos pelo grupo sobre genes HOX na tumorigênese do 
câncer de cabeça e pescoço. 

O presente trabalho faz parte de um projeto maior do nosso grupo, que busca 

entender de forma ampla o papel dos genes HOX na tumorigênese de vários 

cânceres. O primeiro artigo publicado fruto desse esforço, aplicou abordagem de 

microarranjos de RNA para investigar a expressão de genes associados com a 

progressão do carcinoma de células escamosas da laringe (CCEL). Entre os genes 

hiperexpressos, foram encontrados oito membros da família de genes HOX (HOXA10, 

HOXA11-AS1, HOXC8, HOXC9, HOXC10, HOXC13, HOXD10 e HOXD11) (Fig. 4A). 

A validação por RT-qPCR mostrou que esses genes estavam até 16 vezes mais 
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expressos nas amostras de tumor quando comparado a tecidos normais (Fig. 4B). No 

mesmo estudo, os ensaios usando sondas de esiRNA contra os genes HOXC8, 

HOXD10 e HOXD11, em duas linhagens celulares de carcinoma de células 

escamosas de cabeça e pescoço (FaDu e UMSCC-14), revelaram que os três genes 

poderiam atuar sobre a capacidade de formação de colônias e migração celular (Fig. 

4C, D). As linhagens FaDu (carcinoma de faringe) e UMSCC-14 (carcinoma de 

assoalho bucal) foram escolhidas como modelo experimental por serem 

representativas do tipo de câncer estudado, uma vez, que não havia disponibilidade 

de linhagens derivadas de carcinoma de células escamosas de laringe [30]. 

 

 

Figura 4. Resumo dos resultados obtidos por Bueno & Ramão et al. (2016). (A) HeatMap dos genes 

HOX encontrados por Bueno & Ramão et al. (2016), em análise por RNA microarray. (B) Validação de 

dados transcriptômicos por RT-qPCR. A análise foi realizada para os genes HOXC8, HOXC9, HOXC10, 

HOXC13, HOXD10, HOXD11, HOXA10 e HOXA11-AS1. (C) Ensaio de formação de migração celular 

em células FaDu e UMSCC-14 após o silenciamento dos genes HOXC8, HOXD10 e HOXD11. Imagens 

representativas da superfície inferior do transwell, mostrando células migratórias coradas: FaDu (painel 

superior) e UMSCC-14 (painel inferior). (D) Ensaio de formação de colônia celular em células FaDu e 

UMSCC-14 após o silenciamento dos genes HOXC8, HOXD10 e HOXD11. Imagem representativa 

mostrando colônias formadas por células FaDu (à esquerda) e células UMSCC-14 (à direita) após 12 
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dias de transfecção com esiRNA (esiCTRL) ou esiRNAs HOXC8, HOXD10 ou HOXD11. Fonte: Bueno 

& Ramão et al. (2016). 

 

Outro trabalho desenvolvido pelo nosso grupo visou identificar o perfil de 

expressão de todos os genes HOX e seus lncRNAs associados em diferentes tipos 

de tumores a partir de dados obtidos do TCGA (The Cancer Genome Atlas) [31]. A 

equipe da Bioinformática identificou os genes HOX diferencialmente expressos entre 

amostras de tecidos normais e tumorais de cabeça e pescoço (Fig. 5). Este resultado 

reforça os achados obtidos por Bueno & Ramão (2016) [30]. 

 

 

Figura 5. Genes HOX diferencialmente expressos em câncer de cabeça e pescoço. Volcano plot 

mostrando a comparação da expressão dos genes HOX em amostras de tumores e tecidos adjacentes 

do banco de dados TCGA. O eixo x representa log2 dos valores de fold-change e o eixo y mostra o -

log10 do p valor ajustado. Pontos pretos: não significativo; Pontos vermelhos: hiperexpressão em tumor 

primário de cabeça e pescoço; Pontos verdes: hipoexpressão em tumor primário de cabeça e pescoço. 

Fonte: Equipe de Bioinformática do Laboratório de Genética Molecular e Bioinformática (dados não 

publicados). 

 

Mais recentemente, durante minha iniciação científica [32], investigamos a 

participação dos genes HOXA10, HOXC9, HOXC10 e HOXC13, encontrados no 

trabalho de Bueno & Ramão, et al. (2016), em processos celulares relacionados à 

carcinogênese e progressão de tumores de cabeça e pescoço. Obtivemos 

informações relevantes na participação destes genes HOX no câncer de cabeça e 

pescoço. 

De modo geral, os genes HOXC10 e HOXC13, mostraram-se reguladores da 

capacidade migratória e proliferativa nas linhagens FaDu e UMSCC-1, sugerindo 
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também que eles possam regular o mecanismo de transição epitelial-mesenquimal 

(EMT) (Fig. 6). 

 

Figura 6. O silenciamento dos genes HOXC9, HOXC10 e HOXC13 reduz a mobilidade celular e 

formação de colônias. (A) Imagens representativas mostrando colônias formadas por células FaDu 

(painel superior) e células UMSCC-1 (painel inferior) após 14 dias de transfecção com esiRNA de 

controle (esiEGFP) ou esiRNAs HOXA10, HOXC9, HOXC10 ou HOXC13. (B) Gráfico de barras 

mostrando a quantificação de colônias; FaDu (esquerda) e UMSCC-1 (direita). (C) Imagens 

representativas das células migratórias coradas: FaDu (painel superior) e UMSCC-1 (painel inferior). 

(D) Gráfico de barras mostrando o número de células migratórias; FaDu (esquerda) e UMSCC-1 

(direita). O teste de Kruskal-Wallis seguido de post hoc Dunn foi usado para análise estatística. ns: não 

significativo, * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001. Fonte: Aguiar, 2017 (Monografia). 
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Vários estudos têm associado os genes HOX com o desenvolvimento de 

diferentes tipos tumorais, uma vez que esses genes participam do controle de vários 

processos biológicos, especialmente durante a embriogênese. A avaliação dos genes 

HOX em câncer de cabeça e pescoço, realizada pelo nosso grupo, evidenciou um 

claro padrão de genes hiperexpressos e de regulação em processos de migração e 

proliferação celular. Entre eles, o gene HOXC13 destacou-se pelo seu alto nível de 

expressão (Fig. 4B) e melhor desempenho quanto a redução da capacidade migratória 

e proliferativa após a redução da sua expressão (Fig. 6).  

Além das análises moleculares realizadas, também geramos dados in silico 

de alvos preditos para o HOXC13, onde identificamos mais de mil alvos, sendo que 

alguns deles regulam a migração e a proliferação celular. Sendo assim, este trabalho 

teve o propósito de ampliar as análises realizadas durante a minha iniciação científica, 

validando experimentalmente alguns dos genes alvos preditos de HOXC13 com 

ênfase na regulação dos mecanismos de EMT e proliferação celular. Acreditamos que 

os resultados possam apresentar bases científicas para sugerir novos biomarcadores 

que auxiliem na melhor conduta terapêutica do câncer de cabeça e pescoço.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo geral 

 O presente trabalho teve por objetivo investigar o papel do fator de transcrição 

HOXC13 na regulação da proliferação e migração celular, bem como validar alguns 

genes alvos, a fim de elucidar por quais mecanismos esta proteína atua nos processos 

biológicos relacionados ao câncer de cabeça e pescoço. 

2.2. Objetivos específicos 

1. Avaliar o efeito do silenciamento do HOXC13 no ciclo celular e na expressão 

de marcadores de ciclo celular e EMT. 

2. Selecionar os genes alvos preditos do HOXC13 pela análise de enriquecimento 

de vias envolvidas com os processos biológicos de migração e proliferação 

celular. 

3. Identificar genes alvos do HOXC13 em amostras de linhagens de câncer de 

cabeça e pescoço. 

4. Avaliar o impacto do silenciamento do HOXC13 na transcrição dos genes alvos 

selecionados na etapa 2. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1. Aspectos éticos e biossegurança 

 Este trabalho foi aprovado pela Comissão Interna de Biossegurança do 

Hemocentro de Ribeirão Preto (CIBio) com o número de processo 297/2019.002-02 e 

dispensado de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa pela coordenação do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP (Anexo). 

3.2. Análise de vias enriquecidas 

 Analisamos as vias gênicas enriquecidas em câncer de cabeça e pescoço com 

a plataforma WebGestalt GSAT (WEB-based Gene SeT AnaLysis Toolkit) e GSEA 

(MSigDB), pela via de Reactome, e Network Analyst, pela via de KEGG [33-38]. Para 

tanto, selecionamos somente os genes alvos preditos com correlação positiva de 

expressão maior que 0.4 (R>0.4).  

3.3. Customização de primers 

Os primers utilizados neste trabalho foram customizados pelo software 

Geneious Prime [39]. A porcentagem de CG, temperatura de melting (Tm) e formação 

de hairpins foram analisados utilizando a plataforma online Oligo Analyzer da empresa 

IDT. PCR in silico foi realizado através da plataforma UCSC Genome Browser para 

verificação do pareamento dos primers na região genômica desejada [40].  

O gene HOXC13 foi amplificado através de PCR convencional empregando os 

primers apresentados na tabela 2 para adição de sítios de restrição das enzimas XhoI 

e NotI. O primer reverse (NotI-HOXC13-R) foi desenhado retirando-se o stop códon 

do gene HOXC13 para que houvesse a tradução da proteína HOXC13 seguida da 

tradução dos nucleotídeos que codificam a proteína HA (hemaglutinia- peptídeo 

YPYDVPDYA). Em vermelho, temos os sítios de restrição para as enzimas XhoI e 

NotI, compatíveis com o vetor pOZ-FH-C (Fig. 8). Para os primers customizados para 

amplificação da região promotora dos genes alvos preditos (tabela 3), foram 

realizados testes de eficiência por PCR convencional, com variação de cinco 

temperaturas a cada dois graus Celsius (58°C a 66ºC). Para os primers de análise de 

expressão (tabela 1 e 4) foram realizadas curvas-padrão. Tais curvas foram realizadas 

em cinco pontos (1:10; 1:100; 1:1000; 1:10000; 1:100000) em triplicata, sendo que as 
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curvas de melting foram checadas quanto a formação de dímeros de primer e bandas 

contaminantes. Foram selecionados somente os pares de primers que apresentaram 

eficiência de pareamento entre 90-110%. 

As tabelas abaixo mostram a sequência de cada par de primers customizados 

para cada etapa do trabalho. 

Tabela 1. Sequência dos primers para amplificação de genes marcadores do ciclo celular e EMT. 

Nome Sequência (5’ → 3’) 

Ciclina D1-F GCTGCGAAGTGGAAACCATC 

Ciclina D1-R CCTCCTTCTGCACACATTTGAA 

E-caderina-F CGAGAGCTACACGTTCACGG 

E-caderina-R GGGTGTCGAGGGAAAAATAGG 

Vimentina-F AGTCCACTGAGTACCGGAGAC 

Vimentina-R CATTTCACGCATCTGGCGTTC 

 

Tabela 2. Sequência dos primers para superexpressão do HOXC13-HA. 

