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RESUMO 
 
 

Guimarães LDA. Entinostat sensibiliza e potencializa o efeito terapêutico da Cisplatina 
em Carcinoma Adenoide Cístico de Glândulas Salivares: estudo em modelos de 
xenoenxerto derivado do paciente (PDX) [tese]. São Paulo. Universidade de São 
Paulo. Faculdade de Odontologia 2020. Versão Corrigida. 

 

 

O Carcinoma Adenóide Cístico (CAC) de glândulas salivares é caracterizado por 

potencial de crescimento lento e metastático, muitas das vezes resistente à 

quimioterapia. Além disso, verificaram recentemente que NOTCH1 e MYB mutados 

são sugestivos de mau prognóstico. Por isso, o objetivo do presente estudo é verificar 

a eficiência de um novo inibidor de histona desacetilase (iHDAC), o Entinostat, em 

Pacientes Xenoenxertos Derivados (PDX) de CAC de glândulas salivares (ACCx9, 

ACC5M1, ACCx6). Os modelos PDX foram divididos em Controle, Entinostat, 

Cisplatina e Entinostat combinada a Cisplatina e a inibição do crescimento tumoral 

(ICT) foi calculada para cada amostras e todas foram processadas para expressão 

gênica usando Nanostring e marcadores principais usando imunohistoquímica/ 

imunofluorescência. Todos responderam à terapia combinada de Entinostat/Cisplatina 

e o ICT observado foi 106%, 63% e 38% para ACCx9, ACC5M1 e ACCx6, 

respectivamente. Além disso, descobrimos que os tumores que apresentaram melhor 

resposta à terapia apresentaram baixa expressão de Ki-67, p16ink4a, yH2AX, NFkB, 

p300, DNMT1 e regulação positiva da caspase3, H3K9, H4K5, H4K8, H4K12, H4K16 

e acetil-p53. A expressão reduzida de NGF, NGFR e DLL1 foram associadas a uma 

melhor resposta à terapia, enquanto altos níveis de MYB, senescência celular e 

metilação de histonas foram associados a uma resposta reduzida. Portanto, Entinostat 

sensibiliza e potencializa o efeito terapêutico da Cisplatina no CAC de glândulas 

salivares inibindo genes associados às modificações de cromatina e ratifica ser uma 

terapia promissora, porém age de forma distinta devido a heterogeneidade fenotípica 

e morfológica do CAC.  

 

 

Palavras-chave: Carcinoma Adenoide Cístico. Inibidores de Histona Desacetilases. 

Terapia Combinada. Tratamento com Drogras. Epigenoma. Biomarcadores Tumorais. 



 
 

  



ABSTRACT 
 
 

Guimarães LDA. Entinostat sensitizes and potentiates the therapeutic effect of 
Cisplatin in Adenoid Cystic Carcinoma from Salivary Glands: study in patient-derived 
xenograft (PDX) models [thesis]. São Paulo. Universidade de São Paulo. Faculdade 
de Odontologia;2020. Versão Corrigida. 
 

 
Adenoid Cystic Carcinoma (CAC) from salivary glands is characterized by slow-gowing 

and metastatic potential, often resistant to chemotherapy. In addition, they recently 

found that NOTCH1 and MYB mutated are suggestive of poor prognosis. Therefore, 

the aim of the present study is to verify the efficiency of a new histone deacetylase 

inhibitor (iHDAC), Entinostat, in Patients Derivative Xenografts (PDX) from salivary 

gland CAC (ACCx9, ACC5M1, ACCx6). The PDX models were divided into Control, 

Entinostat, Cisplatin and Entinostat combined with Cisplatin and tumor growth 

inhibition (TGI) was calculated for each samples and all were processed for gene 

expression using Nanostring and main markers using immunohistochemistry / 

immunofluorescence. All responded to the combined Entinostat / Cisplatin therapy and 

