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RESUMO	  

 

 

Guimarães DM. Uso de Inibidores de Histona Deacetilase como estratégia 
terapêutica para  Sensibilizar Células-Tronco Tumorais a Quimioterapia – Uma nova 
visão terapêutica sobre Carcinomas Mucoepidermóides Bucais. Versão Original 
[tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015.  
 

 

Carcinoma mucoepidermóide (CME) é o tumor maligno de glândulas salivares mais 

comum, representando cerca de 30% dos tumores malignos. O tratamento do CME 

é a ressecção cirúrgica com eventual radioterapia. Assim, o tratamento do CME 

pode levar a varias complicações estéticas e funcionais. A quimioterapia tem sido 

utilizadas apenas em casos recorrentes ou com metástases à distancia. Vários 

relatos na literatura tem mostrado que o tratamento com drogas isoladas ou 

combinadas possuem uma resposta insatisfatória e de curta duração em grande 

parte devido a aquisição de resistência a quimioterapia. Recentemente, a 

quimiorresistência tem sido relacionada com a presença de Células-Tronco 

Tumorais (CTT). Essa resistência tem sido associada ao fato de que as essa células 

são quiescentes e possuem altos níveis de proteínas associadas ao reparo do DNA 

e baixos níveis das proteínas que levam a apoptose. Recentemente mostrou-se  que 

a resistência a quimioterapia tem sido relacionada com modificações de histonas, 

uma vez que as células quimiorresistentes possuem núcleo pequeno e baixos níveis 

de acetilação de histonas, adicionalmente as células sensíveis são relacionadas com 

núcleo aumentado. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos do tratamento com 

IHDAC e cisplatina sobre a população de CTT de CME. Inicialmente analisamos os 

níveis de acetilação do histona através da expressão imuno-histoquímica de acetil 

histona H3 em casos de CME, sendo encontrado altos níveis de acetilação de 

histona principalmente nas células epiteliais do ducto excretor. Adicionalmente, 

demonstramos que o tratamento com SAHA (inibidor de histona deacetilase) 

impacta diretamente a população de CTT, de uma maneira mais eficiente do que a 

cisplatina ou da combinação de SAHA e cisplatina. É interessante que o tratamento 

com cisplatina resultou no acúmulo de uma subpopulação especifica de CTT em um 

processo que inclui o aumento na expressão da via de sinalização do mTOR. Estes 



	  
	  

achados sugerem que o uso de IHDAC constitui uma forma eficiente de tratamento 

de CME  através da depleção da população de CTT , porém mais estudos são 

necessários para validar estes achados para uso clinico. 

 

Palavras-chave:  Carcinoma Mucoepidermóide. Células-tronco tumorais. Acetilação 

de histonas. Cisplatina. SAHA. 

 

 

 

	   	  



	  
	  

ABSTRACT 
 
 

Guimarães DM. Sensitizing Mucoepidermoid Carcinomas to chemotherapy by 
disrupting the population of Cancer Stem Cells using HDAC inhibitors. Original 
version [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2015.  

 
 

Mucoepidermoid carcinoma (MEC) is the most common malignant salivary tumor 

compromising about 30% of all salivary malignances. Managing MEC patients 

remain challenging especially due to the heterogeneous response of tumor cells to 

available therapy. For this reason clinical outcome remains unpredictable. Current 

treatment of MEC encompasses surgical resection with eventual adjuvant 

radiotherapy, which frequently leads to functional and aesthetic complications. The 

use of chemotherapy is often reserved for recurrent and metastatic tumors. 

Administration of single-agent or combination therapy has showed activity, however 

overall response rates are unsatisfactory and of short duration. Emerging evidences 

suggest that the modest response of tumor cells to therapy resulting in high 

recurrence rates and poor survival, are associated with the presence of cancer stem 

cells (CSC). Quiescence of CSC is achieved by the reduced levels of transcription in 

a process that requires tight folding of DNA driven by core histone proteins. Changes 

in DNA folding are responsible for different cellular phenotypes mediated by a cell 

type-specific chromatin organization. Of interest, we also found that acetylation of 

HNSCC tumor histones driven by histone deacetylase (HDAC) inhibitors abrogate 

tumor resistance to chemotherapy. We investigate the effects of HDACi and cisplatin 

in the population of CSCs of MEC. Initially, we found that MEC tumors are composed 

by a heterogeneous population of squamous-like and mucous-like cells presenting 

distinct acetylation levels of histone 3 (Lys9).  Tumor cells where treated with 

cisplatin and SAHA, a Food and Drug Administration (FDA) approved histone 

deacetylase inhibitor. Surprisingly, we found that administration of SAHA resulted in 

complete depletion of MEC CSCs. In facts, SAHA alone surpassed the inhibitory 

therapeutic effects of cisplatin and the combined therapy using SAHA and cisplatin 

over the population of CSCs. We also found that administration of cisplatin to MEC 

tumor cells result in unexpected accumulation of a sub population of CSC 

(paraclones), suggesting a correlation between the administration of intercalating 



	  
	  

agents such as cisplatin to the development of resistance of MEC cells to 

chemotherapy. 

 
 
Keywords: Mucoepidermoid Carcinoma. Cancer stem cells. Histone acetylation. 

Cisplastin. SAHA. 
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1 INTRODUÇÃO 

	  

	  

Lesões malignas de glândulas salivares são relativamente raras, com 

aproximadamente três mil e trezentos novos casos diagnosticados anualmente no 

Estados Unidos, representando cerca de 3-6% das neoplasias de cabeça e pescoço. 

Esse grupo de lesões é histologicamente  heterogêneo com variações morfológicas,  

essa heterogeneidade é devida aos vários tipos celulares da glândula normal que 

são envolvidos na indução do tumor (1-5). 

Carcinoma Mucoepidermoide (CME) é o tumor maligno de glândulas 

salivares mais comum representando cerca de 30% dos tumores malignos. O CME 

ocorre principalmente em adultos entre a 3º e 4º década de vida sem preferência por 

gênero. O diagnóstico é baseado na suas características histopatológicas como a 

presença de células epidermoides e células mucosas com distribuição variada. O 

tratamento do CME é a ressecção cirúrgica com eventual radioterapia. Assim, 

dependendo do tamanho e localização, o tratamento do CME pode levar varias 

complicações estéticas e funcionais (1, 6-9). 

Quimioterapia tem sido utilizada apenas em casos recorrentes ou com 

metástases à distância. Vários relatos na literatura têm mostrado que o tratamento 

com drogas isoladas ou combinadas possuem uma resposta insatisfatória e de curta 

duração (10-12). Recentemente, a quimiorresistência tem sido relacionada com a 

presença de células-tronco tumorais (CTT) em vários tipos de tumores como 

próstata, mama, ovário, cabeça e pescoço (13, 14). As CTT são quiescentes e 

relacionados com altos níveis de proteínas que inibem a apoptose e regulam o 

reporo do DNA, essas características são importantes no processo de 

quimiorresistência (15, 16). Adicionalmente, alguns estudos têm demostrado a 

presença dessas células em CME e carcinoma adenoide cístico, porém o papel 

dessas células na quimiorresistência não está muito claro(17) .  

Estudos anteriores têm mostrado de que a resistência a quimioterapia tem 

sido relacionada com modificações de histonas, uma vez que as células 

quimiorresistentes possuem núcleo pequeno e baixos níveis de acetilação de 

histonas, bem como as células sensíveis são relacionadas com núcleo aumentado 

(18, 19). A acetilação da cauda N-terminal das histonas  aumenta a afinidade pela 

dupla fita de DNA, aumentando o grau de compactação da cromatina. A adição de 
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radical acetil é regulado pela histona deacetilase (HDAC). Assim, tratamento prévio 

com inibidores deacetilação de histona (IHDAC) ajuda a abrir a cromatina, tornando 

o núcleo maior, reduzindo a resistência ao quimioterápico (18).  

O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos do tratamento com IHDAC e 

cisplatina no tratamento de CME. Inicialmente foi analisado os níveis de acetilação 

do histona através da expressão imuno-histoquímica de acetil histona H3 em casos 

de CME, sendo encontrado altos níveis de acetilação de histona principalmente nas 

células epidermoide, sugerindo que acetilação de histonas pode ser uma boa 

estratégia terapêutica para o CME. Assim, foi analisado se o tratamento com IHDAC  

associado ou não a quimioterapia convencional (cisplatina) seria capaz de 

sensibilizar as CTT. Foi observado que IHDAC foi capaz de sensibilizar as células à 

cisplatina, entretanto essa combinação não foi eficaz quando comparado ao 

tratamento isolado com IHDAC. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

	  
	  

2.1 Glândulas salivares 
 

 

As glândulas salivares se originam através do epitélio bucal no inicio da vida 

fetal, a glândula parótida se desenvolve entre a quarta e sexta semana de vida 

intrauterina, a glândula submandibular na sexta semana e posteriormente a 

sublingual por volta da sétima semana. Todas as glândula salivares menores se 

formam posteriormente a partir do revestimento da cavidade oral (20-25). 

O desenvolvimento das glândulas salivares pode ser classificado em cinco 

estágios: pré-botão, botão inicial, pseudoglandular, canalicular e terminal. Na fase de 

pré-botão acontece a indução da proliferação do epitélio de superfície pelo 

mesênquima adjacente, resultando na formação dos botões. A fase de botão inicial é 

caracterizada pela formação e crescimento dos cordões epiteliais, que consiste em 

duas camadas celulares que individualmente de células cúbicas com numerosos 

ribossomos e nucléolos proeminentes. Esses cordões estão associados à 

condensação e à proliferação do mesênquima adjacente. Também na fase de botão 

que  se inicia a diferenciação glandular (22, 25, 26). 

No estágio pseudoglandular acontece a proliferação da porção terminal dos 

cordões epiteliais, se ramificando e formando bulbos de dez a doze células. Nesse 

processo continua a diferenciação glandular iniciado na fase de botão. No estágio 

Canalicular, continua a proliferação dos cordões epiteliais formando um processo 

chamado de arborização, no qual as porções terminais formam lóbulos compostos 

por um sistema de bulbos ramificados como árvores. Observa-se nos cordões 

epiteliais a formação de orifício dando origem a um tubo ou ducto. Ainda no estágio 

canalicular, a cápsula da glândula começa a se formar a partir do mesênquima e 

circunscreve o parênquima glandular (20, 21, 26, 27). 