Nome Sequência (5’→ 3’) 

XhoI-HOXC13-F CCGCTCGAGATGACGACTTCGCTGCTCCTGCA 

NotI-HOXC13-R AAGGAAAAAAGCGGCCGCGGTGGAGTGGAGATGAGGCGC 

 

Tabela 3. Sequência dos primers para amplificação da região promotora dos genes alvos preditos. 

Nome Sequência (5’ → 3’) 

ChIP-ALKBH8-F CTTTGCCAGCCTCTCCACTC 

ChIP-ALKBH8-R CAGTTTTCTCCAACATGGCCG 

ChIP-ARHGEF18-F GTCTTGCTGTCCGTTTCCGAG 

ChIP-ARHGEF18-R TCTCAGAAAGGTACAGCAAGACC 

ChIP-EIF4B-F AGGCAGTAATGGTAGACTCTGG 

ChIP-EIF4B-R TGATTCACGTCTACGAAAAGGC 

ChIP-LAMA3-F ACTGTGTCCTCCACTAAGATGGA 

ChIP-LAMA3-R GCTGTCCATGATGATAGCAAGA 

ChIP-MYH10-F CTTTCCTTTGGCCCCAATTGC 

ChIP-MYH10-R TAGCTGTCTTAGAGGTAGAGGGA 
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ChIP-PARD3-F TGGGACCAAGAGAAGAGCAGA 

ChIP-PARD3-R GGCTGCTAGTGTACCTTCCAT 

ChIP-PFDN1-F ACTTACCCGACCCAGACCAA 

ChIP-PFDN1-R AGTCCTAAGGCCTCACTGGG 

ChIP-PIK3CD-F ACTTTAGAGTCAAATGGGTGCTC 

ChIP-PIK3CD-R TAAAACTGGTTGGAGTCGCTG 

ChIP-PRKCA-F TGGAATGGAAGGGAATGATTTGA 

ChIP-PRKCA-R TGCCCTTACGCTAATCTTACTTGA 

ChIP-TJP1-F CCGATACCCGACAGTTGTTT 

ChIP-TJP1-R AGAAAATGCATTCCGCCTTC 
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Tabela 4. Sequência dos primers para amplificação dos genes alvos preditos selecionados (expressão). 

Nome Sequência (5’ → 3’) 

PCR-ALKBH8-F ATGGACAGCAACCATCAAAGTAA 

PCR-ALKBH8-R GGCTCTGAGTGGCATAGGATAC 

PCR-ARHGEF18-F AATTGGCAACTTCTCCATCG 

PCR-ARHGEF18-R CTCCACCAGCACTGGGTATT 

PCR-EIF4B-F AGAATGGGACTGCATTGGAC 

PCR-EIF4B-R CCCCTATTACCTGGTGCAAA 

PCR-LAMA3-F TGCTAACAGTATCCGGGATTCT 

PCR-LAMA3-R TCTTGGTTCAAGCCATTTGCC 

PCR-PARD3-F ACCTGAAGTGGAGGATGACG 

PCR-PARD3-R GCCCCAATTTTTGGTGTATG 

PCR-PFDN1-F AACTCCCAGGAGAGGGAAGA 

PCR-PFDN1-R AGGCTTAGCAGAGTGGGACA 

PCR-PIK3CD-F TCAACTCACAGATCAGCCTCC 

PCR-PIK3CD-R CGCGAAAGTCGTTCACTTCT 

PCR-TJP1-F ACCAGTAAGTCGTCCTGATCC 

PCR-TJP1-R TCGGCCAAATCTTCTCACTCC 

 

3.4. Manutenção e expansão das linhagens 

As linhagens HaCat (queratinócito da pele humana) e UMSCC-1 (tumor de 

assoalho bucal) foram mantidas em meio DMEM High Glucose e a linhagem FaDu 

(tumor de faringe), em meio DMEM Low Glucose (Thermo Fisher Scientific), 

suplementados com 10% de soro fetal bovino (SFB), sem antibiótico e mantidas em 

estufa 5% de CO2 a 37°C. As células foram testadas regularmente para identificar 

possíveis contaminações por bactérias do gênero Mycoplasma.  

A linhagem HaCat foi utilizada para amplificação do gene HOXC13, pois, 

segundo o banco de dados The Human Protein Atlas [41], é a linhagem celular com 

maior expressão desse gene (Fig. 11). As linhagens UMSCC-1 e FaDu foram 

utilizadas para a transdução do vetor de expressão para superexpressar o gene 

HOXC13 acoplado a tag HA.   
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3.5. Extração de RNA 

 A extração de RNA foi realizada utilizando o kit comercial Direct-zol RNA Mini-

prep (Zymo Research), seguindo as instruções do fabricante. 

3.6. Síntese de cDNA 

Os cDNAs foram preparados utilizando o kit High Capacity (Thermo Fisher 

Scientific) segundo o seguinte protocolo (para 1µg de RNA): 2µl RT solução-tampão 

10x, 0,8µl dNTPs, 2µl 10x RT Random Primer, 1µl enzima multiscribe e 4,2µl água 

ultrapura. Ciclo: 25ºC (10 minutos); 37ºC (2 horas); e 4ºC (infinito).  

Para síntese de cDNA, a partir do RNA total da linhagem HaCaT, foi utilizado o 

Oligo(dT)12-18 Primer (Thermo Fisher Scientific) no lugar do Random Primer, para que 

ocorresse a hibridação com a cauda poli(A) do mRNA, e fosforilação na extremidade 

5' para facilitar a clonagem do cDNA. 

3.7. Análise dos níveis de expressão por meio de PCR em tempo real (RT-
qPCR) 

 Para a amplificação da região promotora e para a análise de expressão de 

genes marcadores do ciclo celular e EMT, bem como dos genes alvos preditos foram 

confeccionados primers (tabela 1, 3 e 4) utilizados com Power SYBR Green PCR 

Master Mix (Thermo Fisher Scientific). Para os genes envolvidos com EMT (SNAI2, 

TWIST1, TFGB1 e TGBR1) foram utilizadas sondas do tipo TaqMan® (IDT) e 

Taqman® Universal PCR Master Mix (Thermo Fisher Scientific). As reações foram 

realizadas em triplicada com amostras de DNA imunoprecipitado ou cDNA diluídos no 

aparelho 7500 Real Time PCR System, produzido pelo mesmo fabricante.  

 O seguinte ciclo foi utilizado: 95ºC (10 minutos); seguidos de 40 ciclos de 95ºC 

(15 segundos) e 60ºC (1 minuto). 

 Para a análise de expressão de mRNA, os valores de Ct dos genes analisados 

foram normalizados com os dados relativos as médias geométricas do mRNA do 

GAPDH ou TBP. 

3.8. Ciclo Celular 

A análise do ciclo celular foi realizada por coloração com iodeto de propídio (PI) 

e realizado sorting por citometria de fluxo. As células das linhagens FaDu ou UMSCC-

1 (1x105) foram fixadas em etanol 70% por 24 horas e, em seguida, incubadas com 
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RNAse A (0,1 mg/ml) (Sigma Aldrich) diluído em PBS-EDTA a 37ºC por 30 minutos. 

O pellet de células foi ressuspendido em 160µl de PBS-EDTA e 40µl de PI. As 

amostras foram submetidas ao citômetro de fluxo FACScalibur (BD - Becton 

Dickinson) e os dados resultantes foram analisados no software ModFit LT 5.0. 

3.9. Construção dos vetores de expressão 

3.9.1. Subclonagem no vetor de clonagem pGem 

 Decidimos subclonar nosso produto de PCR no vetor de clonagem pGEM-T® 

easy (Promega) (Fig. 7), antes de cloná-lo no plasmídeo pOZ-FH-C (Fig. 8), pois 

durante a reação de PCR utilizando a Taq DNA polymerase (Thermo Fisher Scientific), 

há a adição de desoxiadenosinas em ambas as extremidades do DNA formado. O 

plasmídeo pGEM-T® easy está disponível comercialmente linearizado na região do 

gene para a β-galactosidase (lacZ) e tem uma timidina adicionada nas extremidades 

3’ das fitas (Fig. 7). Portanto, após a purificação do produto de PCR o DNA foi usado 

numa reação de ligação. Para esta reação foram misturados 1µl do vetor, 5µl do 

produto do PCR, 7,5µl do solução-tampão 2x e 1,5µl da enzima T4 DNA Ligase. A 

reação foi incubada overnight na geladeira. Posteriormente, todo o volume da reação 

(+/- 15µl) foi adicionado às bactérias cálcio-competentes DH5α. A transformação por 

choque térmico se deu pela seguinte maneira: 15 minutos no gelo, seguido de 3 

minutos a 42ºC, seguido de mais 2 minutos no gelo. Em seguida, as bactérias foram 

transferidas para um tubo contendo 1,5ml de meio LB líquido (sem antibiótico) e 

crescidas em agitação de 200 rpm a 37ºC por 2 horas.  

 As bactérias competentes foram semeadas em placas contendo meio LB + ágar 

(suplementado com 100mg/ml de antibiótico ampicilina, 120µl de X-Gal (20mg/ml) e 

40µl de IPTG (100uM)) e incubadas a 37ºC overnight. 

 Seis colônias brancas, que haviam sido transformadas com o vetor de 

interesse, foram coletadas para a realização de um PCR convencional para 

confirmação da transformação. Cada colônia foi coletada com uma ponteira estéril e 

imersa em 4µl de água estéril, o restante foi novamente semeado em uma nova placa 

contendo meio LB + ágar suplementado com ampicilina. Com a água + bactérias foi 

realizado um PCR convencional usando os primers da tabela 2.  

 Os produtos das PCRs foram checados por meio de uma corrida de 

eletroforese em gel de agarose 2% contendo SYBR Safe DNA Gel Stain (Thermo 
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Fisher Scientific). As bandas produzidas continham o tamanho esperado (~1kb) para 

as seis colônias. Uma mini preparação plasmidial (mini-prep) foi realizada para duas 

das seis colônias usando o kit comercial QIAprep Spin Miniprep (Qiagen), seguindo 

as instruções do fabricante. Em seguida, foram realizadas reações de digestão 

utilizando as enzimas de restrição EcoRI e BamHI, o protocolo utilizado foi 500-600ng 

de DNA plasmidial (vetor), 2µl de solução-tampão 10x (Fast Digest), 1µl enzima 

EcoRI, 1µl enzima BamHI, completado para 20µl com água estéril. Incubação de 1 

hora a 37ºC. Os produtos das digestões foram checados em gel de agarose, 

confirmando a inserção do gene HOXC13 de interesse no vetor pGem.  

As bactérias positivas foram congeladas a -80ºC na presença de LB-glicerol 

25%. 

 

 

 

Figura 7. Vetor pGEM-T® easy mostrando os sítios de restrição presentes. Mapa do vetor de 

clonagem pGEM-T® easy utilizado nas subclonagens de superexpressão do HOXC13.  