the observed TGI was 106%, 63% and 38% for ACCx9, ACC5M1 and ACCx6, 

respectively. Furthermore, we found that tumors presenting better response to therapy 

showed low expression of Ki-67, p16ink4a, yH2AX, NFkB, p300, DNMT1 and 

regulation of caspase3, H3K9, H4K5, H4K8, H4K12, H4K16 and acetyl-p53. The 

upreduced expression of NGF, NGFR and DLL1 were associated with a better 

response to therapy, while high levels of MYB, cellular senescence and histone 

methylation were associated with a reduced response. Therefore, Entinostat sensitizes 

and potentiates the therapeutic effect of Cisplatin in the CAC of salivary glands by 

inhibiting genes associated with chromatin modifications and confirms that it is a 

promising therapy but acts differently due to the phenotypic and morphological 

heterogeneity of CAC. 

 

 

Keywords: Adenoid Cystic Carcinoma. Histone Deacetylase Inhibitors. Combined 

Therapy. Drug Therapy. Epigenome. Tumor Biomarkers 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O Carcinoma Adenóide Cístico (CAC) das Glândulas Salivares é caracterizado 

por não responder às terapias disponíveis, devido à heterogeneidade morfológica e 

diferente comportamento biológico. Além de apresentar crescimento lento, células 

resistentes à quimioterapia, recorrência e alto potencial metastático locorregional ou 

para pulmão e osso, que geralmente é indolente, ocorrendo 5 a 10 anos após o 

diagnóstico (1) (2) (3). 

As mutações, metilação e translocação são os principais risco de dano genômico 

nas células em divisão. Uma vez que estes mecanismos epigenéticos ocorrem, as 

células podem tentar reparar danos, morrer ou ficar senescentes, dependendo do tipo 

e quantidade do dano. As condições de desenvolvimento do CAC são estabelecidas 

quando essas modificações conferem vantagens ao crescimento e à sobrevivência ou 

quando tornam o genoma instável consequentemente há perda da heterozigosidade 

(Figura 1.1). E alguns estudos mostraram que a presença da translocação do gene 

MYB, a mutação do NOTCH1, superexpressão de SOX10 e c-KIT e a metilação da 

histona têm mau prognóstico favorecendo a resistência ao tratamento convencional, 

gerando células malignas refratárias (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9). 

 Além disso, apesar do CAC ser raro, estudos com sequenciamento de genoma 

e exoma que buscam genes promissores demonstraram que vias fundamentais em 

outros cânceres são compartilhadas no CAC. Em particular, a segunda via mais 

comum em termos de frequência de modificações genéticas estava relacionada ao 

remodelamento cromático. Uma vez que a patologia das histonas está 

significativamente envolvida nessa via, os agentes recém-desenvolvidos visando os 

biomarcadores relacionados à histona justificam uma investigação mais aprofundada 

(10) (11) (12). 

Em estudos prévios (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) mostraram que esses 

agentes sensibilizou e aumentou a eficácia de terapia convencional, através da ação 

do inibidor de histona deacetilase (iHDAC), que atua impedindo a deacetilação das 

histonas. A acetilação e deacetilação, processos reversíveis, influenciam o grau de 

compactação da cromatina, interferindo o acesso das terapias antineoplásicas. A 

compactação da cromatina pode dificultar a passagem da cisplatina ou de outra 
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quimioterapia para o núcleo, bem como para o DNA, diminuindo seu efeito e 

favorecendo a resistência do tumor. A acetilação, nada mais é, o acréscimo de um 

grupo acetil que neutraliza as cargas nas histonas, deixando a cromatina aberta e 

mais exposta aos fatores de transcrição, facilitando a expressão de proteínas e de 

genes supressores de tumores (Figura 1.2) (16) (20) (21) (22). 