No estágio de botão terminal a proliferação ocorre principalmente na porção 

terminal do bulbo, onde as células irão se diferenciar em túbulos terminais e pró-

acinares. A maturação dos ácinos é gradual e caracterizada pelo aumento do 

reticulo endoplasmático rugoso e do complexo de Golgi. As células mioepiteliais 

desenvolve-se simultaneamente a essa citodiferenciação caracterizada pela 
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agregação de microfilamentos, expressão de actina, miosina e filamentos de pré-

queratina (21, 22, 26).  

Ao final desse processo as glândulas salivares são compostas pelo lóbulo 

acinar, ducto intercalar, ducto estriado e ducto excretor. As glândulas salivares são 

classificas como glândulas maiores, que compõem todo o conjunto de parótida, 

sublingual e submandibular, e glândulas menores,  que são nomeadas de acordo 

com a sua localização, como labiais, bucais, linguais, palatinas, gengivais e 

palatinas. Cerca de 90% da saliva é produzida por glândulas salivares maiores e 

10% pelas menores (20, 22, 24, 26). 

	  
	  
2.2 Tumores de glândulas salivares 

	  

	  

Os tumores de glândulas salivares são raros e representam cerca de 2-6% 

de todos os tumores da região de cabeça e pescoço. As neoplasias benignas são 

mais frequentes e ocorrem em 80% dos casos. A relação homens e mulheres é 1:1, 

porém há diferenças importantes entre os diferentes tipos histológicos. A maioria das 

lesões ocorrem na glândula parótida, correspondendo cerca de 70% dos casos, em 

segundo lugar está as glândulas salivares menores, cerca de 15%, seguida da 

submandibular com 10% dos casos, sendo os 5% restantes ocorrendo na glândula 

sublingual.  

Quando analisado a incidência de tumores malignos  em cada glândula 

salivar observa-se que 80% dos casos na glândula sublingual são malignos, em 

glândulas menores os casos variam de 40-85%,  nas glândulas submandibulares 

entre 35 a 55% e parótidas entre 15 e 25% (28-30). Os fatores etiológicos 

permanecem desconhecidos, porém historia prévia de câncer, imunossupressão e 

radiação foram associados com aumento do risco ao câncer de glândulas salivares 

(3, 28, 31). 

O adenoma pleomórfico é a neoplasia benigna de glândula salivar mais 

comum, correspondendo cerca de 70% das lesões de parótida, 50% dos casos de 

submandibular e 50% das glândulas menores, e raramente afeta a glândula 

sublingual. Sendo mais frequente no sexo feminino, com a faixa etária mais 

acometida entre 30 e 50 anos. Clinicamente é caracterizado como uma massa 
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indolor nodular bem delimitada de crescimento lento. A nomenclatura pleomórfico é 

em decorrência da sua variada apresentação microscópica. Classicamente, o 

adenoma pleomórfico é bifásico e caracterizado por um mistura de células poligonais 

(epiteliais) e fusiformes (mioepiteliais) em um estroma que pode ser mixóide, hialino 

ou cartilaginoso. O componente epitelial pode estar organizado em estruturas 

semelhantes a ductos ou lençóis epiteliais, podendo esse componente epitelial 

sofrer metaplasia escamosa. O tratamento do adenoma pleomórfico é a excisão 

cirúrgica (32-34). 

As neoplasias malignas de glândulas salivares são raras, compreendendo 

apenas 3% dos tumores de cabeça e pescoço, com curso clínico indefinido e com 

diferentes níveis de metástases locais e a distância. Não há um consenso em sobre 

qual seja a lesão maligna mais comum na glândulas salivares maiores, no 

continente Americano e Africano o CME foi o mais comum, em estudo no continente 

Europeu o carcinoma adenoide cístico foi o mais comum. Quando se estuda as 

glândulas salivares menores o CME é o mais frequente sendo palato o principal sitio 

acometido (5, 33). 

O carcinoma adenoide cístico é a neoplasia maligna mais comum em 

glândula submandibular, e as glândulas menores palatinas são as regiões intra-oral 

mais afeta. Geralmente afeta pacientes entre a quinta e sexta década de vida sem 

predileção por sexo. Clinicamente apresenta-se como uma massa indolor de limites 

incertos, podendo estar associada a erosão do osso adjacente, com baixos índices 

de metástase regional. Eventualmente pode ocorrer invasão perineural levando a um 

quadro álgico (35-37).  

Histologicamente, o carcinoma adenoide cístico é composto por dois tipos 

celulares: células ductais e mioepiteliais modificadas, que tipicamente possuem 

hipercromatismo, núcleo angular e citoplasma claro. Existem três padrões 

histológicos definidos: tubular, cribiforme e sólido. O padrão tubular consiste de 

túbulos e ductos bem formados com o centro luminal delimitado por uma camada 

epitelial e outra mioepitelial. O padrão cribiforme, é o  mais comum e é caracterizado 

por ninhos celulares com espaços microcísticos, preenchido por material mucoso 

hialino ou basofílico. O padrão sólido ou basalóide é formado por lençóis uniformes 

de células basalóides sem a formação de espaços tubulares ou microcísticos. Cada 

um desses componentes podem ser observados como componente dominante ou a 

mais comum como parte de um tumor. Esse tumor pode se estender ao longo do 



 
 

	  

19	  

nervo, sendo comum a invasão intraneural. Da mesma forma, o tumor pode invadir o 

osso adjacente (35-37). 

O tratamento de escolha é a ressecção cirúrgica podendo ser associada 

com quimioterapia. Esvaziamento cervical é indicado em casos com 

comprometimento linfonodal. Os fatores que influenciam o prognóstico incluem o 

padrão histopatológico, localização, estadiamento clínico, envolvimento ósseo e 

perineural e as condições das margens cirúrgicas. Em geral, tumores compostos dos 

padrões tubular e cribiforme possuem um padrão menos agressivo quando 

comparados ao padrão sólido. Além do padrão histológico, o estadiamento clínico 

afeta significativamente o prognóstico. A sobrevida de 5 anos é aproximadamente 

35% dos casos, com cerca de 90% de óbitos ocorrendo entre 10-15 anos apos o 

diagnóstico. A recorrência local varia entre 15-85% dos casos, sendo esse fato 

associado com incurabilidade de doença. Envolvimento linfonodal é incomum, sendo 

encontrado em cerca de 5% dos casos e usualmente afetando os casos da glândula 

submandibular (35-38) 

 

 

2.3 Carcinoma Mucoepidermoide 
	  

	  

O CME foi primeiramente descrito por Stewart e colaboradores, em 1945, 

como um tumor secretor de muco e com componentes epiteliais chamando-o de 

Tumor Mucoepidermóide (39). Posteriormente,  Eversole em 1970 revisou oitocentos 

e quinze casos de CME e observou que esse tumor afeta principalmente a glândula 

parótida e glândulas menores do palato (9). Porém o nome CME só foi estabelecido 

apenas em 1991, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS), após uma 

revisão sistemática de sua histologia e graus de diferenciação recomendou que o 

nome  “tumor Mucoepidermóide” fosse substituído por para CME, tornando evidente 

o comportamento biológico maligno dessa lesão (1, 6, 7). 

O CME é o tumor maligno mais comum em glândulas salivares de adultos e 

crianças, demonstrando uma ampla faixa etária de distribuição. A média de idade 

dos pacientes que apresentam a lesão é de 45 anos, sendo o sexo feminino mais 

acometido que o masculino, na proporção de 3:2. Aproximadamente 53% dos 

tumores ocorrem em glândulas salivares maiores, sendo o sítio parotídeo o 
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predominante, o restante dos tumores afetam as glândulas menores, principalmente 

do palato e mucosa bucal (1, 5, 7, 9). 

Nenhum carcinógeno químico ou biológico têm sido relacionados com o 

CME, porém a exposição previa à radiação ionizante é claramente um fator 

etiológico importante. Entre os sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima e 

Nagasaki, o CME representa cerca de 44% de todas as lesões de glândulas 

salivares, usualmente essa porcentagem está em torno de 10%. Adicionalmente, 

CME tem sido relatado após a radioterapia para carcinoma de tireoide e leucemias 

(3, 8, 40, 41). 

Estudos moleculares em CME são poucos e a amostra é, quase sempre, 

pequena. Estudos mostram frequente  perda genética cromossomos 9p, 8q, 5p, 16q, 

e 12p. A translocação do cromossomo 11 e 19 (t(11;19)(q21;p13.1)) tem sido 

relacionado com CME, a clonalidade dessa translocação é relacionada com a 

formação de um novo gene chamado MECT1, esse gene é um co-ativador da via 

NOTCH, e tem sido identificada como anormalidades em alguns casos de CME e 

talvez represente um evento inicial na sua patogênese. (42-44) . 

A apresentação clínica do CME pode variar de acordo com a graduação 

histológica. Lesões de grau baixo e intermediário graus podem se apresentar como 

massas de crescimento lento, assim como tumores de alto grau tendem a 

apresentar crescimento rápido. Em função das diversas apresentações clínicas essa 

lesão pode mimetizar neoplasias benignas e processos inflamatórios. Usualmente 

lesões de palato são flutuantes, de coloração semelhante a mucosa e com superfície 

lisa lembrando casos de mucocele. Dependendo da localização os sintomas podem 

incluir disfagia, dislalia, dor, ulceração e hemorragia (1, 5-7, 9).  

O CME é caracterizado histológicamente por três tipos celulares: células 

epidermoides, células produtoras de muco e células intermediárias. A proporção dos 

diferentes tipos celulares e a configuração arquitetural da lesão varia entre os casos 

e até mesmo dentro da lesão. Usualmente as lesões apresentam-se como 

multicísticas, com variável quantidade do componente sólido, que algumas vezes 

pode ser predominante. Os espaços císticos são limitados por células mucosas 

intercaladas por células intermediárias. As células mucosas são grandes, com 

citoplasma pálido e com núcleo deslocado para a periferia, possuindo em seu 

interior sialomucina, sendo positiva nas colorações especiais mucicarmim ou  alcian 
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blue. Normalmente esse tipo celular compõe cerca de 10% da lesão.  As células 

intermediárias são células basais menores com núcleo grande diferentes das células 

mucosas e epidermoides. As células epidermoides possuem abundante citoplasma 

eosinofílico, e são ocasionalmente associadas com a formação de queratina, 

incluindo a formação de pérolas de queratina. Essas células possuem variado 

pleomorfismo celular, núcleos hipercromáticos, aumento da proporção 

núcleo/citoplasma. Invasão neural, necrose, aumento no número de mitoses ou 

anaplasia celular são incomuns (1, 7, 9). 