 

3.9.2. Clonagem no vetor de expressão pOZ-FH-C 

 Foram realizadas duas reações de digestão, utilizando as enzimas de restrição 

XhoI e NotI, nos vetores pGEM-HOXC13 (para liberação do gene HOXC13) e pOZ-

FH-C (para a abertura deste) (Fig. 8), da seguinte maneira: 2µl enzima XhoI, 2µl 

enzima NotI, 2µg plasmídeo pOZ-FH-C ou 4µg plasmídeo pGem-HOXC13, 4µl 

solução-tampão 10x, completado para 40µl com água estéril. Incubação de 4 horas 

ou overnight a 37ºC. 
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 Posteriormente, os produtos das reações de digestão foram checados em gel 

de agarose 1%. As bandas de tamanhos almejados (HOXC13 – 1kb e pOZ – 7.9kb) 

foram purificadas utilizando o kit comercial Wizard SV Gel and PCR Clean-up System 

(Promega), seguindo as instruções do fabricante. Em seguida, uma reação de ligação 

entre o gene HOXC13 e o vetor de expressão pOZ foi realizada utilizando 50ng do 

DNA plasmidial pOZ, 150ng do gene HOXC13, 1µl enzima T4 DNA ligase, 4µl solução-

tampão 5x, completado para 20μl com água estéril. Uma nova transformação das 

bactérias competentes DH5α, seguida de uma nova checagem de transformação por 

PCR convencional foram realizadas. Após a confirmação da inserção do gene 

HOXC13 no vetor pOZ, uma midi-prep foi realizada, utilizando o kit comercial HiSpeed 

Plasmid Midi (Qiagen), para obtenção de um maior volume de plasmídeos.   

 

 

Figura 8. Mapa do vetor de expressão pOZ-FH-C utilizado nas clonagens de superexpressão do 
HOXC13. A. Vetor pOZ-FH-C, mostrando os sítios de restrição presentes. B. Sequência parcial do pOZ, 
realçando os sítios de restrição que foram utilizados na clonagem, bem como a sequência codificadora 
de HA. 

 

3.10. Produção de retrovírus 

 Em placas de 6 poços, células da linhagem HEK293T foram plaqueadas em 

meio DMEM High Glucose suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 1% 

de Penicilin-Streptomicin, todos os reagentes da empresa Thermo Fisher Scientific. 

No dia seguinte, todo o meio foi trocado por meio fresco e após 2 horas as células 

foram co-transfectadas com os seguintes vetores: 1,5μg do plasmídeo ENV  (para 

formação do envelope viral), 7,5μg do plasmídeo GAG-POL (para formação das 

enzimas virais, em especial a Transcriptase reserva, e proteínas do capsídio viral), 

7,5μg do plasmídeo de interesse (pOZ-HOXC13) ou plasmídeo controle (pOZ vazio), 

49,5μL do agente de transfecção PEI MAX (Sinapse), e completado para o volume 
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final de 600μL com meio não suplementado com SFB. Essa mistura, antes de ser 

adicionadas as células, ficou incubada por 15 minutos em temperatura ambiente, após 

esse tempo a solução foi adicionada a placa, gota a gota (100μL por poço). Em 

seguida, a placa foi centrifugada a 1000 xg por 30 minutos, para otimização da 

transfecção, e incubada a 37ºC.  

 Após 12-15 horas de transfecção, o meio das células foi trocado por meio fresco 

suplementado com 30% de SFB, e estas foram novamente incubadas a 37ºC por 24 

horas. No dia seguinte, o meio de cada poço, contendo os retrovírus produzidos, foi 

coletado e armazenado em geladeira. Um novo meio com 30% de SFB foi adicionado 

as células. As células das linhagens a serem transduzidas (FaDu e UMSCC-1) foram 

plaqueadas em placas de 6 poços em confluência de 30 a 50%. 

3.11. Transdução retroviral nas linhagens FaDu e UMSCC-1 

 Após 24 horas, o meio da linhagem HEK293T foi novamente coletado e 

agrupado ao meio coletado do dia anterior, depois filtrado em filtro PVDF de 0,45µm 

e colocado na placa correspondente as células das linhagens tumorais a serem 

transduzidas, sendo que o meio destas foi previamente descartado. Em adição ao 

meio contendo retrovírus, foi adicionado brometo de hexadimetrina (8μg/ml) com a 

finalidade de facilitar a infecção. O meio com vírus restante foi congelado em -80ºC 

para uso posterior.  

 O procedimento do parágrafo anterior foi repetido por mais 3 dias seguidos. 

3.12. Análise da expressão da proteína HOXC13-HA após a transdução 

 Após 4 dias de transdução, as células tumorais FaDu e UMSCC-1 foram 

mantidas em cultura por mais 2 dias com meio suplementado com 20% de SFB para 

recuperação. Após esse tempo, parte foi congelada em -80ºC e parte teve seu extrato 

proteico extraído para a análise da eficiência da transdução e da superexpressão da 

proteína HOXC13-HA pela técnica Western Blot. As células foram lisadas com tampão 

RIPA (radioimunoprecipitação), suplementado com inibidores de protease. Os 

extratos proteicos foram quantificados utilizando o kit Pierce BCA Protein Assay 

(Thermo Fisher Scientific), de acordo com as instruções do fabricante. 50μg de 

proteína total por amostra foram separados em gel de poliacrilamida a 12% por SDS-

PAGE e transferidos para membranas de nitrocelulose. As membranas foram 

marcadas com o anticorpo anti-HA (Abcam - ab9110) e o endógeno anti-GAPDH 
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(Abcam - ab9485). As bandas foram visualizadas no aparelho ImageQuant (GE 

Healthcare) por quimiluminescência usando o ECL ™ Prime Western Blotting System 

(GE Healthcare), seguindo as instruções do fabricante. 

3.13. Imunoprecipitação da cromatina (ChIP) 

A técnica de imunoprecipitação da cromatina foi realizada seguindo o protocolo 

determinado pelo kit SimpleChIP Enzymatic Chromatin IP Kit (Cell Signaling 

Technology). Foi necessário a padronização do tempo de fragmentação com a enzima 

Micrococcal Nucleasse para 5 minutos. O anticorpo utilizado para a imunoprecipitação 

foi o anti-HA (Abcam - ab9110), pois não há anticorpos anti-HOXC13 padronizados 

para ChIP e por isso usamos a abordagem de fusionar a proteína HOXC13 com a tag 

HA, que por sua vez contém anticorpo comercial já validado [42]. 

 Como controle positivo foi utilizado o anticorpo Histone H3 XP Rabbit mAb e 

como controle negativo, o anticorpo Normal Rabbit IgG, ambos fornecidos pelo kit 

SimpleChIP Enzymatic Chromatin IP Kit (Cell Signaling Technology).  

Uma segunda imunoprecipitação foi realizada usando um segundo protocolo, o 

EZ - Magna ChIP G kit (Milipore), que possui como método de fragmentação de DNA 

a sonicação e usa como controle positivo o anticorpo RNA polymerase II. Após 

padronização, foi realizada a fragmentação de DNA por sonicação de 8 pulsos.  

De modo geral, a ChIP utilizou 4x106 células por imunoprecipitação para o 

SimpleChIP Enzymatic Chromatin IP Kit e 1x107 células para o EZ - Magna ChIP G 

kit. As células utilizadas foram as linhagens FaDu e UMSCC-1 superexpressando a 

proteína HOXC13-HA, bem como transfectadas com o vetor de expressão vazio pOZ 

(controle). Em seguida, as amostras, para ambos os kits, foram tratadas com 

formaldeído (Sigma-Aldrich) na concentração final de 1% por 10 minutos a 

temperatura ambiente. O formaldeído tem por função fixar a interação da proteína ao 

DNA, processo conhecido como crosslink. A neutralização das ligações covalentes foi 

feita adicionando glicina 10x por 5 minutos, com leve agitação. Em seguida, foi 

realizada lavagens com PBS 1x gelado. 

A lise das células foi feita utilizando tampão de lise celular suplementado com 

inibidores de protease - para o EZ - Magna ChIP G kit utilizou também agulhas e 

seringas para ajudar no processo de lise. Após a centrifugação, o pellet foi 

ressuspendido com tampão de lise nuclear para liberação da cromatina – para o 
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SimpleChIP Enzymatic Chromatin IP Kit houve um passo adicional de centrifugação e 

ressuspensão do pellet formado pelo tampão de ChIP. 

Após essas etapas, as amostras foram submetidas ao processo de 

fragmentação da cromatima pela enzima Micrococcal nucleasse ou por sonicação, de 

acordo com o kit utilizado. Para fragmentação enzimática foi utilizado 0,5µl de enzima 

e o processo ocorreu em banho seco a 37ºC por 5 minutos. O aparelho utilizado para 

a sonicação foi o Vibra-Cell™ Ultrasonic modelo VCX-130 com 8 pulsos de 30 

segundos (30% de amplitude), com intervalos de 60 segundos em descanso, sempre 

no gelo. Após a fragmentação, uma checagem da eficiência do processo foi realizada 

revertendo o crosslink por digestão da enzima Proteinase K e aplicação em gel de 

agarose 2%.  

Após a checagem das condições da fragmentação, as amostras foram 

centrifugadas e ressuspendidas em tampão de diluição de cromatina. A 

imunoprecipitação da cromatina foi realizada utilizando anticorpos controles (IgG, 

Histona H3 e/ou RNA polimerase II) e o anticorpo anti-HA. Foi retirado 10µl da amostra 

de cromatina diluída, sendo esta a amostra correspondendo a 2% da cromatina total, 

em outras palavras, a amostra input.  Em seguida, a cada amostra do SimpleChIP 

Enzymatic Chromatin IP Kit foi adicionado o anticorpo específico (Anti-HA, Normal 

Rabbit IgG ou Histone H3 XP Rabbit mAb), segundo as recomendações dos 

fabricantes, e incubadas a 4ºC overnight sob rotação. No dia seguinte, foram 

adicionadas as beads magnéticas revestidas com proteína G à reação anticorpo + 

cromatina fragmentada, e deixadas por 2 horas a 4ºC sob rotação. No caso do EZ - 

Magna ChIP G kit, os anticorpos (Anti-HA, Normal Mouse IgG ou RNA Polymerase II) 

foram incubados com as beads magnéticas a 4ºC overnight, e, no dia seguinte, após 

a ligação das beads com o anticorpo específico, a cromatina fragmentada foi 

adicionada e a reação foi novamente incubada a 4ºC overnight sob rotação.  

Essas incubações têm por objetivo formar um complexo de beads, anticorpo e 

DNA alvo. Com a ajuda de uma estante magnética, foram realizadas lavagens 

utilizando tampões com alto e baixo teor de sal, para a retirada de fragmentos que não 

haviam criado o complexo bead-anticorpo-DNA, seguindo as instruções de cada kit. 

Em seguida, foi realizada a eluição da cromatina do complexo, seguido da reversão 

do crosslink. A cromatina imunoprecipitada e a amostra input do SimpleChIP 
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Enzymatic Chromatin IP Kit foram primeiramente eluídas com tampão de eluição e 

incubadas a 65ºC por 30 minutos sob leve agitação. Logo após, as cromatinas eluídas 

foram transferidas para um novo tubo e adicionadas a elas a enzima Proteinase K, 

para reversão do crosslink, e incubadas a 65ºC por 2 horas. Já à cromatina 

imunoprecipitada e à amostra input do EZ - Magna ChIP G kit foi adicionado o tampão 

de eluição juntamente com a enzima Proteinase K e feita uma primeira incubação de 

2 horas a 62ºC sob leve agitação, seguida de uma segunda incubação de 10 minutos 

a 95ºC. Após as incubações, a cromatina eluída foi transferida para um novo tubo. 