Porém várias outras vias também estão implicadas no CAC, a estratificação com 

base nos subtipos morfológico, moleculares e histológicos é fundamental para 

entender melhor as correlações clínico-patológicas-moleculares com os diferentes 

subtipos e comportamento biológico, através de uma melhor compreensão da 

patogênese da doença e do desenvolvimento de terapias direcionadas. Embora 

promissor, não se sabe se o iHDAC afetaria na progressão e no tratamento do CAC. 

Portanto, o presente estudo busca analisar a sensibilidade à quimioterapia usando o 

Entinostat, uma nova droga iHDAC, e cisplatina, terapia convencional, combinados e 

isolados, para o tratamento de CAC de glândulas salivares, individualizando a 

resposta dos medicamentos e buscando biomarcadores e terapia gênica, para gerar 

uma terapia de precisão. 

 

 
Figura 1.1  -   Processo de carcinogênese oral 

 
Fonte: A autora 
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Figura 1.2   -   O efeito dos iHDAC na acetilação e deacetilação de histonas 
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2     REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1 CARCINOMA ADENOIDE CÍSTICO (CAC) 

 

 

2.1.1  Introdução Geral e Epidemiologia 
 

 

Neoplasias Malignas de Glândulas Salivares (NMGS) constituem um grupo 

heterogêneo de neoplasias com comportamento biológico e apresentações 

microscócopicas complexas e equivalem aproximadamente 3-6% de todas as 

neoplasias diagnosticadas na região de Cabeça e Pescoço (23) (24). 

O CAC é o segundo tipo histopatológico de NMGS mais frequente (22,5%) (24). 

Em um estudo epidemiológico dinamarquês estima-se que o CAC representa 27,9% 

da incidência geral de NMGS (11/1.000.000/ano), correspondendo a uma incidência 

anual de 3/1.000.000 / ano (25). Na Nova Escócia, a incidência anual aumenta para 

4,5/1.000.000 de casos (26). É importante observar que essas estimativas de 

incidência são certamente afetadas por desafios do diagnóstico histológico além de 

reclassificação de nomenclatura no decorrer dos anos, variando de 14% a 29% (25) 

(2). 

A proporção de CAC entre as NMGS varia também de acordo com a localização. 

Em um estudo brasileiro, o CAC acomete com maior frequência o palato, seguido de 

parótida e submandibular (37,6%; 20,18% e 12,84%) (24). No estudo holandês de 

Carcinoma em Parótida, o CAC foi a histologia mais frequente, sendo responsável por 

1 em cada 6 cânceres de parótida (27). A probabilidade de CAC é ainda maior na 

glândula submandibular, onde é responsável por 40% a 42% dos NMGS desta região 

(24). O CAC é o câncer mais comum nas glândulas salivares menores, onde a 

proporção varia de 32% a 71% acometendo palato, língua, mucosa jugal, região 

retromolar, seguido pelos seios paranasais e outros locais da cavidade oral (24) (28). 

O CAC ocorre em todas as faixas etárias com alta frequência em pacientes de 

meia idade e idosos (29) sendo a quinta e a sexta décadas mais afetadas (24) (30). 

Não há predileção por sexo, fatores de risco distintos, e o tabagismo não afeta a 

incidência (31). 
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2.1.2      Características Clínicas 
 

 

O CAC é descrito como tendo um comportamento biológico diferente, com 

padrão de crescimento lento a longo prazo, persistente e recorrente e alto potencial 

para invasão vascular e neural com início tardio de metástases, locorregionais e a 

distância, como pulmão, fígado e osso. A apresentação clínica mais comum é uma 

massa tumoral, endurecida, firme a palpação, fixa em estruturas adjacentes, de 

crescimento lento, seguida de dor atribuída à invasão perineural e perivascular (2).  

No estudo de Nascimento et al. (29) 98% dos pacientes relataram uma massa, 

48% tiveram dor, 30% tiveram ulceração e um paciente teve paralisia do nervo facial; 

esses sintomas estavam presentes entre 1 mês a 4 anos. E no estudo de da Silva et 

al. (24), 50% apresentaram dor e destes a média do tamanho da massa tumoral era 

aproximadamente 3,8cm na maior extensão.  