Não há um sistema uniforme de graduação para o CME devido a falta de 

consenso sobre de quais critérios histológicos são mais úteis para realizar a 

graduação, tamanho da lesão, estágio clínico, bem como quantos critérios devem 

ser considerados realizados. Em 1945, Stewart e colaboradores (39) graduaram o 

CME de acordo com suas características histológicas e curso clínico. 

Posteriormente, outros estudos propuseram a graduação em dois graus, baixo e alto 

grau, de acordo com a presença ou ausência de um crescimento invasivo e também 

pela arquitetura histológica (1, 6). Auclair e colaboradores e Goode e colaboradores 

padronizaram um método mais uniforme e com reprodutível para a graduação do 

CME, baseado em critérios histológicos para a graduação do CME. Os critérios são: 

áreas císticas em menos de 20% do espécime; quatro ou mais figuras de mitose em 

dez campos de alta magnificação; invasão neural; necrose tumoral e a presença de 

anaplasia celular (pleomorfismo celular e molecular, aumento nuclear: relação 

núcleo citoplasma, nucléolos proeminentes e hipercromatismo) (6). Para cada 

critério foi dado um valor e a soma de cada valor para as cinco variáveis determina 

irá determinar o grau do tumor. Casos com valores totais entre 0 e 4 era são 

considerados de baixo grau, somas entre 5 e 6 era consideradas grau intermediário 

e valores acima de 7 como de alto grau (6). Em 2005, a OMS sugeriu as mesmas 

critérios histológicas para fazer a graduação do CME, mostrando ser uma maneira 

viável de graduar o CME. (10).  
Tradicionalmente, as diferenças no comportamento biológico dos tumores de 

baixo e alto grau interferem no tratamento de escolha. Lesões de baixo grau são 

conhecidas por possuírem um comportamento menos agressivo e assim, são 

tratadas apenas com excisão cirúrgica apenas. O tratamento do CME de alto grau é 

a cirurgia radical com exérese de todos os tecidos envolvidos (glândulas, nervos e 
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músculos). O esvaziamento cervical é indicado em casos com evidência de 

envolvimento linfonodal, porém é difícil demonstrar ou excluir o envolvimento 

linfonodal mesmo com as mais modernas técnicas de imagem. Em geral, metástase 

para os linfonodos são mais frequentes em tumores oriundos da glândula parótida, 

sendo bastante incomum em glândulas salivares menores. A radioterapia é indicada 

em casos de alto grau e também em casos com margens cirúrgicas comprometidas 

(7, 9, 12). Devido a raridade dessa lesão e sua heterogeneidade, não há um 

protocolo padrão sobre o regime de quimioterapia para os CME, na literatura são 

encontrados  relatos de casos ou series de poucos casos utilizando cisplatina, 

carboplatina e paclitaxel porém com respostas insatisfatórias ou de baixa duração 

(10, 11, 45). Mostrando assim a necessidades da padronização de novas 

modalidades de tratamento, visto que modalidade atual compromete a qualidade de 

vida do paciente levando a sequelas irreversíveis que prejudicam a estética e, 

principalmente, a função mastigatória, respiratória e fonética. 

 

 

2.4 Células-tronco tumorais  

	  

	  

Apesar de vários avanços no tratamento do câncer, é muito comum os 

relatos de insucesso da terapia neoplásica, o que resulta na progressão da doença, 

recorrência e óbito. Por vários anos os estudos nessa área têm focado em identificar 

mecanismos genéticos e bioquímicos relacionados com a resistência a vários tipos 

de terapia. Entretanto, o câncer não é uma simples bolsa de células homogêneas 

(46-48). O câncer é um complexo sistema contendo vários tipos celulares como 

células endoteliais, hematopoiéticas e estromais. Além das células do 

microambiente tumoral, as células malignas podem possuir diferentes populações 

como variações no na taxa de crescimento, apoptose e metabolismo levando a uma 

variação na população  intra-tumoral (16, 46, 49, 50). Adicionalmente, fatores não 

genéticos criam conjuntos celulares tumorais organizados hierarquicamente, no qual 

uma subpopulação de células-tronco tumorais (CTT) sustenta a manutenção clonal 

da neoplasia. Embora seja controversa a literatura sobre como as células são 

organizadas hierarquicamente e qual a melhor forma de definição de CTT, esse 

modelo de desenvolvimento/ hierarquia tem demonstrado possuir características 
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transcricionais que influenciam na sobrevida do paciente, realçando para uma 

possível relevância clínica (48, 51-56). 

A pesquisa de células-tronco começou em 1961 com o estudo de Till e 

McCulloch que descreveram a re-população clonal in vivo  de linhagens 

hematopoiéticas, mostrando que uma única célula hematopoiética possuía um 

potencial de diferenciação em várias linhagens e ainda mantinha o potencial de 

autorrenovação (57).  A Autorrenovação é um processo importante para manutenção 

da população celular,  considerando dentro da divisão celular, a célula tronco produz 

uma (divisão assimétrica) ou duas (divisão simétrica) células filhas que possuem a 

capacidade de autorrenovação. Eventos epigenéticos são responsáveis  por 

promover a autorrenovação célular e a manutenção do potencial replicativo. A 

literatura o termo fenótipo de células tronco (“stemness”) vem sendo utilizado para 

nomear os mecanismos se referindo a mecanismos moleculares capazes de mantes 

o potencial de célula-tronco (46, 58, 59). 

Atualmente  existem duas hipóteses que descrevem o papel de CTT no 

desenvolvimento do câncer. A hipótese original é que o primeiro evento oncogênico 

ocorre nas células-troncos adultas que são capazes de diferenciar em células 

neoplásicas. Adicionalmente, mutações ocorrem nas células neoplásicas 

diferenciadas formando uma massa tumoral heterogênea com diferentes clones em 

variados graus de proliferação e sobrevivência. Adicionalmente essa teoria afirma 

que todas as células neoplásicas podem aleatoriamente iniciar e propagar o tumor 

(47, 48, 59, 60). Outra hipótese alternativa sugere que células normais 

diferenciadas, chamadas células iniciadoras de tumor, sofrem mutações 

oncogênicas e adquirem propriedades semelhantes a às células-tronco 

possibilitando a auto-renovação e a diferenciação  Essas células são capazes em 

diferenciar na massa tumoral. Após o esgotamento da população das células 

iniciadoras de tumor, as células diferenciadas são capazes de desdiferenciar  

através da transição epitélio-mesênquima (TEM). Essa teoria afirma que apenas as 

CTT possuem a habilidade de formar tumor  (61-63). 

A caracterização de CTT identificou várias propriedades comuns vistas em 

células-tronco normais. Por definição tanto as CTT e células-tronco normais 

possuem a capacidade de autorrenovação, entretanto essa característica é 

desregulada nas CTT. Os dois tipos celulares possuem mais coisas em comum 

como expressão de marcadores específicos de superfície, formação de esferas em 
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superfícies não aderentes, atividades enzimáticas intracelulares e clonogenicidade 

(46, 47, 53). Assim, vários experimentos in vitro identificam CTT como ensaio de 

formação de esferas, exclusão por corante Hoechst (Side Population cells), detecção 

da atividade da enzima aldeído dehidrogenase 1 (ALDH1), detecção de marcadores 

de superfície e ensaios de invasão. Os principais marcadores utilizados para isolar 

CTT incluem moléculas de adesão celular (CD133, CD24, ácido hialurônico e 

CD44), enzimas citoprotetoras (ALDH1) e  fatores de transcrição (OCT-4, SOX-2). 

Assim diferentes técnicas baseadas para identificar esses marcadores são 

amplamente utilizadas para isolar e caracterizar CTT (64, 65). 

Células-tronco normais residem em um nicho o qual disponibiliza os sinais 

necessários para a manutenção das propriedades tronco das células. Da mesma 

forma, CTT necessitam de um microambiente semelhante que favorece as vias de 

sinalização que regulam a autorrenovação e processos homeostáticos normais com 

inflamação e TEM, hipóxia e angiogênese. Mostrando assim que o microambiente é 

importante para o stemness do tumor (46-48, 66, 67).  A hipóxia é uma peça chave 

na progressão do tumor, e microambientes hipóxicos também podem controlar CTT 

(67-70), Morrison e colaboradores sugeriram que terapias antiangiogênicas pode 

induzir o nicho CTT a radiorresistência (70). Bem como, Conley e colaboradores 

demostraram que agentes antiangiogênicos como sunitinib e bevacizumab pode 

estimular CTT através de uma hipóxia intra-tumoral (69).  

Fortes evidencias suportam a relação entre stemness e resistência à terapia 

em glioblastomas, câncer de colo, mama, cabeça e pescoço entre outros, mostrando 

que a população de CTT são mais resistentes para a terapia que outras populações 

(18, 52, 54, 58, 61, 71). Além do mais, CTT possuem várias propriedades que 

distinguem das outras células do tumor, não apenas a resistência ao tratamento, 

mas também fuga da morte celular e quiescência. As CTT são resistentes a 

quimioterapia tradicional, em razão de que as drogas atuas tem como alvo o 

crescimento tumoral através da inibição da síntese de DNA ou divisão celular de 

células que estão em mitose, entretanto CTT estão frequentemente em estado 

quiescente. A quiescência protege fisiologicamente células-troncos adultas de 

injúrias nocivas e previne a exaustão do potencial replicativo. Assim, a permanência 

das células em um estado quiescente por bloqueando receptores específicos e vias 

de sinalização dentro do nicho pode inibir tanto a progressão quanto a metástase 

tumoral (47, 64, 66, 70).  
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Além de terapias que buscam a eliminação das CTT, outra modalidade tem 

melhorado a eficácia da quimioterapia buscando controlar a progressão tumoral 

induzindo a diferenciação das CTT. Esse tipo de terapia pode levar a diferenciação 

terminal CTT e a perda da capacidade de auto-renovação (50). Embora vários 

agentes estejam relacionados na terapia de diferenciação, apenas dois tipos de 

drogas podem afetar a diferenciação celular: ácidos retinóicos e drogas que 

promovem mudanças epigenéticas (50, 72). O ácido retinoíco (vitamina A) e seus 

análogos podem reverter os processos de progressão maligna através da 

modulação da sinalização principalmente por receptores retinóicos como mostrado 

em glioblastomas e câncer de mama (50, 56). Inibidores de acetilação de histonas 

pode levar a parada do ciclo celular, diferenciação e /ou apoptose de vários tipos 

tumorais, e tem sido utilizado como agente que induz a diferenciação no câncer. A 

combinação de inibidores de deacetilação de histonas e quimioterápicos 

convencionais representa uma nova estratégia para eliminas CTT (18, 73, 74). 