No passo seguinte foi realizada a purificação e eluição do DNA 

imunoprecipitado e do DNA da amostra input com o uso de colunas dos próprios kits. 

A quantidade e qualidade do DNA foi analisado pelo fluorômetro Qubit (Thermo Fisher 

Scientific). 

3.14. Amplificação dos genes alvos por PCR em tempo real (RT-qPCR) 

O protocolo utilizado para a realização da amplificação dos genes alvos por RT-

qPCR foi descrito no item 3.7 e a quantidade de amostra de DNA imunoprecipitado 

purificado foi de 2μl por poço da placa.  

A análise da porcentagem de input foi realizada seguindo as explicações da 

plataforma online TTB – Top Tip Bio [43]. A quantidade de amostra de cromatina do 

input utilizada nos experimentos foi de 2%, seguindo o protocolo dos fabricantes dos 

kits. Essa amostra representa 2% da amostra total de cromatina utilizada na 

imunoprecipitação, por isso precisou-se subtrair o log do fator de diluição usado do 

valor de Ct da amostra input. Como foram usados 2% de cromatina na amostra de 

input, o valor do fator de diluição é 50, sendo assim o valor de log(50)2 é de 5,64. Então 

subtraiu-se esse resultado do valor de Ct das amostras inputs. 

Após o ajuste do Ct do input, foi realizada a diferença de valores Ct entre o 

input ajustado e amostra imunoprecipitada com o anticorpo de interesse (Anti-HA, IgG, 

Histona H3 ou RNA polimerase II): 

Delta Ct = Ct anticorpo de interesse – Ct input ajustado 

Ao final, foi calculado a porcentagem de input (% input) com a seguinte fórmula: 

100*2(Delta Ct) 

A multiplicação por 100 é para obter o valor final em porcentagem.  
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3.15. Silenciamento gênico transiente e análise de correlação de expressão  

 Com o intuito de verificar a correlação de expressão entre o gene HOXC13 e 

os genes marcadores de ciclo celular e EMT e os genes alvos preditos selecionados, 

foi realizado o silenciamento transiente do gene HOXC13 nas linhagens tumorais 

FaDu e UMSCC-1, utilizando o protocolo MISSION esiRNA Technology da empresa 

Sigma Aldrich, por transfecção reversa ou em suspensão. O protocolo consiste na 

utilização de um conjunto de oligos que cobrem toda extensão do mRNA do gene alvo. 

Abaixo está descrição das sequências do esiRNA controle (esiEGFP) e do 

esiHOXC13: 

esiEGFP: (Cat#EHUEGFP) Seq: 
GTGAGCAAGGGCGAGGAGCTGTTCACCGGGGTGGTGCCCATCCTGGTCGAGCTGGACGGCGAC
GTAAACGGCCACAAGTTCAGCGTGTCCGGCGAGGGCGAGGGCGATGCCACCTACGGCAAGCTG
ACCCTGAAGTTCATCTGCACCACCGGCAAGCTGCCCGTGCCCTGGCCCACCCTCGTGACCACCC
TGACCTACGGCGTGCAGTGCTTCAGCCGCTACCCCGACCACATGAAGCAGCACGACTTCTTCAA
GTCCGCCATGCCCGAAGGCTACGTCCAGGAGCGCACCATCTTCTTCAAGGACGACGGCAACTAC
AAGACCCGCGCCGAGGTGAAGTTCGAGGGCGACACCCTGGTGAACCGCATCGAGCTGAAGGGC
ATCGACTTCAAGGAGGACGGCAACATCCTGGGGCACAAGCTGGAGTACAACTACAACAGCCACA
ACGTCTATATCATGGCCGACAAGCAGAAGAACGGCATCAAGGTGAACTTCAAGATCCGCCACAAC
ATCGAGGACGGCAGCGTGCAGCTCGCCGACCACTACCAGCAGAACACCCCCATCGGCGACGGC
CCCGTGCTGCTGCCCGACAACCACTACCTGAGCACCCAGTCCGCCCTGAGCAAAGACCCCAACG
AGAAGCGCGATCACATGGTCCTGCTGGAGTTCGTGACCGCCGCCGGGATCACTCTCGGCATGG
ACGAGCTGTA 
 

esiHOXC13: (Cat#EHU034171) Seq: 
CTCTCTGAGCGCCAGGTAACCATCTGGTTCCAGAACCGGCGGGTCAAAGAGAAGAAGGTGGTCA

GCAAATCGAAAGCGCCTCATCTCCACTCCACCTGACCACCCACCCGCTGCTTGCCCCATCTATTT

ATGTCTCCGCTTTGTACCATAACCGAACCCACGGAAAGACGCTGCGCGGGTGCAGAAGAGTATT

TAATGTTAAGGAAAGAGAAGAACCGCGCCGCCCGGAGGCAGAGAGGCTCCATGGCCGTGCTGC

TGGGCCATCCCCAACTCCCTATCCCATCCCCAGCCTCCACCCCCATCCAGATGGGACTCACGTG

GCTTCAACAGCTTTGGAAATGGGTCCCGAGTGGGCCGTGCGAGGAAGGCTGTCGACCTCTACTC

CTCCTTGCGCTCACCTTGCCAGAAAGTC 

 

 

Para cada poço de transfecção celular na placa de 24 poços, houve a diluição 

de 18pmol do esiRNA em 100μl do Opti-MEM® Medium (Thermo Fisher Scientific), 

com concentração final do esiRNA de 20nM. Em seguida 1μl do reagente 

Lipofectamine® RNAiMAX Transfection Reagent (Thermo Fisher Scientific) foi 

adicionado a diluição e a solução incubada por 15 minutos a temperatura ambiente. 

Ao complexo de transfecção adicionou-se 105 células diluídas em 200µl de meio 

suplementado com 10% de SFB, sem antibiótico. A placa com as células foi incubada 

em estufa a 37ºC.  Após 24 horas de transfecção, o meio das células foi retirado e 

trocado. Após 48h da transfecção, o RNA foi extraído e verificou-se o silenciamento 

genes HOXC13 por RT-qPCR.  
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3.16. Análises estatísticas 

Os dados foram analisados usando o pacote de software GraphPad Prism 7.0. 

A significância estatística foi determinada pelo teste t de Student. Uma probabilidade 

de p <0,05 foi considerada estatisticamente significante. Todos os dados são 

mostrados como média ± desvio padrão. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. Silenciamento do gene HOXC13 leva a parada do ciclo celular e inibe o 
processo de EMT 

Após observarmos que o silenciamento transiente do gene HOXC13 leva a uma 

redução na formação de colônias e da capacidade migratória das linhagens FaDu e 

UMSCC-1 (Fig. 6), decidimos investigar seu papel tanto na via do ciclo celular, como 

no processo de transição epitelial-mesenquimal. Para isso realizamos um novo 

silenciamento utilizando sondas de esiRNA contra o gene HOXC13 (Fig. 9), seguido 

de experimentos de citometria de fluxo, para checar se houve alteração em etapas do 

ciclo celular e análise dos níveis de Ciclina D1 e de dois marcadores de EMT, E-

caderina (CDH1) (epitelial) e Vimentina (VIM) (mesenquimal). 

 

 

Figura 9. Silenciamento transiente da expressão do gene HOXC13. Expressão relativa do gene 

HOXC13 na linhagem tumoral FaDu e UMSCC-1. Valores representativos de 3 experimentos 

independentes. **p<0,01 e ***p<0,001. O teste t de Student foi usado para análise estatística. Fonte: 

esta dissertação. 

 

 Um aumento significativo de células em fase G0-G1 foi observado na linhagem 

UMSCC-1 (de 53% para 63%), bem como uma redução na fase S (de 29% para 19%) 

(Fig. 10). Não observamos alterações significativas na progressão do ciclo celular na 
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linhagem FaDu, resultado em concordância com o observado no ensaio de formação 

de colônias (Fig. 6).   

 

 

Figura 10. Redução da expressão do HOXC13 induz a parada do ciclo celular. Gráfico de barras 

mostrando a parada do ciclo celular nas fases G0/G1 e fase S na linhagem UMSCC-1. FaDu (esquerda) 

e UMSCC-1 (direita). Valores representativos de 3 experimentos independentes. O teste t de Student 

foi usado para análise estatística. ns: não significativo, * p <0,05 e ** p <0,01. Fonte: esta dissertação. 

 

O controle do ciclo celular pode estar envolvido, direta ou indiretamente, à 

regulação dos níveis de ciclinas uma vez que observamos também uma redução da 

expressão do gene da Ciclina D1, após o silenciamento do HOXC13 na linhagem 

UMSCC-1 (Fig. 11). 

 

Figura 11. Redução da expressão do marcador de ciclo celular, Ciclina D1, após silenciamento 

do HOXC13. Gráfico de barras mostrando queda da expressão de Ciclina D1 após o silenciamento do 

gene HOXC13 na linhagem UMSCC-1. Valores representativos de 3 experimentos independentes. O 

teste t de Student foi usado para análise estatística. * p <0,05. Fonte: esta dissertação. 
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 Já com relação ao mecanismo de EMT, observamos um aumento significativo 

da expressão do marcador epitelial CDH1, após o silenciamento do gene HOXC13 na 

linhagem UMSCC-1, e diminuição do marcador mesenquimal VIM (Fig. 12). Estes 

resultados sugerem que a queda da expressão do gene HOXC13 inibe a migração 

celular in vitro pela interrupção da EMT (Fig. 6). 

 

 

Figura 12. Redução da expressão do HOXC13 regula o mecanismo de transição epitelial-

mesenquimal. (A) Gráfico de barras mostrando o nível de expressão de E-caderina e Vimentina; FaDu 

(esquerda) e UMSCC-1 (direita). (B) Gráfico de barras com a quantificação do nível de proteína de E-

caderina normalizada pelo nível de GAPDH em células da linhagem UMSCC-1 transfectadas com 

esiHOXC13 em comparação com células controle esiEGFP (consideradas como 100%). Valores 

representativos de 3 experimentos independentes. O teste t de Student foi usado para análise 

estatística. ns: não significativo, * p <0,05, ** p <0,01 e ***p<0,001. Fonte: esta dissertação.  

 

4.2. Seleção dos genes alvos preditos e análise de vias enriquecidas 

Com o apoio do nosso grupo de bioinformática, usando dados públicos da 

literatura científica, de ChIP-seq e predições de motifs de ligação no DNA, foi possível 

gerar uma lista preliminar de alvos preditos do fator de transcrição HOXC13. Uma 

análise combinada do nível de expressão do gene HOXC13 e de seus possíveis alvos, 

obtidas por análise de dados de RNA-seq do TCGA (The Cancer Genome Atlas), 

aplicando um algoritmo para avaliar o grau de correlação de expressão entre eles, 
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chegamos em uma lista com mais de mil genes candidatos a alvos, que são 

transcricionalmente ativos ou inibidos pelo gene HOXC13 (dados não publicados). 