Os sintomas apresentados do CAC variam de acordo com o local, tamanho, 

estadiamento e estágio da doença. Nas glândulas salivares maiores, o tumor produz 

um nódulo e, quando localizado na parótida, pode ocorrer paralisia do nervo facial e 

dor; no palato é comum um nódulo, embora possam ser observadas ulceração ou até 

fístula oro-sinusal; na laringe, dispnéia pode ser o primeiro sintoma de apresentação; 

no nariz e seios paranasais, obstrução nasal, dor facial profunda, epistaxe e sintomas 

oculares; na base de língua disfagia, odinofagia e inapetência estão comumente 

descritos. As metástases nos ossos geralmente causam dor, enquanto as metástases 

pulmonares são frequentemente achados radiográficos incidentais devido à 

realização de exames de imagem torácica (28) (32) (33). 

 

 

2.1.3       Etiopatologia, Características Histopatológicas e Diagnóstico 
 

 

Independentemente de sua origem: glândula salivar, lacrimal ou mamária, o CAC 

é considerado originário da região do ducto intercalado caracterizado por tumor 

bifásico que consiste em células mioepiteliais e ductais. Em cortes histológicos, 
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observam-se neoplasias assimétricas, com padrões de crescimento invasivamente 

variados ou lobulados (34). 

Morfologicamente, o CAC consiste em grande parte de células não luminais, 

basalóides, com quantidades pequenas a moderadas de citoplasma e poucas células 

eosinofílicas, cuboidais curtas. Os núcleos tendem a ser relativamente arredondado, 

pequeno, com nucléolos imperceptíveis. As células luminais podem ser discretas, 

embora marcadores imuno-histoquímicos ajudem na sua distinção (32) (34). 

Três padrões arquiteturais distintos são descritos: tubular (geralmente túbulos 

revestidos por células luminais cercadas por células não luminais que geralmente 

mostram citoplasma "claro"); cribriformes (células basalóides dispostas em massas 

ovais / arredondadas de tamanho variável perfuradas por espaços luminais, ovais e 

do tipo cisto (pseudoluminal) que podem conter ''cilindros''/glóbulos de material hialino 

e/ou glicosaminoglicanos mixóides, e pequena luminária verdadeira ocasional 

revestida por células luminais) que é conhecido com padrão de “queijo suíço”; e sólido 

(células tumorais basicamente basalóides crescendo em folhas sem formação de 

lumens) (34).  

Padrões tubulares e sólidos são geralmente vistos misturados com áreas 

cribriformes, mas geralmente em proporções variadas dentro de um único tumor. 

Áreas especialmente tubulares e cribriformes geralmente ocorrem juntas na mesma 

amostra e menos frequente dos três, o tipo sólido, focos menores de crescimento 

tubular ou cribriforme geralmente estão presentes. Sabe-se que o CAC sólido, definido 

como crescimento sólido em> 30% do tumor, possui um curso clínico particularmente 

agressivo, associado a pior prognóstico, estágio avançado e desenvolvimento de 

metástase distante. Szanto et al. (35) propuseram um esquema de classificação 

histológica com base no grau de padrão sólido em três graus: Grau I, tumores com 

áreas tubulares e cribriformes, mas sem componentes sólidos; Grau II, tumores 

cribriformes puramente ou misturados com> 30% das áreas sólidas; e Grau III, 

tumores com padrão predominantemente sólido. 

Já o perfil imuno-histoquímico das células ductais são positivas para CD117, 

AML e CK. O marcador de proliferação ki-67 é positivo em uma proporção variável de 

células tumorais e é mais alto no padrão sólido (36). 