 

 

2.5 Inibidores de deacetilação de histonas	  

	  

	  

A estrutura da cromatina é complexa e composta de DNA, histonas e 

proteínas não histonas. A molécula de DNA é enrolada ao redor de estruturas 

chamadas de octâmeros de histonas, compostas de duas cópias de cada histona, 

H2A, H2B, H3 e H4. As histonas exibem caudas que se projetam para fora dos 

nucleossomos estando sujeitas a um grande número grande de modificações pós-

transducionais como acetilação, metilação e fosforilação (75-77). 

As histonas funcionam como importantes componentes estruturais nucleares 

e como reguladoras do perfil de expressão gênica em vários tipos de tecidos como 

epitélio, músculo e conjuntivo (19, 77-79). A deacetilação de histonas é associada 

com repressão transcricional, incluindo a diminuição de expressão de genes 

supressores de tumor bem como a expressão de genes relacionados com a 

manutenção do stemness. A acetilação é relacionado com a diferenciação celular 

(19, 78). Assim, enzimas histonas deacetilases responsáveis pelos níveis de 

acetilação de histona, são uma das principais formas de regulação gênica, 
participando dos mecanismos de controle epigenético. Os processos de acetilação e 
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deacetilação influenciam o grau de compactação da cromatina. A adição de um 

grupo acetil neutraliza as cargas positivas sobre as histonas, enfraquecendo as 

interações eletrostáticas entre histonas e o esqueleto de fosfato do DNA, 

desatrelando o DNA da histona ou seja, a cromatina fica mais expostas aos fatores 

de transcrição facilitando a expressão proteica. A remoção do grupo acetil, realizada 

pelas enzimas histona acetil transferase, levando à um aumento das interações 

entre as histonas e o DNA gerando uma maior compactação das estruturas 

nucleossômicas, o que limitando a atividade gênica dificultando a ligação dos fatores 

de transcrição e assim a expressão proteíca (75-78, 80). 

  Em mamíferos, as HDAC são responsáveis pela deacetilação dos resíduos 

de lisina no terminal N das histonas, principalmente das histonas H2A, H2B, H3 e 

H4. As HDACs são super expressas em algumas neoplasias como colo, mama, 

cabeça e pescoço e próstata. Uma vez, a inibição da atividade das HDACs pode 

reverter o silenciamento epigenético que é frequentemente observado no câncer. 

Em geral,  a inbição de HDACs leva à mudanças no nos níveis de RNA de um 

pequeno grupo de genes (entre 2 e 5% do genoma), e frequentemente alguns genes 

são super regulados outros têm sua atividade reduzida. Isso levou ao 

desenvolvimento de inibidores de HDAC (IHDAC) para o tratamento anti-neoplásico 

(73, 75, 76, 81). 

Os IHDAC podem ser divididos em quatro classes estruturais: hidroxamatos, 

peptídeos cíclicos, ácidos alifáticos e benzamidos. O Tricostatin A (TSA) foi o 

primeiro hidroxamato natural descoberto capaz de inibir  as HDAC. O Vorinostat 

(SAHA) possui estrutura similar ao TSA e foi o primeiro IHDAC aprovado pelo FDA 

(do inglês Food an Drug Administration) para o tratamento de linfomas de células T 

cutâneo. Os IHDAC podem possuir uma ótima utilidade clínica potencializando o 

efeito de várias terapias como radioterapia e quimioterapia convencionais. A classe 

dos peptídeos cíclicos é a que possui a estrutura mais complexa dentre as outras 

classes, e inclui o produto natural depsipepitídio, apicidina, e o ácido hidroximaico 

cíclico. Os ácidos alifáticos, como biturato, fenibutirato e ácido valpróico, são 

IHDACs relativamente fracos, com atividade em concentrações maiores que os 

outros grupos de IHDACs. (19, 73, 75, 76, 78). 

O tratamento com IHDAC tem sido relacionado com ativação da morte 

celular, geração de espécies reativas de oxigênio, inibição da angiogênese e 

autofagia. São conhecidas duas grandes formas de morte celular, a extrínseca, 
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relacionada com a ligação de ligantes à receptores de morte celular, e a intrínseca, 

ou via mitocondrial, todos os IHDAC têm sido relacionados com uma ou ambas as 

vias (73, 75). Uma das mais promissoras propriedades dos IHDAC é a habilidade de 

induzir a apoptose em in células neoplásicas enquanto conserva células normais. 

Uma possível explicação é que os IHDAC promovem a morte celular através de 

ligantes TRAIL, que por sua vez induzem a apoptose apenas em células 

transformadas, em geral os ligantes TRAIL são super expressos em células 

transformadas e não nas normais . Em testes clínicos os IHDAC têm mostrado o 

aumento da expressão de TRAIL, TRAIL-R2, Fas, Fas-L e TNF-alpha. O papel dos 

IHDAC na via intrínseca está é relacionado com hiperacetilação de p53, assim 

estabilizando a proteína e aumentando a atividade transcricional. A proteína  p53 

ativa a via intrínseca de morte celular através da ativação de várias proteínas pro-

aptóticas, incluindo Bax, Puma e Noxa (73, 75, 76, 82). 

Vários estudos mostraram que os IHDAC são capazes de estimular a 

produção de espécies reativas de oxigênio, porém, a maneira pela qual este 

estímulo ocorre permanece desconhecida, sugere-se que o acúmulo desses radicais 

esse acúmulo seja devido ao estresse oxidativo, que por sua vez pode levar à 

ativação da via intrínseca da apoptose. Outro aspecto importante da função dos 

IHDAC é a inibição da angiogênese promovida pelos IHDAC, devido a diminuição da 

expressão de vários fatores angiogênicos como fator de crescimento endotelial 

vascular e fator indutor de hipóxia 1-alpha (HIF1alpha). Considerando que 

angiogênese é um fator chave no processo de desenvolvimento do tumor e 

metástase, a sua inibição é extremamente importante para o tratamento das 

neoplasias  (83). 

 

 

2.6  SAHA 
 
 

O ácido hidroxâmico suberoilanilida (SAHA), ou Vorisnostat, é uma molécula 

de baixo peso molecular (aproximadamente 260mg), derivada do ácido hidroxâmico. 

Esse ácido liga-se ao sítio ativo das histonas deacetilases causando sua inibição. 

Vários estudos em modelos animais neoplásicos incluindo linfomas, mielomas, 

leucemias, melanomas, carcinoma renal e carcinoma pulmonar de células pequenas 
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mostram que bloqueando a HDAC se bloqueia a proliferação e inibindo o 

crescimento tumoral (73, 81, 84-86). Os efeitos inibitórios do SAHA também 

acontecem em células normais de uma forma dose dependente, porém sendo 

seletivamente toxico em células transformadas, induzindo a morte nas células 

tumorais e inibindo o crescimento de células normais deixando-as viáveis (78, 87, 

88). 

O mecanismo para o efeito antiproliferativo do SAHA é resultado da inibição 

da atividade das HDAC, resultando na alteração de transcrição em um número finito 

de genes (2-5% de genes expressos). Assim, o SAHA tem sido relacionado com a 

expressão de vários genes (p21, TBP-2, gelsolin, metalotioneina) e também com a 

repressão (ciclina D1, erbB2, importina B) (73, 88-90). A indução de genes que 

inibem quinases tem sido relacionada à ação de vários IHDAC e assim 

desempenhando um papel importante na parada do ciclo celular. O SAHA também 

pode promover a acetilação de vários fatores de transcrição como E2F, Smad7, p53, 

BCL-6, HIF-1, NF-kappaB e GATA-1. Essa ação pode resultar na mudança de 

característica e função da proteína. Como por exemplo, a acetilação de p53 leva ao 

aumento de ligação de p53 ao DNA, aumentando a expressão de genes regulados 

por essa proteína (75, 78, 79, 90). 

Estudos pré-clínicos têm mostrado que o uso de SAHA pode elevar ou ter 

um efeito sinérgico em outras drogas anti-neoplásicas, incluindo antrocilinas, 

fludarabinas, flavopiridol, imatinib, bortezomib, agentes anti-angiogênicos  e TRAF-L. 

Embora o SAHA possua um significante efeito anti-neoplásico isolado, ele pode 

levar a um tratamento eficaz em combinação com outros regimes terapêuticos (15, 

73, 81, 82, 84, 89, 91).  

 

 

2.7  Cisplatina 
 
 

A descoberta da Cisplatina por Barnett Rosenberg, um biofísico da 

Universidade de Michigan que estudava o papel de corrente elétrica na divisão 

celular, utilizando células de Escherichia coli que cresciam em uma solução tampão 

de cloreto de amônio com eletrodos de platina imersos na solução, e observou a 

inibição da divisão celular. Após várias pesquisas, foi notado que esse efeito não foi 
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produzido pela corrente elétrica, mas sim pela hidrólise dos eletrodos da platina. 

Assim, outros dez metais de transição foram testados na inibição da divisão da E. 

coli e o mais efetivo foi a platina, isso foi relacionado com a forma Cis do complexo 

da platina, uma vez que a forma trans foi ineficaz (92).  