Em seguida, analisamos as vias gênicas enriquecidas dos genes candidatos a 

alvos de HOXC13 em câncer de cabeça e pescoço com a plataforma WebGestalt 

GSAT (WEB-based Gene SeT AnaLysis Toolkit) e GSEA (MSigDB). Foram 

selecionados somente os genes alvos preditos com correlação positiva de expressão 

maior que 0.4 (R>0.4). Desta forma foi gerada uma lista de 448 genes alvos preditos 

que foram usados na análise de enriquecimento. Adicionalmente, utilizamos os genes 

com correlação negativa, mas não houve enriquecimento de vias. 

Os genes com correlação positiva à expressão do HOXC13 foram enriquecidos 

em processos relacionados com a proliferação celular e o controle do ciclo celular, 

pela plataforma WebGestalt GSAT (Fg. 13A). Pela plataforma GSEA (Fig. 13B) 

obtivemos o enriquecimento para vias de proliferação celular e EMT. Esses resultados 

corroboram com as análises experimentais previamente realizadas (Fig. 6, 10-12).  
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Figura 13. Os genes alvos preditos do HOXC13, com correlação positiva, estão envolvidos com 
as vias de proliferação celular e transição epitélio-mesenquimal. (A) Gráfico representativo das 
vias enriquecidas de Reactome dos genes alvo preditos do HOXC13. (B) Gráfico representativo das 
vias canônicas enriquecidas dos genes alvos preditos do HOXC13 pelo Molecular Signatures Database 

(MSigDB). FDR ≤ 0.05. Fonte: esta dissertação. 

 

 

 Para validação experimental, decidimos considerar apenas os genes alvos 

preditos de HOXC13, mas que também já foram identificados anteriormente por ChIP-

seq, ou que apresentavam predição de motif de interação com o HOXC13. Desta 

forma, selecionamos dentro destes critérios, 10 genes, cinco de cada origem, que 

estão envolvidos também com o desenvolvimento e/ou progressão tumoral (Tabela 

5).  

Estes 10 genes foram utilizados nos ensaios de interação de HOXC13 por 

ChIP-qPCR. 

 

Tabela 5. Genes alvos preditos selecionados para os ensaios de ChIP-qPCR. 

Alvos Nome completo Método Tumor (referências) 

LAMA3 laminin subunit alpha 3 

Motif 

Câncer de cabeça e 
pescoço1, 

adenocarcinoma 
pancreático2, câncer de 

ovário3. 

MYH10 myosin heavy chain 10 Gliobastoma4 

PARD3 
par-3 family cell polarity 

regulator 

Câncer de pulmão5, 
câncer de esôfago6, 

glioblastoma7, câncer de 
próstata8. 

PIK3CD 
phosphatidylinositol-4,5-
bisphosphate 3-kinase 
catalytic subunit delta 

Câncer de tireóide9, 
câncer de pulmão10, 
câncer de próstata11, 
câncer colorretal12. 

PRKCA protein kinase C alpha 

Câncer de pulmão13, 
tumor primitivo 

neuroectodérmico14, 
câncer de colorretal15, 

câncer de mama16, 
câncer de esôfago17, 
câncer de bexiga18. 
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ALKBH8 
alkB homolog 8, tRNA 

methyltransferase 

ChIP 

Câncer de bexiga19 

EIF4B 
eukaryotic initiation factor 

4B 

Câncer de pulmão20, 
neuroblastoma21, 

linfoma22. 

TJP1 tight junction protein 1 

Câncer de ovário23, 
carcinoma 

hepatocelular24, câncer 
de bexiga25. 

PFDN1 prefoldin subunit 1 
Câncer de pulmão26, 
câncer colorretal27, 

câncer de nasofaringe28. 

ARHGEF18 
Rho/Rac guanine 

nucleotide exchange 
factor 18 

Câncer mama29, câncer 

de pulmão 30. 

 

4.3. Análise da expressão da proteína HOXC13 fusionada a tag HA. 

Para superexpressar a proteína HOXC13 fusionada a tag HA, decidimos clonar 

a região codificadora (CDS) do gene HOXC13 no plasmídeo retroviral pOZ-FH-C, que 

contém a sequência da tag HA [44]. Após algumas tentativas falhas, à amplificação 

da CDS do gene HOXC13 só foi possível utilizando o cDNA da linhagem de pele 

HaCat, que, segundo o banco de dados The Human Protein Atlas, é a linhagem celular 

com maior expressão do HOXC13 (Fig. 14).  

 

 

Figura 14. Expressão do gene HOXC13 na linhagem de HaCat. A linhagem de queratinócito de pele 
humana HaCat apresenta maior expressão do gene HOXC13 dentre as diversas linhagens celular 
comerciais disponíveis. Fonte: The Human Protein Atlas. 
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Após a amplificação da CDS do gene HOXC13, este foi subclonado no vetor 

de clonagem pGEM-T e posteriormente clonado no vetor de expressão pOZ-FH-C, 

para obter a superexpressão da proteína HOXC13-HA. Observamos que a 

superexpressão foi obtida com sucesso (Fig. 15). 

 

 

Figura 15. Superexpresssão da proteína HOXC13-HA. (A) Aumento dos níveis da proteína HOXC13-

HA após sua superexpressão nas linhagens FaDu e UMSCC-1, por western blot. (B) Gráfico de barras 

com a quantificação relativa do nível de proteína HOXC13-HA normalizado pelo nível de GAPDH em 

células transfectadas com vetor de expressão pOZ-HOXC13-HA em comparação com células controle 

transfectadas com o vetor pOZ vazio. Fonte: esta dissertação. 

 

4.4. Identificação dos genes alvos regulados por HOXC13 utilizando a 
técnica de ChIP-qPCR 

 

4.4.1. Imunoprecipitação da cromatina (ChIP) 

 Uma vez validada a eficiência da superexpressão da proteína HOXC13-HA nas 

linhagens FaDu e UMSCC-1, realizamos a técnica de imunoprecipitação da cromatina 

(ChIP) para identificação dos genes alvos regulados por HOXC13. A ChIP é uma 

técnica usada para sondar interações proteína-DNA no contexto natural da cromatina; 

é um ensaio utilizado para identificar diversas regiões do genoma associadas a uma 

determinada proteína, no nosso caso, o fator de transcrição HOXC13 [45-50]. 

Como citado na metodologia, utilizamos dois protocolos diferentes (SimpleChIP 

Enzymatic Chromatin IP Kit e EZ – Magna ChIP G kit) quanto a forma de fragmentação 

do DNA. Para o kit SimpleChIP Enzymatic Chromatin IP, foi padronizado o tempo de 
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5 minutos de uso da enzima Micrococcal nucleasse, uma endo-exonuclease que 

realiza quebras no DNA de tamanhos padronizados a cada 150 pb, entre 

nucleossomos. Com este tempo obtivemos uma maior concentração de fragmentos 

em torno de 300 e 450 pb, tamanhos considerados ótimos para a execução da ChIP 

(Fig. 16). 

 

Figura 16. Fragmentação da cromatina - SimpleChIP Enzymatic Chromatin IP Kit. Imagem 

representativa da fragmentação da cromatina das linhagens celulares FaDu e UMSCC-1 com a enzima 

Micrococcal Nuclease. O DNA purificado foi separado por eletroforese em gel de agarose 1%. A 

segunda coluna mostra que a maioria da cromatina foi digerida em 1 a 5 nucleossomos (150 a 900 pb). 

O marcador de peso molecular utilizado possui fragmentos de 100 a 1.517 bp. Fonte: esta dissertação. 

 

Para o kit EZ – Magna ChIP G a padronização da fragmentação do DNA 

ocorreu para o número de pulsos. Esse tipo de fragmentação, diferente da enzimática, 

quebra o DNA em tamanhos randômicos, não padronizados. O número de pulsos 

estabelecido foram 8 pulsos, caracterizando uma boa fragmentação (Fig. 17). 
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Figura 17. Fragmentação da cromatina - EZ – Magna ChIP G kit. Imagem representativa da 
fragmentação da cromatina por sonicação de 8 pulsos. O DNA purificado foi separado por eletroforese 
em gel de agarose 2%. A maioria da cromatina foi fragmentada em tamanhos randômicos.  O marcador 
de peso molecular utilizado possui fragmentos de 100 a 1.517 bp. Fonte: esta dissertação. 

 

 Após as imunoprecipitações da cromatina (ChIP), os DNAs imunoprecipitados 

foram purificados e quantificados. 

  

4.4.2. Amplificação dos genes alvos por PCR em tempo real (RT-qPCR) 

Em seguida realizamos uma amplificação por RT-qPCR para somente 8 genes 

previamente selecionados a partir da lista da análise in silico dos genes alvos preditos 

(tabela 5). Devido a limitante quantidade de amostra de DNA imunoprecipitado 

purificado, não foi possível fazer a análise para os genes LAMA3 e PARD3. 

De modo geral, as análises de RT-qPCR das amostras oriundas da 

imunoprecipitação de cromatina (ChIP) da linhagem FaDu demonstraram que 

HOXC13-HA interagiu com todos os 8 genes analisados, o que foi observado por um 

maior enriquecimento de DNA imunoprecipitado com o anticorpo anti-HA, indicando 

que estes seriam alvos de regulação direta do fator de transcrição HOXC13 nessa 

linhagem (Fig. 18-25). Em adição, os resultados obtidos da imunoprecipitação da 
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cromatina da linhagem FaDu, transduzida com o vetor vazio pOZ, utilizando o mesmo 

anticorpo anti-HA, não indicaram enriquecimento de DNA de nenhum gene alvo de 

HOXC13, demonstrando que a interação entre anti-HA e os genes alvos era 

dependente de HOXC13 (Apêndice A). 

● Origem in silico: ChIP-seq 

 

 

Figura 18. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem FaDu superexpressando a 
proteína HOXC13-HA. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA imunoprecipitado usando primers 
desenhados para a região reguladora do gene ALKBH8. Fonte: esta dissertação. 

 

 

Figura 19. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem FaDu superexpressando a 
proteína HOXC13-HA. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA imunoprecipitado usando primers 
desenhados para a região reguladora do gene ARHGEF18. Fonte: esta dissertação. 

.  
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Figura 20. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem FaDu superexpressando a 
proteína HOXC13-HA. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA imunoprecipitado usando primers 
desenhados para a região reguladora do gene EIF4B. Fonte: esta dissertação. 

 

 

Figura 21. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem FaDu superexpressando a 
proteína HOXC13-HA. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA imunoprecipitado usando primers 
desenhados para a região reguladora do gene PFDN1. Fonte: esta dissertação. 
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Figura 22. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem FaDu superexpressando a 
proteína HOXC13-HA. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA imunoprecipitado usando primers 
desenhados para a região reguladora do gene TJP1. Fonte: esta dissertação. 