Em particular, as células epiteliais expressam c-KIT, COX-2 e Bcl-2, enquanto 

as células mioepiteliais expressam EGFR e MYB. Essa discrepância é provavelmente 
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importante no entendimento da sua heterogeneidade, da etiologia e da resposta aos 

tratamentos (37).  

A invasão neural pode ser vista mesmo em tumores em estágio inicial e tem sido 

considerada um fator prognóstico desfavorável, associado a metástases distantes e 

desfecho final adverso (38). Recentemente, no entanto, uma análise de 495 CAC de 

9 coortes de pacientes internacionais indicou que "embora a invasão perineural não 

tenha impacto na sobrevida, a invasão intraneural é um preditor independente de mau 

prognóstico” (39). 

Outra inferência foi que a invasão neural não predisse disseminação 

hematogênica. Teymoortash et al. (40) revisaram 22 casos de CAC com invasão 

perineural documentada e propuseram um novo esquema de classificação para os 

CAC com base na presença de características na invasão perineural. Eles 

classificaram os tumores como p1 quando foi observada verdadeira invasão perineural 

ou intraneural e p2 quando o tumor estava adjacente aos nervos sem invadi-los. 

Pacientes com tumores p1 apresentaram maior taxa de recorrência em comparação 

com pacientes com p2.  

As metástases na cadeia linfática cervical geralmente são pequenas, o que pode 

explicar por que o exame clínico ou a imagem podem falhar em detectá-las. No 

entanto, faltam informações extensas sobre o status de pN no CAC porque as 

dissecções do pescoço não são comumente realizadas (40). 

A citologia por aspiração por agulha fina pode ser usada para fins de diagnóstico. 

A descoberta de grandes glóbulos da matriz extracelular, parcialmente cercada por 

células basalóides, sugere CAC (41). No entanto, o diagnóstico de NMGS por agulha 

fina é notoriamente difícil e muitas vezes é comprometido por avaliações falso-

negativas. O diagnóstico histopatológico permanece o ''padrão ouro'' e é 

especialmente necessária quando a intervenção terapêutica planejada envolve 

cirurgia radical (42). 
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2.1.4        Marcadores Moleculares 
 
 

A pesquisa atual concentra-se fortemente no potencial papel prognóstico e 

terapêutico dos marcadores moleculares e as alterações genéticas e moleculares 

mais relevantes no CAC estão resumidas na Tabela 2.1, a seguir. 

 
Tabela 2.1  -   Frequentes alterações moleculares no CAC 

Função Marcador Relevância Clínica 

Proliferação 
celular 

Ki-67 
Prognóstico PCNA 

AgNORs 

Receptores 
de 

crescimento e 
ligantes 

c-KIT  
VEGF/VEGFR Prognóstico 

EphA2/ephrinA1 Prognóstico 
EGFR (HER-1) Prognóstico e alvo terapêutico 

NGF/HGF  
c-MET  

IGF  
TrKC/NTRK3 Potencial alvo terapêutico 

Ciclo celular - 
oncogenes 

Ciclina D1 Prognóstico 
SOX4  

SOX10  
via PI3K/AKT  Potencial alvo terapêutico 

Reparo de 
dano DNA p53 Prognóstico 

Alterações 
epigenéticas 

H3ac/ H4ac 
Metilação de histonas Prognóstico e alvo terapêutico 

Adesão 
celular 

E-caderina 

Prognóstico ICAM-1 
Ezrin/CD44v6 

ILK 
Estrógeno 
receptor Receptor estrogêneo Potencial alvo terapêutico 

Perfil 
mutacional 

(prognóstico 
e alvo 

terapêutico) 

PIK3CA, TP53, PTEN, SMARCA2, KDM6A, CREBBP 
SMARCE1, ARID1A, ATRX, SRCAP, KDM6B, JMJD1C, MLL3, 
FTSDJ1, HIST1H2AL, HIST1H1E, MORF4L1, KAT6A, KANSL1, 