Com esses resultados, o complexo da platina foi sugerido para testes com 

possíveis efeitos anticâncer. Inicialmente, o complexo de cisplatina foi testados em 

sarcomas de camundongos brancos suíços. O complexo demonstrou uma potente 

atividade antiproliferativas, eliminando os tumores e os animais que sobreviveram e 

estavam saudáveis e após seis meses esses animais os animais curados não 

mostraram nenhuma recorrência. Baseados nesses resultados e outros resultados, a 

cisplatina foi aprovada pelo FDA em 1978, e vem sido utilizada em ensaios clínicos e 

atualmente é umas das drogas mais utilizadas no tratamento anti-neoplásico (93, 

94). A cisplatina tem sido utilizada, de forma isolada ou combinada a outros 

quimioterápicos na terapia de várias neoplasias como a de testículo, ovário, cervix, 

cabeça e pescoço e pulmão. Além disso, a cisplatina também tem sido utilizada na 

terapia adjuvante seguida de cirurgia ou radioterapia (93, 95-99)  

A cisplatina é um complexo planar quadrado neutro inorgânico que reage com 

o DNA para produzir seus efeitos biológicos, culminando no reparo ao do dano do 

DNA e sobrevivência celular ou ativação da apoptose (93, 100).  Para se tornar 

ativo, a cisplatina necessita ser ativada através de reações aquosas que trocam os 

ligantes de cloro por água. Após a administração na corrente sanguínea, a cisplatina 

encontra uma alta concentração de cloreto no plasma (aproximadamente 100mM), 

que limita a mudança de ligantes de cloreto por moléculas de água. A concentração 

intracelular de cloreto é relativamente baixa (aproximadamente 4-20mM), assim um 

dos ligantes de cloro é substituído por água, formando a forma reativa, carregada 

positivamente que não consegue sair da célula, estudos mostram que 98% da 

platina ligada no DNA é na forma de platina monohidratada. Entretanto, a cisplatina 

é vulnerável ao ataque de proteínas encontradas no plasma sanguíneo, 

particularmente aquelas que possuem um grupo tiol, como albumina sérica e 

aminoácido císteina. Estudos mostram que após à administração, 65-98% da 

cisplatina no plasma sanguíneo se encontra ligadas às proteínas,  essa ligação tem 

sido relacionada com a desativação da droga e de vários efeitos colaterais do 

tratamento. A cisplatina que continua intacta consegue entrar nas células tumorais, 

principalmente pela difusão através da membrana celular (93, 100, 101). 
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Essa ligação ocorre nas bases do DNA, normalmente com uma um guanina 

ou purina, formando adutos entre as faixas de DNA, resultando em uma distorção da 

dupla fita de DNA, esses adultos favorecem a ligação de proteínas relacionadas ao 

complexo de reparo do DNA inibindo assim sua transcrição. Portanto, os adutos 

induzidos pela cisplatina atrapalham o processo de replicação e transcrição, esses 

efeitos podem não necessariamente resultar diretamente na morte celular, devido a 

sinalizações de sobrevivência celular e anti-apoptóticas  (71, 93, 96, 100, 102).  

A efetividade do tratamento com cisplatina está relacionada com a resistência 

do tumor. Vários tumores são intrinsicamente resistentes à cisplatina, enquanto 

outros adquirem a resistência após a exposição à droga ao longo do tempo. O 

mecanismo de resistência à cisplatina tem sido identificado como diminuição do 

acúmulo da droga no compartimento intracelular, e um aumento da capacidade da 

célula em reparar ou tolerar o dano ao DNA causado pela cisplatina (71, 95). Assim 

a resistência pode ser adquirida pela exposição crônica à droga ou por um 

fenômeno intrínseco ao tumor. Os mecanismos de resistência se desenvolvem como 

consequência de mudanças intracelulares que previnem a interação da cisplatina 

com o DNA, interferindo no dano e consequentemente na ativação do maquinário de 

da morte celular, como por exemplo a compactação da cromatina (71, 95, 100, 102, 

103).  

A compactação da cromatina pode dificultar a passagem da cisplatina ao 

núcleo celular, bem como ao DNA, diminuindo, assim, seu efeito e favorecendo a 

resistência tumoral. Portanto, o grau de acetilação das histonas, que ocasiona a 

compactação da cromatina, está diretamente relacionado com a resistência tumoral 

à cisplatina. Estudos recentes mostram que o uso prévio de SAHA ao tratamento 

com cisplatina deixa as células neoplásicas mais sensíveis a cisplatina (18, 103). 

Adicionalmente, a resistência à cisplatina tem sido relacionada com a presença de 

CTT, que por sua vez possuem altos níveis de acetilação de histonas (61) 
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3 PROPOSIÇÃO  
 
 

O objetivo desse estudo foi avaliar a expressão de acetil histona H3 em 

glândulas salivares, em casos de CME e em linhagens de CME. Assim como, avaliar 

os efeitos do tratamento com um inibidor de histona-deacetilases e cisplatina nas 

linhagens de CME, em relação a seus efeitos na população de CTT, e procurar 

identificar uma via de sinalização celular relacionada com a resistência à cisplatina.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
4.1 Linhagens celulares e reagentes 
 
 

 As linhagens celulares de carcinoma mucoepidermoide utilizadas foram UM-

HMC1, UM-HMC-2, UM-HMC-3A, UM-HMC-3B e UM-HMC-5 originalmente 

estabelecidas e descritas por Warner et al (104). As células foram mantidas em 

incubadora a 5% de CO2 e 37ºC e cultivadas cm RPMI 1640 (Thermo Scientifics, 

Waltham, MA, USA), suplementado com 10% Soro Fetal Bovino (Thermo 

Scientifics), 1% de antibiótico e antimicótico (Thermo scientific), 1% de L-glutamina 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), 20ng/ml de fator de crescimento epitelial (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, USA), 400ng/ml de hidrocortisona (Sigma-Aldrich) e 5µg/ml 

de insulina (Sigma-Aldrich). As linhagens foram tratadas com SAHA (Cayman 

Chemical Company, Ann Arbor, MI, USA) e Cisplatina (Sigma-Aldrich). O meio de 

cultura foi trocado a cada dois dias. 

	  

	  

4.2	  Xenoenxerto	  em	  camundongos	  imunodeficientes	  	  

 
 

O estudo com animais foi previamente autorizado pelo comitê de ética em 

animais da Universidade de Michigan. As linhagens (HMC3A, HMC3B e HMC5) 

foram colocadas em um scafolld  biodegradável  e implantadas na região dorsal de 

camundongos com imunodeficiência combinada severa (SCID) (CB-17 SCID; 

Charles River, Wilmington, MA, USA) sob anestesia (104). Os tumores foram 

removidos cirurgicamente quando alcançaram um volume aproximado de 800mm3, 

medidos com um paquímetro. Posteriormente os tumores foram fixados em 

formaldeído tamponado a 10% durante 18 horas, e emblocados em parafina de 

acordo com os protocolos usuais e processados para a coloração de hematoxilina e 

eosina. 
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4.3 Tissue microarray 
 

 

 As áreas para realização do TMA foram selecionadas e marcadas baseadas 

nos cortes corados com hematoxilina e eosina, assim os "”spots” foram removidos 

do bloco de parafina original. Os TMAs foram construídos usando manual arrayer e 

três cortes cilíndricos representativos de 2 mm de diâmetro foram removidos e 

arranjados sequencialmente de acordo com Fonseca et al., (105). O bloco de TMA 

foi composto por 15 casos de CME, uma glândula parótida humana normal e um 

caso de carcinoma de células escamosas para controle de marcação. 	  

	  

	  
4.4	  Imuno-‐histoquímica	  

 
 

Para as reações imuno-histoquímicas foi utilizada a técnica do polímero livre 

de biotina. Para realização desta metodologia foram preparados, a partir do material 

emblocado em parafina, cortes de 3 µm de espessura dos espécimes teciduais, 

estes foram estendidos em lâminas de vidro previamente tratadas com organosilano. 

Após essa etapa, os cortes foram desparafinados em dois banhos de xilol, sendo um 

a 60 ºC por 30 minutos, e outro em temperatura ambiente por 15 minutos. A seguir, 

os cortes foram reidratados em cadeia decrescente de etanóis, passando por três 

banhos de etanol absoluto, etanol a 95%, 90%, 85% e 80% por 3 minutos cada. 

Após a reidratação foi realizada a remoção do pigmento formólico através de banhos 

em hidróxido de amônia a 10% em solução alcoólica (etanol 95%), por 5 minutos. 

Posteriormente, os cortes foram imersos em água destilada por 10 minutos, 

seguido por mais duas lavagens com água destilada. Após essa etapa, os cortes 

receberam tratamento para recuperação antigênica, com ácido cítrico 0.1M. Ao final 

da recuperação antigênica, os cortes foram imediatamente lavados durante 10 

minutos em água destilada, seguida de mais duas lavagens, para posteriormente foi 

realizada a etapa de bloqueio da peroxidase endógena tecidual. 

O bloqueio da peroxidase endógena foi efetuado através da imersão das 

lâminas, por duas vezes, em uma solução de peróxido de hidrogênio a 6% e metanol 

na proporção de 1:1, por 15 minutos cada. Em seguida foi realizada a incubação do 
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anticorpo Acetil Histona H3 (Cell Signaling).  

Para a incubação do anticorpo de ligação e do complexo terciário, foi utilizado 

o sistema do anticorpo secundário (Vectastain, Vector laboratories, Burlingame, CA, 

USA) durante noventa minutos. As reações foram reveladas através da incubação 

por 10 minutos com o corante diaminobenzidina (Liquid DAB+, K3468, Dako). Em 

seguida, os cortes serão lavados com Tris e água deionizada para remoção de 

excessos da substância de revelação, seguida pela realização de contra coloração 

com hematoxilina de Mayer. Os cortes foram então desidratados em cadeias 

crescentes de etanóis, diafanizados em xilol e montados com lamínulas. 

 

 

4.5 Ensaio de viabilidade celular 
 

 

O ensaio de viabilidade celular é uma técnica colorimétrica que possibilita 

avaliar a viabilidade celular através da redução do sal Tetrazolim para sua forma 

insolúvel Formazan, onde apenas as células viáveis conseguem fazer essa redução.

 Com o objetivo de  analisar a concentração de SAHA e cisplatina capaz de 

inibir a proliferação celular de 50% das células, foi utilizado TACS MTT cell 

proliferation assay (Trevigen, Gaithesburg, MD, USA) seguindo as instruções do 

fabricante. Foram plaqueadas dez mil células em cada poço de uma placa de 

noventa e seis poços para o tratamento com SAHA ou cisplatina por vinte e quatro 

horas. Para o tratamento de dois-hits inicialmente foi realizado tratamento com 

SAHA por vinte e quatro horas seguido do tratamento com cisplatina por mais vinte 

quatro horas. Os resultados foram obtidos por absorbância (Bio-tek EL-311, Bio-Tek 

instruments) a 595nm (18). 

 

 

4.6 Ensaio de formação de esferas 
 

 

Essa técnica possibilita analisar a formação de esferas, na literatura é descrito 

que apenas células tronco progenitoras são capazes de crescer em suspenção e 

formar esferas (106, 107). As células foram cultivadas como descrito anteriormente 
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em placas de ultra baixa adesão de seis poços, em um total de duas mil e 

quinhentas células por poço durante cinco dias. Para analisar os efeitos dos 

tratamentos estudados, foi adicionado SAHA no primeiro dia e cisplatina no ultimo 

dia de cultivo. Após o quinto dia as células foram transferidas para lâminas 

carregadas magneticamente realizando cytospin a 1500 rpm, 4ºC durante dez 

minutos,. As lâminas foram coradas com hematoxilina e eosina, e realizado a 

contagem de toda a área da lâmina. As esferas foram classificas em holoclones, 

meroclones e paraclones de acordo com estudos anteriores (106, 107). 