 

● Origem in silico: predição de motif 

 

 

Figura 23. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem FaDu superexpressando a 
proteína HOXC13-HA. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA imunoprecipitado usando primers 
desenhados para a região reguladora do gene MYH10. Fonte: esta dissertação. 
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Figura 24. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem FaDu superexpressando a 
proteína HOXC13-HA. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA imunoprecipitado usando primers 
desenhados para a região reguladora do gene PIK3CD. Fonte: esta dissertação. 

 

 

Figura 25. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem FaDu superexpressando a 
proteína HOXC13-HA. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA imunoprecipitado usando primers 
desenhados para a região reguladora do gene PRKCA. Fonte: esta dissertação. 

 

No entanto, nenhum dos resultados, de nenhum kit utilizado, foi satisfatório 

usando a linhagem UMSCC-1 (Apêndice B). Levantamos algumas hipóteses, mas não 

únicas, que poderiam explicar o porquê a análise por ChIP, para a linhagem UMSCC-

1, não ter funcionado: 

1. A linhagem UMSCC-1 possui uma característica distinta (até por se tratar 

de um outro tipo tumoral), que dificulta alguma etapa da imunoprecipitação 

de cromatima, como por exemplo, não fazer a fixação da proteína-DNA 

(crosslink) ou não reverter a fixação.  
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2. A proteína superexpressa com a tag HA (HOXC13-HA) não está localizada 

no núcleo, devido a presença da tag. 

3. Competição entre a proteína HOXC13 naturalmente expressa e a proteína 

superexpressa HOXC13-HA pelo sítio regulatório dos genes alvos.  

4. A proteína HOXC13 precisa formar um complexo transcricional com outra(s) 

proteína(s), mas devido a quantidade limitante desta(s) na célula, pois não 

houve superexpressão dela(s), mas somente do HOXC13-HA. Desta forma, 

não há a formação do complexo, consequentemente não há ligação na 

região regulatória do gene alvo. 

Sendo assim, padronizações e novas análises são necessárias para esta 

linhagem. 

 

4.5. Validação da correlação de expressão entre os genes alvos 
selecionados e o gene HOXC13 

Em paralelo a confirmação de alguns genes alvos de HOXC13 pela técnica de 

ChIP-qPCR, realizamos a validação da correlação de expressão entre o gene 

HOXC13 e os genes alvos selecionados. O objetivo foi verificar se o silenciamento do 

gene HOXC13 afetaria a expressão desses genes por regulação negativa. Para tal, 

os níveis dos transcritos dos genes alvos foram medidos por RT-qPCR a partir das 

amostras das linhagens FaDu e UMSCC-1 após silenciamento do gene HOXC13. 

Uma análise da eficiência dos primers de cada um dos 10 genes alvos preditos 

selecionados foi realizada. Somente 8 pares de primers apresentaram eficiência entre 

90% a 110%, assim realizamos a análise de correlação de expressão somente para 

os genes ALKBH8, ARHGEF18, EIF4B, LAMA3, PARD3, PFDN1, PIK3CD e TJP1. 

Não foi realizada a análise para os genes MYH10 e PRKCA.  

A regulação negativa foi observada com significância para os genes 

ARHGEF18 e PARD3 em ambas as linhagens (Fig. 27 e 30) e para o gene ALKBH8 

na linhagem FaDu (Fig. 26), confirmando uma correlação positiva entre os genes e o 

HOXC13. Para a linhagem UMSCC-1, houve também uma redução na expressão dos 

genes EIF4B e PIK3CD (Fig. 28 e 32). Mesmo não havendo a confirmação pela ChIP 

desses genes serem alvos de HOXC13 nesta linhagem, podemos sugerir uma 

possível relação.  
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Já os genes LAMA3 e TJP1, apesar de terem sido considerados genes alvos 

com correlação positiva para o gene HOXC13 nas análises in silico, apresentaram 

aumento de expressão após o silenciamento do HOXC13, indicando uma possível 

regulação positiva (Fig. 29 e 33). O gene PFDN1 não apresentou diferença 

significativa de expressão em nenhuma linhagem (Fig. 31). 

 

Figura 26. Validação da correlação de expressão entre o gene ALKBH8 e HOXC13. Expressão 
relativa do gene ALKBH8 após transfecção com esiEGFP (controle) e esiHOXC13. O nível de mRNA 
foi detectado por RT-qPCR nas linhagens FaDu (esquerda) e UMSCC-1 (direita). Valores 
representativos de 3 experimentos independentes. *p<0,05. Estatística realizada por Teste t de Student. 
Fonte: esta dissertação. 

 

 

Figura 27. Validação da correlação de expressão entre o gene ARHGEF18 e HOXC13. Expressão 
relativa do gene ARHGEF18 após transfecção com esiEGFP (controle) e esiHOXC13. O nível de mRNA 
foi detectado por RT-qPCR nas linhagens FaDu (esquerda) e UMSCC-1 (direita). Valores 
representativos de 3 experimentos independentes. *p<0,05. Estatística realizada por Teste t de Student. 
Fonte: esta dissertação. 
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Figura 28. Validação da correlação de expressão entre o gene EIF4B e HOXC13. Expressão relativa 
do gene EIF4B após transfecção com esiEGFP (controle) e esiHOXC13. O nível de mRNA foi detectado 
por RT-qPCR nas linhagens FaDu (esquerda) e UMSCC-1 (direita). Valores representativos de 3 
experimentos independentes. ****p<0,0001. Estatística realizada por Teste t de Student. Fonte: esta 
dissertação. 

 

 

Figura 29. Validação da correlação de expressão entre o gene LAMA3 e HOXC13. Expressão 
relativa do gene LAMA3 após transfecção com esiEGFP (controle) e esiHOXC13. O nível de mRNA foi 
detectado por RT-qPCR nas linhagens FaDu (esquerda) e UMSCC-1 (direita). Valores representativos 
de 3 experimentos independentes. *p<0,05. Estatística realizada por Teste t de Student. Fonte: esta 
dissertação. 
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Figura 30. Validação da correlação de expressão entre o gene PARD3 e HOXC13. Expressão 
relativa do gene PARD3 após transfecção com esiEGFP (controle) e esiHOXC13. O nível de mRNA foi 
detectado por RT-qPCR nas linhagens FaDu (esquerda) e UMSCC-1 (direita). Valores representativos 
de 3 experimentos independentes. *p<0,05. Estatística realizada por Teste t de Student. Fonte: esta 
dissertação. 

 

 

Figura 31. Validação da correlação de expressão entre o gene PFDN1 e HOXC13. Expressão 
relativa do gene PFDN1 após transfecção com esiEGFP (controle) e esiHOXC13. O nível de mRNA foi 
detectado por RT-qPCR nas linhagens FaDu (esquerda) e UMSCC-1 (direita). Valores representativos 
de 3 experimentos independentes. Estatística realizada por Teste t de Student. Fonte: esta dissertação. 
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Figura 32. Validação da correlação de expressão entre o gene PIK3CD e HOXC13. Expressão 
relativa do gene PIK3CD após transfecção com esiEGFP (controle) e esiHOXC13. O nível de mRNA 
foi detectado por RT-qPCR nas linhagens FaDu (esquerda) e UMSCC-1 (direita). Valores 
representativos de 3 experimentos independentes. **p<0,01. Estatística realizada por Teste t de 
Student. Fonte: esta dissertação. 

 

 

Figura 33. Validação da correlação de expressão entre o gene TJP1 e HOXC13. Expressão relativa 
do gene TJP1 após transfecção com esiEGFP (controle) e esiHOXC13. O nível de mRNA foi detectado 
por RT-qPCR nas linhagens FaDu (esquerda) e UMSCC-1 (direita). Valores representativos de 3 
experimentos independentes. *p<0,05. Estatística realizada por Teste t de Student.  Fonte: esta 
dissertação. 
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A redução da capacidade migratória das linhagens FaDu e UMSCC-1 foi 

observada após a redução da expressão do gene HOXC13. O que sugeriu uma 

atuação desta proteína sobre o mecanismo de EMT (Fig. 6). Para corroborar com essa 

hipótese a redução da capacidade migratória destas linhagens foram acompanhadas 

de um aumento da expressão de CDH1, e na diminuição de VIM (Fig. 12). 

Além disso, outros 4 genes envolvidos no mecanismo de transição epitelial-

mesenquimal (TWIST1, TGFBR1, SNAI2 e TGFB1) foram encontrados como 

candidatos a serem regulados por HOXC13 nas análises in silico, mas, diferentemente 

dos demais, continham evidências por dados de literatura. Portanto, estes 4 genes 

foram adicionados em nossas análises de RT-qPCR. 

Os níveis dos transcritos dos genes TWIST1, TGFBR1 e SNAI2 estavam 

diminuídos após silenciamento do gene HOXC13, em ambas linhagens, o que sugere 

a participação destes 3 genes no fenótipo de migração anteriormente observado (Fig. 

34).  

 

Figura 34. Validação dos genes alvos preditos de HOXC13 envolvidos no processo de EMT. 
Expressão relativa dos genes alvos preditos do HOXC13 (SNAI2, TWIST1, TGFB1 e TGFBR1) após 
transfecção com esiEGFG (controle) ou esiHOXC13. O nível de mRNA foi detectado por qRT-PCR, em 
FaDu (esquerda) e UMSCC-1 (direita). * p <0,05, ** p <0,01 e *** p <0,001.  Estatística realizada por 
Teste t de Student. Fonte: esta dissertação. 
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4.6. Análise de enriquecimento de processos biológicos. 

 Uma análise de vias de processos biológicos enriquecidas para o gene que 

confirmou ser alvo da proteína HOXC13 e apresentou regulação positiva, ARHGEF18, 

e também para o gene com regulação positiva, PARD3, foi realizada utilizando 

novamente as plataformas online WebGestalt GSAT (WEB-based Gene SeT AnaLysis 

Toolkit) e GSEA (MSigDB), pela via de Reactome.  

 Em ambas as análises, houve somente o enriquecimento da via de sinalização 

do receptor de TGF-β em EMT, com FDR<0,05. Este resultado sugere que o fator de 

transcrição HOXC13 pode estar regulando o mecanismo de transição epitelial-

mesenquimal, em câncer de cabeça e pescoço, pela via de sinalização do receptor de 

TGF-β, através do seu alvo ARHGEF18 e/ou de forma - direta ou indiretamente - pelo 

PARD3.  

 Já para os genes EIF4B e PIK3CD, pela plataforma GSEA (MSigDB), pela via 

de KEGG, enriqueceram para a via de sinalização de mTOR (FDR<0,05), e pela 

plataforma Network Analyst, além da via de mTOR, também houve o enriquecimento 

da via de sinalização de PI3K-Akt. A sugestão aqui é que HOXC13 tem papel 

importante no processo proliferativo do câncer de cabeça e pescoço através da 

regulação de seus alvos EIF4B e PIK3CD.  

O gene ALKBH8 não enriqueceu para nenhuma via, em nenhuma plataforma. 

  

Tabela 6. Vias de processos biológicos enriquecidas. 