SETD2, NSD1, BCOR, BCORL1.  
SPEN, NOTCH1, NOTCH2 

FOXP2, DTX4, FBXW7, CNTN6, MAML3  
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PTEN, FOXO3, FGF16, FGFR4, IGFBBP2, ILR17RD, INSRR, 
ERBB2IP, HRAS, MAPK2 

 BRCA1, ATM, TXNIP, PRKDC  
Linfangiogene Podoplanin Prognóstico 

Fatores de 
Transcrição 

MYB 
Prognóstico NF-kB 

EN1 
   

 Fonte/ Referências: (43) – (100) 
 
 

2.1.4.1 Marcadores de proliferação baseados no ciclo celular 

 

 

Esses marcadores refletem o número de células cancerígenas que passam pelo 

ciclo celular em direção à divisão. Nordgård et al. (43) relataram que avaliação do 

índice Ki-67, um antígeno nuclear nas células em proliferação, é um fator prognóstico 

independente do comportamento biológico. Cho et al. (44) sugeriram que a alta 

expressão de PCNA (antígeno nuclear de célula em proliferação) está 

significativamente associada à menor sobrevida livre de doença e ao total de 

pacientes diagnosticados com CAC. A expressão da proteína de manutenção de 

minicromossomos foi considerada um novo marcador para a proliferação de células 

tumorais e é útil para o diagnóstico diferencial de tumores benignos e malignos da 

glândula salivar (45). A expressão da proteína organizadora da região nucleolar 

argirofílica (AgNOR) também foi considerado um fator de proliferação (46). 

Desses marcadores, o índice Ki-67 é o teste mais barato e mais amplamente 

aplicável para avaliar proliferação de células tumorais (47).  

 

 

2.1.4.2         Alterações genéticas e epigenéticas 

 

 

A modificação epigenética representa um fator crucial para o desenvolvimento 

do câncer. Observou-se que a cromatina de tumores de glândulas salivares estava 

hipoacetilada em comparação com os tumores benignos. Além disso, a expressão de 
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acetil-Histona3 (H3) estava inversamente correlacionada com o Ki67, mostrando que 

a modificação de histonas e os mecanismos epigenéticos podem desempenhar um 

papel no comportamento (48). E em outro estudo, mostrou que hipoacetilação de H3 

pode ser considerada um marcador de mau prognóstico (49). 

Um complexo de múltiplas proteínas que inclui três fatores de transcrição (NF-

kB, IRFs, ATF-2/c-Jun) recruta o HAT Gcn5, que acetila H4K8 e H3K9. Além disso, 

um pré-requisito para a acetilação em H3K14 é a fosforilação de H3-S10 por uma 

quinase desconhecida. Esse código de histona desenvolvido acaba ativando a 

transcrição pela ligação subsequente dos complexos de acetilação. (49) 

 

 

2.1.4.3   Proteínas receptoras e ligantes do fator de crescimento 

 

 

Este grupo inclui o receptor do fator de célula-tronco (c-KIT); a família de 

receptores de fator de crescimento epidérmico humano EGFR (HER-1, ErbB-1), HER-

2 (HER2 / Neu, ErbB2), HER-3 (ErbB3) e HER-4 (ErbB4); receptores do fator de 

crescimento relacionados à angiogênese (PDGF-R, VEGF-R, bFGF-R, PlGF, IL-8, 

TGFb, EphA2); fator de crescimento nervoso (NGF); fatores de crescimento 

semelhantes à insulina (IGF-I / II) e receptor (IGF-1R); e fator de crescimento de 

hepatócitos (HGF) e seu receptor tirosina quinase MET.  

O c-KIT é detectado em 80-94% do CAC (50). A relação entre a alta expressão 

de c-KIT (> 50%) e o grau histológico é controversa. Enquanto Holst et al. (51) 

observaram uma associação significativa da expressão de c-KIT com grau III ou 

padrão sólido, Freier et al. (52) descreveram uma expressão alta apenas no 

cribriforme e tubular. 