 

 
4.7 Imunofluorescência 
 
 

 Um total de mil células foram aderidas em lamínulas de vidro em uma placa 

de doze poços e fixadas com metanol absoluto a -20ºC por cinco minutos. Para a 

imunofluorescência nas esferas, as células foram plaqueadas em baixa adesão por 

4 dias, tratadas com cisplatina por vinte e quatro horas e então foi realizado o 

citospin, seguido da fixação com paraformaldeido 4%. O bloqueio das ligações 

inespecíficas foi realizado com 0.5% (v/v) Triton x-100 (Sigma) em PBS (Gibco) e 

3% (P/V) de albumina bovina. Foram utilizados os anticorpos anti-Pan-Cytokeratin 

(cell Signaling), anti-vimentina (Thermo scientifics), BMI-1 (cell signaling) e pS6 (cell 

signaling) durante noventa minutos. As células foram lavadas três vezes e incubadas 

com anticorpos secundários conjugados com TRITC (Santa Cruz)  ou FITC (Santa 

Cruz) e corados com Hoechst 33342 (Sigma) para a visualização do DNA. As 

imagens utilizadas forma capturadas usando câmera digital QImaging ExiAqua 

anexada ao microscópio Nikon Eclipse 80i e visualizada com software QCapturePro. 

 

 

4.8 Immunobloting 
 

 

As células foram tratadas com tampão RIPA e levemente sonicadas. O lisado 

proteico foi separado através do gel de SDS-PAGE 10-15% e transferido para 

membrana de Polyvinyl difluorido (immobilion, Merck Millipore). As ligações 
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inespecíficas da membrana foram bloqueadas utilizando tampão com 0.1M Tris (pH 

7.5), 0.9% NaCl e 0.05% Tween-20 (TBS-T) com 5% de leite em pó sem gordura. As 

membranas foram incubadas com Anti-Acetyl-Histone H3 (Cell Signaling) e GAPDH 

(Calbiochem, Merk Millipore) como loading control. A reação foi realizada usando 

ACL SuperSignal West Pico Substrate (Pierce Biotechnology) (18, 74). 

 

 
4.9 Citometria de fluxo 

 

 

 As CTT foram identificas utilizando cell sorting para a atividade  enzimática de 

ALDH. Foi utilizado o kit Aldefluor (stemCell Technologies, Durham, NC, USA) de 

acordo com as instruções do fabricante. As amostras foram analisadas no FACS 

Canto cell sorter (BD) (14, 56, 108). 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 Acetilação de histona H3 em glândulas salivares e CME 
 
 
	   A acetilação de histonas é controlada pelo balanço da atividade de histonas 

deacetilases (HDAC) e histonas acetiltransferase (HAT). O mecanismo envolvido na 

transcrição gênica e acetilação de histonas não é totalmente conhecido, porém a 

acetilação de histonas constitui uma maneira eficaz de modificações pós-

translacionais capaz de influenciar processos relacionados com o DNA como 

transcrição gênica. Mudanças na acetilação de histonas possuem um efeito direto 

em várias funções celulares, incluindo morfologia celular e respostas às mudanças 

extracelulares. Glândulas salivares possuem diferentes padrões de expressão de 

histona H3 (lisina 9) dentro das diferentes populações celulares. Foi observado que 

as células acinares (figura 5.1A#1) são em geral hipoacetiladas para histona H3 

quando comparadas com as células do ducto intercalar (figura 5.1 A#2) e do ducto 

excretor (figura 5.1A#3). Assim, células com diferenciação escamosa parecem ser 

mais susceptíveis à acetilação de histona H3 (lisina 9). De maneira semelhante. Os 

CME são compostos por uma população heterogênea de células epiteliais 

apresentando estágios distintos de diferenciação celular e de acetilação de histona 

H3 (lisina 9) (figura 5.1B). Os CME de alto grau são pobremente diferenciados e são 

compostos principalmente por células escamosas e intermediárias (figure 5.1B#1 e 

2) e possuem altos níveis de acetilação de histona H3 (lisina 9). Os CME de baixo 

grau são bem diferenciados apresentando células mucosas deacetiladas (figura 

5.1B#3) combinadas com células escamosas positivas para acetil histona H3. A 

quantificação de ambas as populações celulares (células escamosas e mucosas) de 

CME  revelou uma diferença estatística significante de acetil histona H3 (lisina 9) 

(***p<0.001)(figure 1C). Além da diversidade populacional das células tumorais, 

esses achados sugerem uma diferença intrínseca na atividade transcricional entre 

CME de alto e baixo graus. 
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Figura 5.1 - Expressão imuno-histoquímica para acetil histona H3 (lisina 9) em glândulas salivares 
(A), mostrando ausência de marcação nas células acinares (A#1) e células do ducto 
intercalar (A#2), e positividade nas células epiteliais do ducto excretor (A#3). Expressão 
variada nas células neoplásicas do CME (B#1), as células epidermoides (B#2) são mais 
acetiladas que as células mucosas (B#3).. Análise estatística da expressão de acetil 
histona H3 (lisina 9) entre células epidermoides e mucosas do CME mostrando, diferença 
estatística, com p>0.001. 
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5.2 Linhagens de CME  mantêm as características de tumores humanos 
quando transplantadas em camundongos imunodeficientes 
 
 

As linhagens celulares derivadas de CME primários e metastáticos foram 

estabilizadas no laboratório de Angiogenesis sob supervisão do Prof. Jacques Nor 

na Universidade de Michigan. Todas as linhagens estudadas foram capazes de fazer 

tumor em xenoenxertos em camundongos imunodeficientes (figura 5.2A). Além de 

serem capazes de formar tumores, as linhagens foram capazes de reproduzir várias 

características dos seus tumores primários. Em geral, as linhagens enxertadas 

formaram tumores constituídos de células semelhantes a escamosas e mucosas 

(figura 5.2A). Bem como, as linhagens expressavam citoqueratinas e vimentina 

(figura 5.2B). Semelhante aos nossos achados iniciais, células escamosas 

provenientes do xenoenxerto apresentavam maiores níveis de acetilação de histona 

H3 (lisina 9) quando comparadas às células mucosas (figura 5.2C). Esses achados 

juntos sugerem que linhagens de CME mantêm as populações heterogêneas, sendo 

capazes de diferenciar em células escamosas e células mucosas. Bem como, as 

linhagens diferem nos níveis de acetilação de sua cromatina (histona H3 lisina 9) 

sugerindo diferenças na transcrição gênica e comportamento celular (figura 5.2C). 
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Figura 5.2- Imagem em H&E dos tumores em xenoenxertos mostrando que as linhagens de CME 
mantem as mesmas características de tumores humanos, com a população de células 
epidermoides e células claras no aumento de 5 e 20X. (A). Imunofluorencência para 
vimentina e Pan de citoqueratina nas linhagens de CME, mostrando que as linhagens 
mantem perfil epitelial quando cultivadas (B). Western Blot para acetil histona H3 (lisina 
9) e GAPDH nas linhagens de CME (C) mostrando diferentes níveis de acetilação entre 
as linhagens de CME. 
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5.3 linhagens celulares de CME possuem CTT  
 

 

Tumores sólidos são frequentemente refratários para quimioterapia, em 

particular o que também acontece com o CME. Essa resistência é frequentemente 

adquirida durante o tratamento e é relacionada com a ativação de sinalizações 

oncogênicas associadas com a desregulação de morte celular. Estudos recentes 

vêm mostrando o envolvimento de CTT no desenvolvimento de resistência à quimio 

e radioterapia. Essas observações têm motivado o interesse em novas modalidades 

terapêuticas que tem como alvo as CTT. No presente estudo, foi avaliado as CTT 

nas linhagens de CME. Foi observado que as linhagens de CME são hábeis para 

formar esferas diante de condições de baixa adesão (figure 5.3A). A habilidade de 

crescer em baixa adesão foi descrita por Barradon e Green (109), e posteriormente 

demonstrada em vários tumores malignos. Todas a linhagens estudas foram 

capazes de gerar esferas distintas chamadas de holoclones, meroclones e 

paraclones (figura 5.3B). Cada linhagem foi única no número e tipo de esferas 

formadas (figura 5.3C). Enquanto as linhagens HMC1 e HMC2 possuem um 

potencial limitado em gerar esferas viáveis, as linhagens HMC3A, HMC3B e HMC5 

foram hábeis em gerar um número maior de esferas, em especial meroclones (figura 

3C). Ressaltando que a única linhagem metastática (HMC3B) foi que gerou o maior 

número de esferas, quando comparadas a todas outras linhagens primárias. 

Posteriormente, a presença de CTT nas linhagens HMC3A, HMC3B e HMC5 foi 

confirmada através da detecção de ALDH1, um marcador bem conhecido de células 

tronco tumorais e normais (figura 5.3D). Embora a população de CTT possa ser 

detectadas nas linhagens de CME, ainda não se sabe o efeito da quimioterapia 

convencional sobre essa população. 
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Figura 5.3 - Avaliação do número de esferas nas linhagens de CME (A) mostrando que todas as 
linhagens foram capazes de formar esferas. Representação do tipo de esferas formadas 
pelas linhagens de CME (B). Avaliação das qualidades das esferas formadas pelas 
linhagens de CME (C) mostrando que as meroclones é a forma mais comum nas esferas 
seguido das holoclones e paraclones. Representação da atividade enzimática de ALDH1 
em linhagens de CME (D), mostrando que as linhagens utilizadas possuem células com 
atividades positiva para essa enzima, os pontos pretos são células consideradas 
negativas para a atividade enzimática e os pontos vermelhos células positivas, e abaixo 
a quantificação das células positivas em cada linhagem. 
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5.4 Cisplatina induz o acúmulo de subpopulação de CTT 
	  

	  

Neste estudo tentamos explorar os efeitos da quimioterapia sobre a 

população CTT do CME. Inicialmente foi determinada a concentração de cisplastina 

capaz de inibir 50% das células nas linhagens HMC3A, 3B e 5. Foi observado que 

as três linhagens possuem IC50, variando entre 8.47µg/ml para HMC3A, 9.17µg/ml 

para HMC3B e 10.7µg/ml para HMC5 (figura 5.4A). Utilizando essas concentrações, 

foi realizado o tratamento e observado que a cisplatina reduziu a população de CTT, 

através da avaliação os níveis de ALDH1. A cisplatina reduziu a positividade de 

ALDH1 de 11.52% de células positivas para 3.96% na HMC3A, 8.76% para 1.35%  

na HMC3B, e de 8.78% para 3.88% na HMC5 (média dos experimentos em 

triplicata) (Figura 5.4B). Um fato notável, a linhagem metastática HMC3B que foi 

responsável pelo formação de um número maior de esferas foi a linhagem mais 

sensível ao tratamento com cisplatina, sofrendo uma redução de aproximadamente 

6.4 vezes, comparado com redução de 2.9 vezes para HMC3A e 2.26 para HMC5. 