Plataforma Via FDR Gene 

WebGestalt GSAT Via de sinalização do 
receptor de TGF-β em 

EMT 
<0.05 ARHGEF18 e PARD3 

GSEA (MSigDB) 

GSEA (MSigDB) 
Via de sinalização de 

mTOR 
<0.05 EIF4B e PIK3CD 

Network Analyst 
Via de sinalização de 

mTOR 
<0.05 EIF4B e PIK3CD 

Network Analyst 
Via de sinalização de 

PI3K-Akt 
<0.05 EIF4B e PIK3CD 
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5. DISCUSSÃO  
  

 Diversos estudos têm apontado uma relação entre a desregulação dos 

membros da família HOX em diferentes tipos de tumores. Tal desregulação se dá por 

múltiplos mecanismos e de acordo com cada tecido, indicando uma característica 

tecido-específica dos genes HOX [12].  Estudos prévios do nosso grupo mostraram a 

ação desses genes desregulados no câncer de cabeça e pescoço, em que foi possível 

observar que a regulação positiva de alguns membros dessa família está envolvida 

com a capacidade proliferativa e migratória desse tumor (Fig. 4 e 6) [30].  

Neste trabalho, investigamos o papel do gene HOXC13 na regulação da 

proliferação celular e do mecanismo de EMT, bem como validamos seus alvos e as 

vias gênicas enriquecidas por eles.  

O silenciamento transiente do gene HOXC13 levou a uma parada do ciclo 

celular nas fases G1 e S (Fig. 10) e a redução da expressão do marcador de ciclo 

celular, Ciclina D1 (Fig. 11), na linhagem UMSCC-1. Esse dado corrobora com os 

resultados de enriquecimento de vias gênicas, com destaque para as vias de 

replicação de DNA e controle do ciclo celular. A participação de HOXC13 na 

proliferação celular tem sido reportada em câncer de pulmão, modulando a expressão 

das Ciclinas D1 e E1, bem como em câncer de colorretal; e no câncer de esôfago, 

HOXC13 atua reprimindo a expressão de CASP3 [51-53]. Assim, tanto nossos 

achados na linhagem UMSCC-1, como o enriquecimento de vias biológicas e dados 

da literatura apoiam um papel do gene HOXC13 na indução da proliferação e do ciclo 

celular, através da ativação ou repressão transcricional de genes-chaves envolvidos 

nesses processos biológicos e em diferentes tipos de tumores. 

A ausência de efeitos quanto a proliferação e a regulação do ciclo celular na 

linhagem FaDu pode estar relacionada a uma carga mutacional em genes reguladores 

desses processos. Embora não haja disponível um status global mutacional da 

linhagem UMSCC-1, a linhagem FaDu possui diversas mutações em genes que 

regulam a proliferação celular (https://portals.broadinstitute.org/ccle) [54,55]. 

Nossos resultados também apontam a regulação pelo gene HOXC13 no 

mecanismo de EMT, pois sua expressão reduzida levou a um aumento significativo 

do marcador epitelial CDH1 e a uma redução do marcador mesenquimal VIM na 

linhagem UMSCC-1 (Fig. 12), sinalizando ativação da EMT. Já na linhagem FaDu, 
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observamos somente uma queda na expressão de VIM (Fig. 12). Em adição a esses 

resultados, observamos também que HOXC13 poderia regular diretamente os genes 

SNAI2, TWIST1 e TGFBR1 (Fig. 34). Além disso, ele pode regular direta e 

indiretamente outros genes envolvidos na regulação do mecanismo de EMT. Esses 

achados serão explorados futuramente para confirmação dessa hipótese. 

Wang e colaboradores mostraram em seu trabalho que o aumento da 

expressão da proteína SNAI2 está relacionado à diminuição de CDH1 e ao aumento 

de VIM no câncer de língua, enquanto Casas e colaboradores demonstraram que a 

indução de SNAI2 pela proteína TWIST1 parece ser um gatilho de ativação da EMT 

em câncer de mama [56,57]. Tais estudos corroboram com nossos achados, em que 

o aumento da expressão do gene HOXC13 pode promover a progressão tumoral pela 

indução da EMT pela ativação de SNAI2 e/ou TWIST1, moléculas conhecidas como 

repressoras de CDH1. 

Para um entendimento mais amplo da atuação da proteína HOXC13 no câncer 

de cabeça e pescoço, investigamos e validamos alguns dos seus genes alvos tendo 

como ponto de partida os dados prévios obtidos pelo nosso grupo por análise in silico. 

Para a linhagem FaDu confirmamos a relação de genes alvos de HOXC13 para os 

oito genes analisados, validando assim os dados in silico.  

A análise da expressão dos genes alvos foi realizada para confirmar, ou não, a 

correlação positiva com o gene HOXC13, como havia sido sugerido a análise de 

bioinformática. De 8 genes analisados, cinco foram confirmados em uma ou ambas 

linhagens.  

Os genes ARHGEF18 e PARD3 confirmaram a correlação positiva para ambas 

as linhagens, e o primeiro confirmou ser alvo de HOXC13 na linhagem FaDu. O gene 

ARHGEF18, também conhecido como P114-RhoGEF, atua como um fator de troca de 

nucleotídeo de guanina regulando um amplo espectro de funções celulares, como 

rearranjos do citoesqueleto, crescimento celular, motilidade e a ativação das proteínas 

Rho GTPases [58]. Esse fator já foi apontado como regulador da migração celular em 

câncer de mama através da fosforilação da cadeia leve da miosina nas junções 

celulares, e sua alta expressão em câncer de pulmão foi associada a um pior 

prognóstico e aumento de metástases para nódulos de linfonodos [59, 60]. Já a 

proteína PARD3 é um membro da família de proteínas PARD. Os membros desta 

família interagem com outros membros da família PARD e outras proteínas; elas 
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afetam a divisão celular assimétrica, direcionam o crescimento celular polarizado e 

parece desempenhar um papel central na formação de junções compactas epiteliais 

[61]. O gene PARD3 foi relacionado como um supressor tumoral nos cânceres de 

pulmão, esôfago, glioma e próstata [62-64]. Entretanto, ele também já foi apontado 

como um importante fator de iniciação tumoral através da sua interação com a tirosina 

fosfatase Shp2 no câncer de próstata [65]. 

A análise de enriquecimento de vias biológicas com os alvos de HOXC13 

demonstrou que estes têm uma participação na regulação da via de sinalização de 

TGF-β e no mecanismo de EMT. PARD3 forma um complexo proteico com as 

proteínas PARD6 e aPKC. Esse complexo está localizado junto as junções compactas 

das células epiteliais. Após a estimulação pelo TGF-β, os receptores de TGF-β 1 e 2 

fosforilam o complexo PARD6-PARD3-aPKC, que, uma vez ativado pode atuar de 

duas formas: (1) ativando a proteína SMURF1 que promove a ubiquitinação da 

GTPase RhoA - proteína importante para a manutenção e organização do 

citoesqueleto e junções celulares; e/ou (2) ativando a proteína ARHGEF18 que atua 

na ativação da RhoA, esta por sua vez, também tem a função de ativar a proteína 

ROCK, uma proteína quinase associada a Rho. A proteína ROCK já foi apontada 

como reguladora da metástase pela desregulação do citoesqueleto de actina e 

aumento da desorganização da matriz extracelular, que geralmente está associada ao 

câncer [66-71]. O esquema abaixo resume tais resultados e propõe um modelo da 

atuação dos alvos de HOXC13 na regulação do mecanismo de EMT (Fig. 35). 
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Figura 35. Vias sugeridas de atuação dos genes alvos do HOXC13 na EMT. Imagem representativa. 
Em vinho: alvo direto do HOXC13 (ARHGEF18); em roxo: alvos indiretos do HOXC13 (TGFBR1 e 
PARD3).  Setas em azul: sugestão de via (1); setas em preto: sugestão de via (2). Fonte: esta 
dissertação. 

 

Os genes alvos EIF4B e PIK3CD apresentaram correlação positiva com o gene 

HOXC13 na linhagem UMSCC-1. A proteína EIF4B é um fator de iniciação da tradução 

eucariótica que tem por função regular o estágio de iniciação da síntese de proteínas 

e o recrutamento do mRNA para o ribossomo [72]. Estudos demonstraram expressão 

elevada de EIF4B em câncer de pulmão, neuroblastoma e linfoma, levando a um 

aumento da tradução do proto-oncogene c-MET [73-75]. 

A proteína PIK3CD é uma isoforma delta da fosfoinositídeo 3-quinase (PI3K) e 

tem a função de converter PIP2 em PIP3 e disparar cascatas de transdução de sinal 

da via PI3K-Akt [58,76]. No câncer de colorretal, a expressão de PIK3CD aumenta a 

atividade de Akt, a translocação nuclear de β-catenina e a atividade transcricional de 

TCF, além de diminuir da atividade de GSK-3β, levando a uma maior proliferação e 

invasão celular [77].  

Ambos os genes enriqueceram vias biológicas ligadas ao processo de 

proliferação celular, como a via de mTOR e a via PI3K-Akt. A via de mTOR está 
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envolvida na iniciação da tradução de proteínas necessárias para o crescimento 

celular, metabolismo e progressão do ciclo celular; e a via de PI3K-Akt é fundamental 

para a sobrevivência da célula em situações de estresse celular em tumores, causado 

por um fornecimento limitado de nutrientes e oxigênio, bem como pelo baixo pH 

[78,79]. Ambas as vias estão tão interligadas em seus papéis biológicos, que poderiam 

ser consideradas uma única via [80]. A relação íntima dessas vias se dá da seguinte 

forma: após a ativação de receptores tirosina-quinase (RTKs) pela ligação de fatores 

de crescimento, há a ativação de PIK3 (podendo ser o PIK3CD), que atua convertendo 

PIP2 a PIP3 em conjunto com PDK1, essa conversão ativa a Akt que inibe Tsc2. Com 

a inibição de Tsc2 há também a inibição de RheB, que, ausente, permite a ativação 

da via de mTOR. Uma vez ativada, a via de mTOR atua ativando ou inibindo diversas 

moléculas, uma delas é a proteína ribossomal S6K, que uma vez ativada, tem por 

função regular outras proteínas ribossomais, como EIF4B. Como já relatado acima, o 

EIF4B participa do processo de tradução, e além disso, está diretamente envolvido 

com a expressão do proto-oncogene c-MET, um receptor do fator de crescimento de 

hepatócito, que já foi relatado como regulador upstream da via PI3K-Akt/mTOR, 

sugerindo um circuito de retroalimentação [81,82] (Fig 36). 
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Figura 36. Via sugerida de atuação dos genes alvos do HOXC13 na proliferação celular. Imagem 
representativa. Em vinho: alvos direto do HOXC13 (PIK3CD e EIF4B); Setas continuas: sugestão de 
via; seta pontilhada: sugestão de retroalimentação. Fonte: esta dissertação. 