O estudo de Bell et al. (53) mostrou que o c-MET, proteína ligante ao receptor 

do fator de crescimento hepatócito, foi expresso através de IHC em 25% dos casos 

de padrão tubular, 61% cribriforme e 14% sólido, porém não foi encontrado correlação 

com a sobrevida. Por isso, não pode ser usado como marcador de prognóstico. 

Dados sobre receptores de fatores de crescimento relacionados a angiogênese 

de cânceres salivares geralmente sugerem uma associação da expressão do VEGF 

com estágio avançado e pior sobrevida específica da doença (54). Especificamente 
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para o CAC  foi relatado a superexpressão de EphA2, um receptor tirosina-quinase 

envolvido na angiogênese, e seu ligante efrina A1. A superexpressão é 

significativamente maior no padrão sólido do que nos outros tipos (tubular e 

cribriforme) e se correlaciona com a densidade de microvasos, estadiamento TNM e 

invasão perineural e vascular (55).  

Para a família EGFR humana, EGFR / HER-1 foi identificado em 82% dos 

pacientes investigados com CAC avançado. Em pacientes que expressam HER-1, o 

tratamento com cetuximab pareceu resultar em uma melhor resposta e de doença 

estabilizada (56). Em um outro estudo em 24 casos, a associação de HER-

1/CCND1/PIK3CA foi o padrão mais consistentemente observado (29%). O HER-1 

correlacionou-se com metástases distantes, e os casos com a associação do HER-

1/CCND1/PIK3CA tenderam a uma sobrevida reduzida (57). A agressividade biológica 

relacionada ao HER-1 observada, no entanto, não pôde ser confirmada por Lee et al. 

(58). 

Estudos demonstraram variabilidade considerável na expressão de HER2, 

variando de 0 a 58% em pacientes com CAC (59). A expressão é altamente 

dependente do subtipo do tumor. Por exemplo, um estudo relatou que, enquanto 17% 

dos pacientes com carcinoma da glândula salivar superexpressam HER2, apenas 4% 

dos pacientes eram casos de CAC (60). O tratamento com trastuzumab foi relatado 

em casos de carcinoma de glândula salivar HER positivos (61).  

A expressão aumentada de NGF é observada em 79% dos CAC do tipo sólido 

(ou 68% de todos os casos estudados) e pode estar relacionada ao seu neurotropismo 

(62). 

Nesse contexto, a superexpressão de um cluster de genes neuronais agrupados 

em torno de TrkC/NTRK3 (um receptor neurotrófico da tirosina quinase associado à 

neurogênese e câncer) sugere que o CAC expressa genes envolvidos na 

diferenciação de células-tronco neurais (63). 

 

 
2.1.4.4   Oncogenes do ciclo celular 

 

 

A interação fator de crescimento-receptor (comportamento “chave-fechadura”) 

ativa oncogenes do ciclo celular. Para CAC, incluem ciclina D1 (64); região 
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determinante do sexo Y-box 4 e 10 (SOX-4, SOX-10) (7), (65) (66), fator nuclear kB 

(NFkB); fosfatidilinositol 3 fosfato quinase / serina-treonina proteína quinase (PI3K); 

transdutor de sinal de sarcoma e ativador de transcrição 3 (STAT3); e alvo de 

rapamicina em mamíferos (mTOR) (67) (68) . 

Frierson et al. (69) descobriram que o SOX-4 era o oncogene do ciclo celular 

mais superexpressado e regulado via NFkB (proteína inibidora I-kB-a) (65). Muito 

recentemente, o fator transcricional SOX-10, normalmente expresso apenas durante 

a diferenciação da glândula salivar, foi encontrado marcadamente aumentado em uma 

maioria das células CAC (70) . 