Quando avaliadas as subpopulações de CTT através do ensaio de formação de 

esferas, O tratamento com cisplatina reduziu as subpopulações de holoclones e 

meroclones comparadas aos níveis do controle sem tratamento. Porém, o mesmo 

não foi observado para os paraclones que não houve alteração após vinte e quatro 

horas de tratamento (figura 5.4C). 
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Figura 5.4 – Gráficos mostrando o IC50 da cisplatina nas linhagens de CME (A), a concentração 
capaz de inibir 50% das células foi de 8.47µg/ml para HMC3A, 9.17µg/ml para HMC3B e 
10.7µg/ml para HMC5. Representação da atividade enzimática de ALDH1 após o 
tratamento com cisplatina nas linhagens de CME (B), a direita inferior, gráfico mostrando 
que o tratamento com a cisplatina foi capaz de reduzir o numero de células positivas. 
Representação do efeito do tratamento com cisplatina nos diferentes tipos de esferas 
nas linhagens de CME (C), mostrando que o tratamento com cisplatina reduziu as 
holoclones, meroclones e paraclones nas linhagens, exceto da HMC3A e 3B, na qual 
houve um aumento das paraclones. 
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5.5 SAHA é mais efetivo na redução de CTT que a cisplatina 

	  

	  

O uso SAHA tem sido utilizado em vários tipos de tumores  podendo causar 

parada do ciclo celular, diferenciação e apoptose (73, 89, 90, 110). Adicionalmente, 

a acetilação da cromatina pode induzir a diferenciação celular e restringir a 

transformação celular de células normais. Inicialmente foi determinada a 

concentração de SAHA necessária para se inibir 50% das células nas linhagens 

HMC3A, HMC3B e HMC5. As concentrações variaram de 1.15µM para HMC3A, 

0.3µM para HMC3B e 0.4µM para HMC5 (figura 5.5A). Além da concentração de 

SAHA capaz de inibir 50% das células aderidas, foi pesquisada a concentração 

capaz de inibir 50% das esferas em baixa adesão, essa concentração seguiu um 

mesmo padrão das células aderidas porém em concentrações mais baixas. Para 

HMC3A a concentração foi 0.18µM, para HMC3B foi 0.09µM e 0.11µM para HMC5 

(figure 5.5B). Após isso, foi analisado o efeito dessa concentração mais baixa de 

SAHA na expressão de ALDH1, e foi observada uma redução nas células positivas 

para ALDH1 de 11.5% para 0.5% na HMC3A, de 8.8% para 0.1% na HMC3B e de 

8.8% para 0.4% na HMC5 (Figura 5.5C). Todavia, foi avaliado o efeito dessa 

concentração nas subpopulações de CTT e foi notado que o tratamento com SAHA 

foi capaz de eliminar as holoclones e meroclones nas linhagens HMC3A e HMC3B, 

enquanto restaram poucas holoclones na HMC5. Também ocorreu uma redução no 

número de paraclones em todas as linhagens (figure 5.5D). 
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Figura 5.5 - Representação do IC50 de SAHA nas células aderidas de CME (A) mostrando que a 
concentração para inibir 50% das células na linhagens HMC3A, 3B e 5, foram 
respectivamente 1.15µM, 0.3µM e 0.4µM, respectivamente. Representação do IC50 nas 
células de CME cultivadas em baixa adesão (B), onde a concentração para inibir 50% 
das esferas foram 0.18µM, 0.09µM e 0.11µM nas linhagens HMC3A, 3B e % 
respectivamente. Representação da atividade enzimática de ALDH1 nas linhagens de 
CME após o tratamento de SAHA (C), mostrando que o tratamento foi capaz de reduzir 
significativamente as população positiva . Efeito do tratamento com SAHA nos diferentes 
tipos de esferas de CME (D), mostrando que o tratamento com SAHA reduziu todas os 
tipo de clones 
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5.6 O tratamento prévio com SAHA sensibiliza as linhagens de CME à 
cisplatina e reduz a população de CTT 

 
 
Estudos anteriores notaram que o tratamento com SAHA aumenta a 

sensibilidade das células neoplásicas à cisplatina, mostrando que eventos 

epigenéticos estão envolvidos na resistência à quimioterapia (18, 82, 89, 111). No 

presente estudo foi avaliado os efeitos do tratamento com SAHA antes da cisplatina 

na sensibilização das linhagens de CME, bem como na população de CTT. As 

linhagens foram tratadas com as concentrações necessárias para inibir 50% das 

esferas (figura 5.5A) durante vinte e quatro horas, após esse período foi feito o 

tratamento com cisplatina por mais vinte e quatro horas (figure 5.6A). Os resultados 

mostraram que o tratamento que com SAHA antes da cisplatina foi capaz de 

sensibilizar as linhagens de CME, reduzindo o IC50 de cisplatina de 8.4µg/ml para 

5.5µg/ml na HMC3A, de 9.1µg/ml para 4.9µg/ml na HMC3B e de 10.7µg/ml para 4.2 

µg/ml na HMC5 (figura 5.6B). Após ter acesso à concentração de cisplatina, foi 

analisado o efeito desse tratamento na população de ALDH1 positiva. Assim após o 

duplo tratamento, a população de células ALDH1 positivas diminuiu para 2.38%, 

4.17% e 3.96% nas linhagens HMC3A, HMC3B e HMC5, respectivamente (figura 

5.6C). 
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Figura 5.6 - Esquema representativo dos duplo tratamento de SAHA e cisplatina (A), realizando 
inicialmente o tratamento com SAHA por 24 horas, seguido de 24 horas de cisplatina. 
Representação do IC50 de cisplatina em células previamente tratadas com SAHA (B), 
mostrando que o tratamento com SAHA sensibiliza as células ao tratamento com 
cisplatina. Representação da atividade enzimática de ALDH1 após o duplo tratamento de 
SAHA e cisplatina (C), mostrando que o duplo tratamento reduz a população positiva. 
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5.7  Resistência à cisplatina pode estar relacionada com pS6 em CTT 

	  

	  

As linhagens de CME possuem altos níveis de receptor do fator de 

crescimento epitelial (EGFR do inglês epidermal growth factor receptor), que é um 

receptor tireosina quinase trans-membrana. Quando este receptor é ativado leva à 

fosforilação de múltiplos resíduos de tireosina no domínio intracelular, ativando 

várias vias de sinalização como a via do PI3k/AKT/mTOR (112-115). Essa 

sinalização é relacionada com sobrevivência celular e desempenha um papel 

fundamental em várias funções celulares como proliferação, crescimento e 

metabolismo. A ativação dessa via se inicia com a ativação do PI3 K convertendo o 

PIP2 em PIP3, que irá se ligar ao AKT, uma vez o AKT ativado por fosforilação nos 

resíduos de tireosina 308 e serina 473,  pode ativar diretamente o mTOR, formando 

o complexo RAPTOR para ativar a proteína ribossomal S6, levando à síntese de 

proteínas. O aumento da fosforilação de S6 tem sido relacionado com resistência à 

quimioterapia câncer de ovário, pulmão e mama.(112, 113, 116-118). No presente 

estudo, analisamos a expressão de BMI-1 e pS6 na esferas de CTT após o 

tratamento com cisplatina. Assim, nas três linhagens foi observado um aumento na 

expressão de pS6, enquanto a expressão de BMI-1 não foi alterada, além do mais, 

foi observado esse aumento na expressão nas células periféricas das esferas (figura 

5.7). 
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Figura 5.7 - Imunofluorescência para BMI-1 e pS6 nas linhagens de CME com e sem o tratamento de 
cisplatina, mostrando que nas linhagens o tratamento com cisplatina aumenta a 
expressão de pS6, principalmente nas linhagens HMC3A e 3B. 
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6 DISCUSSÃO  

	  

	  

O CME é a neoplasia maligna de glândulas salivares mais frequente e seu 

tratamento consiste basicamente na ressecção cirúrgica da lesão. Em alguns casos 

a radioterapia adjuvante é empregada.  Na maioria das vezes esse tipo de 

modalidade terapêutica acaba levando à várias morbidades aos pacientes. O efeito 

da quimioterapia ainda não é muito bem conhecido, mas sabe-se que esses tumores 

não respondem bem à quimioterapia convencional. O presente trabalho sugere o 

emprego de um novo fármaco no tratamento do CME capaz de atingir a CTT,  esse 

tratamento é baseado na utilização de SAHA. Além do mais o trabalho sugere que a 

resistência à cisplatina nas CTT do CME pode estar relacionado com a fosforilação 

da proteína ribossomal S6. 

Vários avanços ocorreram nos últimos anos visando um melhor entendimento 

do câncer, porém quando se trata em tumor de glândulas salivares os estudos ainda 

são controversos. Mesmo com esses avanços não houve uma melhora na sobrevida 

dos paciente com neoplasias de glândulas salivares, sendo a sobrevida em torno de 

20 a 40% em 5 anos (5, 33, 119, 120). Para o CME, a ressecção cirúrgica é a 

principal forma de tratamento, independente da sua gradação. Ressecção local para 

tumores de baixo grau é considerada suficiente, enquanto para tumores de alto grau 

são tratados com ressecção com amplas margens cirúrgicas seguido de radioterapia 

pós operatória. Esvaziamento cervical é frequentemente utilizado na presença de 

metástases regionais (1, 5, 9, 12, 33). A quimioterapia tem sido empregada em 

casos localmente agressivos, metastática ou recorrente. Alguns agente 

quimioterápicos foram descritos em CME como cisplatina, 5-fluoracil, doxorubicina, 

paclitaxel, vinorelbine e taxotere (121). Cisplatina é o quimioterápico mais utilizado 

no tratamento de neoplasias de glândulas salivares, com uma taxa de resposta em 

torno de 70% em uma serie de 15 casos (121-123). A resposta à quimioterapia é 

bastante controversa devido a poucos estudos e, adicionalmente, a duração da 

resposta é curta falhando em um período de 5 a 9 meses (123). O presente estudo 

sugere a utilização de SAHA no tratamento de CME. 