 

 Outro gene que apresentou correlação positiva foi o gene ALKBH8 para a 

linhagem FaDu, além de ter sido confirmado como alvo de HOXC13 pela técnica da 

ChIP. Curiosamente este gene não estava presente em nenhuma via enriquecida. O 

gene ALKBH8 codifica uma proteína metiltransferase envolvida em uma variedade de 

funções biológicas, como reparo de DNA, metabolismo de diferentes tipos de RNA, 

desmetilação de histonas, além de participar do metabolismo de ácidos graxos [83]. A 

alta expressão de ALKBH8 foi relatada como promotora do crescimento e progressão 

do câncer de bexiga devido a regulação positiva da expressão de Survivina, um 

inibidor de apoptose [84]. Pilžys e colaboradores também encontraram uma alta 
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expressão de ALKBH8 e de outros membros da família ALKBH em câncer de cabeça 

e pescoço [85]. Levando em consideração que ALKBH8 é um alvo do fator de 

transcrição HOXC13, podemos sugerir que o HOXC13 pode inibir a apoptose em 

câncer de cabeça e pescoço através da regulação direta de ALKBH8 e indireta de 

Survivina, contribuindo assim para a sobrevivência e crescimento tumoral. 

 Já os genes LAMA3 e TJP1, diferentemente do que esperávamos, segundo os 

dados de bioinformática, apresentaram correlação negativa para o gene HOXC13, 

sendo LAMA3 com valor significante para a linhagem UMSCC-1 e TJP1 para a 

linhagem FaDu. LAMA3 é a subunidade α da glicoproteína extracelular Laminina, que 

é composta por mais duas subunidades: β e γ. Ela é encontrada na membrana basal 

e está envolvida na manutenção dos processos de diferenciação, migração e adesão 

celular [86]. Não há muitos estudos funcionais mostrando o papel do LAMA3 em 

tumores, mas há relatos da ausência de expressão dessa subunidade em câncer de 

ovário associado com um pior prognóstico para os pacientes com esse perfil [87,88]. 

Já a proteína TJP1, também conhecida como ZO-1, é uma proteína que compõe as 

junções compactas. Ela atua como um scaffold para outras proteínas da junção 

compacta conectando-as ao citoesqueleto de actina [89]. Martin e colaboradores, em 

uma revisão sobre a atuação das proteínas das junções compactas nos cânceres, 

mostraram que a redução da expressão de TJP1 (ZO-1) foi amplamente relatada em 

câncer de mama, e que na sua ausência acarreta a perda da adesão célula-célula, 

colaborando para um perfil mais migratório e invasivo do tumor. Eles também 

apresentaram estudos que reportaram a ausência de TJP1 em câncer de esôfago e 

colorretal [90]. Essa perda da expressão de TJP1, e consequentemente um aumento 

do perfil invasivo do tumor, também foi relatada em câncer de fígado e de laringe 

[91,92]. Sendo assim, a correlação negativa de expressão desses dois genes e o gene 

HOXC13 sugere uma regulação negativa, levando a inibição de expressão de LAMA3 

e TJP1 pelo HOXC13, e consequentemente a um aumento da capacidade migratória 

e invasiva do câncer de cabeça e pescoço.  

 O único alvo confirmado que não apresentou correlação positiva, nem negativa 

com o gene HOXC13, foi o gene PFDN1, que codifica uma proteína do tipo chaperona, 

pertencente à família das Prefoldinas. As prefoldinas atuam principalmente sobre o 

dobramento de proteínas do citoesqueleto, como actina [93]. Apesar da regulação 

positiva desta proteína ter sido relacionada com o aumento da EMT em câncer 

https://en.wikipedia.org/wiki/Actin
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colorretal, de pulmão e gástrico, através da reorganização do citoesqueleto, inibição 

da Ciclina A e ativação da via Wnt/β-catenina, respectivamente [94-96], não podemos 

afirmar que PFDN1 atue no câncer de cabeça e pescoço pela regulação de HOXC13. 

Talvez, apesar de ser um alvo deste fator de transcrição, sua expressão e função não 

seja afetada neste tumor pelo HOXC13. 

 Os genes MYH10 e PRKCA confirmaram serem alvos do HOXC13 na linhagem 

FaDu, mas não tiveram sua correlação de expressão validada. O gene MYH10 codifica 

a proteína Miosina-10, também conhecida como cadeia pesada da miosina 10 ou 

miosina IIB não-muscular, é uma proteína fundamental para a manutenção da 

morfologia, adesão, migração e divisão celular [97]. Na literatura, sua alta expressão 

em glioma foi relacionada a uma maior migração a invasão celular, através da 

regulação da via Wnt/β-catenina [98]. Já o gene PRKCA codifica a proteína quinase 

C α, membro da família das proteínas quinases serina-treonina, e está envolvida na 

regulação da proliferação celular, apoptose, diferenciação, migração, hipertrofia 

cardíaca e inflamação [99]. Sua expressão elevada foi associada a um pior 

prognóstico em pacientes com câncer de pulmão e esôfago [100,101]. Contudo, 

apesar de serem alvos do HOXC13, não podemos concluir que MYH10 e PRKCA 

tenham um papel relevante no câncer de cabeça e pescoço, dado a ausência de 

correlação de expressão entre eles e gene HOXC13. 

Mudanças nos perfis de migração e de proliferação são fenótipos comumente 

encontrados em células tumorais, e alterações do ciclo celular seriam uma marca 

registrada do desenvolvimento do tumor. Ao nosso conhecimento, apresentamos aqui 

pela primeira vez evidências do envolvimento do gene HOXC13 com o processo de 

migração, invasão celular, bem como sua possível regulação nas vias de ciclo celular 

e EMT. 

Analisados em conjunto, os dados obtidos pelo nosso grupo sugerem 

fortemente a ligação do fator de transcrição HOXC13 tanto na migração quanto na 

proliferação de células tumorais oriundas de câncer de cabeça e pescoço, o que nos 

leva a propor que HOXC13 desempenharia um papel significativo na patogênese do 

câncer de cabeça e pescoço. 
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6. CONCLUSÕES 
 

 Os resultados apresentados no presente estudo sugerem que o fator de 

transcrição HOXC13 pode desempenhar um papel importante na progressão do 

câncer de cabeça e pescoço, através da regulação positiva de processos biológicos 

centrais da proliferação celular, pela regulação direta e/ou indireta de genes alvos, 

como o ciclo celular e a via de sinalização PI3K-Akt-mTOR. 

O mecanismo de EMT também se mostrou regulado pelo HOXC13 direta e/ou 

indiretamente pela regulação de seus genes alvos, e consequentemente de outras 

vias biológicas envolvidas neste processo, como por exemplo a via do receptor de 

TGF-β. De modo geral, a capacidade migratória e invasiva de células tumorais é ditada 

pelo perfil de expressão geral de genes relacionados a estas características.  

 Os dados apresentados neste trabalho, em conjunto com outros achados do 

nosso grupo, reforçam a importância do estudo do papel dos genes da família HOX, 

assim como de seus genes alvos e de vias celulares especialmente relacionadas com 

a biologia no câncer de cabeça e pescoço. Os resultados do presente estudo serão 

usados pelo grupo para subsidiar sua continuidade e podem ser utilizados futuramente 

para embasar o descobrimento de novos biomarcadores de prognósticos e no 

emprego de novas abordagens terapêuticas para o tratamento dos cânceres de 

cabeça e pescoço.  
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9. APÊNDICE A 
9.1. Resultado da imunoprecipitação da cromatina na linhagem FaDu 

transfectada com vetor pOZ vazio. 

 

● Origem in silico: ChIP-seq 

 

 

Figura 1. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem FaDu transfectada com vetor 
pOZ vazio. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA imunoprecipitado usando primers desenhados 
para a região reguladora do gene ALKBH8. Fonte: esta dissertação. 

 

 

Figura 2. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem FaDu transfectada com vetor 
pOZ vazio. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA imunoprecipitado usando primers desenhados 
para a região reguladora do gene ARHGEF18. Fonte: esta dissertação. 

.  
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Figura 3. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem FaDu transfectada com vetor 
pOZ vazio. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA imunoprecipitado usando primers desenhados 
para a região reguladora do gene EIF4B. Fonte: esta dissertação. 

 

 

Figura 4. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem FaDu transfectada com vetor 
pOZ vazio.  A análise RT-qPCR foi realizada com DNA imunoprecipitado usando primers desenhados 
para a região reguladora do gene PFDN1. Fonte: esta dissertação. 
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Figura 5. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem FaDu transfectada com vetor 
pOZ vazio.  A análise RT-qPCR foi realizada com DNA imunoprecipitado usando primers desenhados 
para a região reguladora do gene TJP1. Fonte: esta dissertação. 

 

● Origem in silico: predição de motif 

 

 

 

Figura 6. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem FaDu transfectada com vetor 
pOZ vazio. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA imunoprecipitado usando primers desenhados 
para a região reguladora do gene MYH10. Fonte: esta dissertação. 
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Figura 7. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem FaDu transfectada com vetor 
pOZ vazio.  A análise RT-qPCR foi realizada com DNA imunoprecipitado usando primers desenhados 
para a região reguladora do gene PIK3CD. Fonte: esta dissertação. 

 

 

Figura 8. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem FaDu transfectada com vetor 
pOZ vazio. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA imunoprecipitado usando primers desenhados 
para a região reguladora do gene PRKCA. Fonte: esta dissertação. 

  



89 
 

10.   APÊNDICE B 
10.1. Resultado da imunoprecipitação da cromatina na linhagem UMSCC-1 

superexpressando a proteína HOXC13-HA. 

 

 

Figura 1. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem UMSCC-1 
superexpressando a proteína HOX13-HA. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA 
imunoprecipitado usando primers desenhados para a região reguladora do gene ALKBH8. Fonte: esta 
dissertação. 

 

 

 

Figura 2. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem UMSCC-1 
superexpressando a proteína HOX13-HA. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA 
imunoprecipitado usando primers desenhados para a região reguladora do gene ARHGEF18. Fonte: 
esta dissertação. 
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Figura 3. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem UMSCC-1 

superexpressando a proteína HOX13-HA. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA 

imunoprecipitado usando primers desenhados para a região reguladora do gene EIF4B. Fonte: esta 

dissertação. 

 

 

 

 

Figura 4. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem UMSCC-1 
superexpressando a proteína HOX13-HA. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA 
imunoprecipitado usando primers desenhados para a região reguladora do gene MYH10. Fonte: esta 
dissertação. 
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Figura 5. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem UMSCC-1 
superexpressando a proteína HOX13-HA. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA 
imunoprecipitado usando primers desenhados para a região reguladora do gene PFDN1. Fonte: esta 
dissertação. 

 

 

Figura 6. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem UMSCC-1 
superexpressando a proteína HOX13-HA. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA 
imunoprecipitado usando primers desenhados para a região reguladora do gene PIK3CD. Fonte: esta 
dissertação. 
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Figura 7. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem UMSCC-1 
superexpressando a proteína HOX13-HA. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA 
imunoprecipitado usando primers desenhados para a região reguladora do gene PRKCA. Fonte: esta 
dissertação. 

 

 

 

Figura 8. Imunoprecipitação de cromatina (ChIP)-qPCR na linhagem UMSCC-1 
superexpressando a proteína HOX13-HA. A análise RT-qPCR foi realizada com DNA 
imunoprecipitado usando primers desenhados para a região reguladora do gene TJP1. Fonte: esta 
dissertação. 
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11.  ANEXO 
11.1. Parecer da Comissão Interna de Biossegurança do Hemocentro de 

Ribeirão Preto  
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11.2 Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 