Os resultados desse estudo mostraram inicialmente que as células 

epidermóides do CME possuem altos níveis de expressão de acetil histona H3 (lisina 

9), enquanto as células mucosas são hipoacetiladas. O mesmo foi notado quando 
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analisadas as glândulas salivares, as células dos ácinos são hipoacetiladas, ao 

passo que a expressão aumenta quando que se aproxima da região inicial dos 

ductos. Adicionalmente, foi analisada também a expressão de acetil histona H3 

(lisina 9) nas linhagens de CME, e foi observado diferentes níveis de expressão 

entre as linhagens.  Dessa forma, entende-se que as linhagens de CME podem ser 

susceptíveis ao tratamento com SAHA.  Diferentemente, estudos anteriores 

mostraram que linhagens de carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço são 

hipoacetilados quando comparados com linhagens de queratinócitos normais (74). 

Apesar de vários avanços no tratamento do câncer, a recorrência, progressão 

da doença e a baixa taxa de sobrevivência continuam preocupantes na rotina 

oncológica. O câncer é conhecido como uma doença heterogênea, com vários 

componentes intratumorais que contribuem para falha na terapia e progressão da 

doença(124). Dessa forma, o tumor não é apenas uma sacola composta por células 

neoplásicas homogêneas, mas sim um complexo ecossistema contendo células 

tumorais, endoteliais, inflamatórias, estromais e outros tipos celulares que podem 

influenciar o comportamento do tumor de uma forma geral (46, 67, 124). Técnicas 

avançadas de sequenciamento têm mostrado que o câncer possui uma mistura 

heterogênea de subclones distintos que se originam em uma ramificação evolutiva,  

contribuindo assim para a heterogeneidade funcional do tumor (125). 

 Similarmente, determinantes não genéticos criam um tumor organizado em 

hierarquias no qual uma subpopulação mantem a autorrenovação, essa população é 

chamada CTT (67). A ideia de que as CTT podem iniciar a progressão do câncer foi 

sugerida há mais de 150 anos (17). Entretanto, várias evidências vêm suportando 

essa hipótese, inicialmente por Lapidot e colaboradores demonstraram que 

população semelhante à células-tronco de leucemia mielóide aguda possuem um 

potencial aumentado de formar tumor em modelos xenográficos em comparação a 

outras populações sem esse perfil (126). Posteriormente, a presença de CTT foi 

demonstrada em vários outros tipos de neoplasias como pâncreas, cérebro, ovário, 

colo-retal, fígado e cabeça e pescoço (14, 106, 108, 127-131). Poucos estudos 

forma realizados buscando identificar a população de CTT em CME, os resultados 

desse estudo mostraram que todas as linhagens de CME possuem CTT, porém em 

diferentes proporções, a população de CTT foi identificada através do ensaio de 

formação de esferas e através da citometria de fluxo para a atividade enzimática de 

ALDH.. 
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ALDH é uma família de enzimas citosólicas que são responsáveis pela 

oxidação intracelular de aldeídos e contribuem para a oxidação do ácido retinóico 

em estágios iniciais de diferenciação de células-tronco (132). Além do mais, a 

expressão da enzima ALDH1 tem sido relacionada com a resistência de células 

progenitoras à agente quimioterápicos, e pode ser usada para selecionar população 

de células progenitoras em medulas ósseas (133). O ALDH1 é um marcador 

utilizado para distinguir células potencialmente malignas em câncer de cabeça e 

pescoço (134). Estudos recentes mostraram que essa enzima é um marcador de 

CTT e sua presença está relacionada com malignidade e propriedades de 

renovação de células-tronco em vários tumores (56, 108, 135, 136). No presente 

estudo, os níveis de ALDH1 acompanharam os níveis de formação de esferas 

sugerindo assim que ALDH1 pode ser um bom marcador de CTT para CME. 

Vários estudo mostraram que SAHA inibe todas as HDAC das classes I e II na 

concentração de 50nM e para o ciclo celular de várias linhagens celulares, alterando 

assim a expressão de vários genes em linhagens transformadas (137-139). Os 

mecanismos do efeito anti-neoplásico do SAHA não são completamente 

compreendidos. Aparentemente o SAHA atua tanto na expressão gênica, regulando 

a condensação da cromatina, quanto na regulação de proteínas relacionadas com 

as vias proliferação e apoptose (90). Há várias evidências mostrando que SAHA 

pode levar ao acúmulo de histonas acetiladas e proteínas não histonas acetiladas, 

alterando assim a expressão gênica, bem como a acetilação de proteínas que 

regulam a proliferação celular (por exemplo a proteína Rb), proteínas de estabilidade 

(HSP90), apoptose (BCL-2), motilidade células (tubulina) e angiogenesis (HIF-1) 

(137-141).  

Dessa forma, há uma necessidade de compreender os mecanismos que 

determinem as variadas respostas causadas pelo SAHA, algumas vezes 

aumentando a expressão de genes supressores de tumor e diminuindo a expressão 

de oncogenes, para assim empregar melhor essa droga na rotina oncológica (110, 

142). Da mesma forma que a acetilação de histonas, a acetilação de fatores de 

transcrição pode resultar na alteração de expressão de certos genes como por 

exemplo a acetilação de p53 leva a um aumento de ancoragem da proteína ao DNA, 

que resulta no aumento da expressão de genes regulados pela p53 (143). Os 

nossos resultados mostraram que o tratamento com SAHA foi mais eficiente em 

reduzir a população de CTT, quando comparadas as outras modalidades estudadas. 
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Estudos recentes mostram quem o tratamento com SAHA regula a expressão de 

NANOG. Essa proteína é um fator de transcrição relacionado com o potencial de 

manter o fenótipo de CTT, bem como participa na resistência a cisplatina. Isso 

explicaria a maior efetividade do SAHA quando comparado à cisplatina, porém 

estudos analisando a expressão dessa proteína são necessários para essa 

confirmação. 

A cisplatina  é um agente quimioterápico utilizado em uma variedade de 

tumores, o seu mecanismo de ação envolve a ligação ao DNA levando à formação 

de adutos que causam danos ao DNA (102). No presente estudo, foi observado que 

o tratamento com cisplatina foi capaz de reduzir a população de CTT, tanto pela 

atividade enzimática de ALDH1 quanto a formação de esferas. Porém, na formação 

de esferas, observou-se que o tratamento não foi capaz de eliminar um subclone 

específico, os paraclones. A formação de holoclones, meroclones e paraclones é 

descrita em vários tipos de tumor (19, 107, 144-148). Os holoclones possuem um 

maior potencial de stemness, devido ao fato de serem capazes de formar tumores 

em xenoenxertos e por expressar vários marcadores de CTT. Os meroclones 

possuem as mesmas características porém de forma limitada, com um potencial 

replicativo menor. Enquanto o potencial proliferativo das paraclones é bem limitado, 

não sendo capaz de produzir tumores em modelos xenográficos (144, 147, 148). 

Assim, por possuir um característica mais quiescente, a cromatina das células que 

formam os paraclones fica mais condensada dificultando a penetração da cisplatina, 

tornando-os mais resistente a esse fármaco. Adicionalmente, por possuírem uma 

cromatina mais condensada, os paraclones são mais sensíveis ao SAHA que a 

cisplatina.  

A incorporação da cisplatina ao DNA ativa várias respostas celulares, tais como 

reparo, parada do ciclo celular, inibição da transcrição e apoptose, enfim, todos os 

processos que necessitam da remodelação da cromatina (149). Em consequência 

desse mecanismo de ação, trabalhos anteriores mostraram que o tratamento prévio 

com IHDAC promove uma sensibilização das células neoplásicas à cisplatina, 

através do descondensamento da cromatina facilitando a atuação da cisplatina (18, 

82, 86). Outros estudos mostraram que o tratamento prévio com IHDAC é capaz de 

sensibilizar as células tumorais ao tratamento com cisplatina (82, 91, 103) A 

quimiorresistência à cisplatina está relacionada com a ativação de NFkappaB 

através de modificações na cromatina, prevenindo a acetilação e induzindo o 
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condensamento. A resistência à cisplatina foi evitada através do uso prévio de 

IHDAC e também pela inibição de membros da via do NFkappaB (18). Os nossos 

resultados mostraram que o tratamento prévio com IHDAC foi capaz de sensibilizar 

as células de CME ao tratamento com cisplatina, diminuindo o IC50 da cisplatina nas 

linhagens em torno de 50%. Porém quando comparado à população de CTT, o 

tratamento prévio não foi capaz de reduzir significativamente essa população. 

CME tem sido relacionado com alta expressão de EGFR, e a ativação desse 

receptor está associada com a ativação de várias vias de sinalização, entre elas a 

via PI3K/AKT/mTOR (114, 115) . Esta sinalização tem sido relacionada com diversas 

características que favorecem o crescimento tumoral como angiogênese, fuga da 

apoptose, proliferação e resistência ao tratamento convencional (112, 117). Assim o 

presente trabalho analisou um dos principais efetores dessa via na 

quimiorresistência à cisplatina, e foi observado o aumento da expressão de pS6, um 

dos principais efetores da via  PI3K/AKT/mTOR, nas esferas de CTT após o 

tratamento, sugerindo assim um importante papel dessa via na resistência à 

cisplatina em CME.  
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7 CONCLUSÕES 
 

 

• Foi observado que as células acinares são em geral hipoacetiladas para 

histona H3 quando comparadas com as células epitelial do ducto intercalar e 

do ducto excretor.  CME de alto grau são pobremente diferenciados e são 

compostos principalmente por células escamosas e intermediárias e possuem 

altos níveis de acetilação de histona H3 (lisina 9). Os CME de baixo grau são 

bem diferenciados apresentando células mucosas deacetiladas combinadas 

com células escamosas positivas para acetil histona H3. A quantificação de 

ambas as populações celulares (células escamosas e mucosas) de CME  

revelou uma diferença estatística significante de acetil histona H3. 

• Nossos resultados mostraram que as linhagens de CME possuem CTT pela 

atividade enzimática de ALDH1 e por formação de esferas em baixa adesão. 

Adicionalmente, nós demonstramos que o tratamento com SAHA possui um 

grande impacto na população de CTT, melhor que cisplatina ou da 

combinação de SAHA com cisplatina.  

• Também sugerimos que o tratamento com cisplatina induz ao acúmulo de 

uma subpopulação específica de CTT. 

• A resistência a cisplatina pode estar relacionado com a expressão de pS6. 

Esses achados sugerem que IHDAc no tratamento de CME desregulando a 

população de CTT em CME, porém mais estudos serão necessários para 

ratifica-lo. 
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