O eixo PI3K/AKT/mTOR é crítico na oncogênese; a desregulação dessa via 

envolve alterações de vários fatores de crescimento associados a diversos canceres 

(EGFR, HER-2, PDGF e VEGF), além de AKT, mTOR e PTEN (71).  

 

 

2.1.4.5 Proteínas de reparo de danos ao DNA 

 

 

Expressão de p53 (72) e mutações de p53 no CAC parecem ser associados a 

pior prognóstico (73).  

 

 

2.1.4.6 Proteínas de adesão celular 

 

 

A perda da expressão da E-caderina (devido à hipermetilação do promotor) é 

frequentemente encontrada no CAC e tem sido correlacionada com mau prognóstico. 

Também a expressão reduzida de células intercelulares a molécula de adesão-1 

(ICAM-1) pode promover invasão e metástase, resultando em um prognóstico ruim. O 

aumento da expressão do ligante citoesquelético membrana Ezrin e seu parceiro 

CD44V6 também foi associado a um comportamento mais agressivo (74). 
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Uma associação recentemente revelada no CAC, a quinase ligada à integrina 

(ILK) se liga a marcadores de transição epitelial-mesenquimal, onde a ILK 

desempenha um papel central nas interações da matriz extracelular celular que 

regulam a proliferação celular, apoptose, diferenciação e migração. A expressão de 

ILK está fortemente correlacionada com o tipo sólido, estágio TNM avançado e 

aumento do risco de recorrência. Além disso, a superexpressão da ILK e um fenótipo 

invasivo neural acompanharam a regulação negativa da E-caderina e a regulação 

positiva da Snail e da N-caderina; por esse mecanismo, acredita-se que a ILK tenha 

um papel fundamental na progressão e metástase do CAC (75).  

O receptor ativador do plasminogênio do tipo uroquinase influencia a invasão e 

a metástase do tumor, facilitando a destruição de matrizes extracelulares, de modo 

que sua expressão parece ser um fator prognóstico negativo (76).  

 

 

2.1.4.7 Receptores de estrogênio 

 

 

Os receptores de estrogênio foram descritos em 17-92% dos casos de CAC 

estudados, sugerindo um papel para a terapia anti-estrogênio com tamoxifeno  e 

apoiando a plausibilidade de uma remissão parcial observada anteriormente em um 

paciente tratado dessa maneira (77).  

 

 

2.1.4.8 Marcadores para linfangiogênese 

 

 

A podoplanina é uma pequena proteína semelhante à mucina relacionada ao 

desenvolvimento e reparo tecidual. É expresso em células endoteliais linfáticas e é 

usado como marcador de linfangiogênese. Também é expresso em certas células 

tumorais e está associado à migração/invasão em Carcinoma epidermoide cervicais 

e orais. Recentemente, a podoplanina foi encontrada superexpressa em um 
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subconjunto de CAC salivares (32,5% dos tumores); a superexpressão foi 

significativamente associada à metástases à distância, embora não tenha sido 

associada à recorrência e sobrevida global (78).  

 

 

2.1.4.9  Fatores de transcrição 

 

 

A translocação recíproca t (6; 9) (6q22-23; 9p23-24), resultando na fusão do 

gene MYB no cromossomo 6q22 – q23 e o fator de transcrição NFIB no cromossomo 

9p23 – p24, foi descrito no CAC como fator de diagnóstico e prognóstico (79).  

 Foi demonstrado que a fusão regula positivamente a expressão da proteína 

MYB, que se acredita ser o condutor oncogênico desse tumor. Mitani et al. (6) 

confirmaram essa fusão, incluindo várias fusões variantes, como específicas do CAC.  

A superexpressão de MYB é observada em tumores positivos para fusão, mas 

também em um subconjunto de tumores negativos para fusão, presumivelmente por 

meio de diferentes mecanismos, confirmando o papel crítico do MYB em todos os CAC 

independentemente do status da fusão (6). West et al. (80) encontraram a fusão MYB-

NFIB em cerca de metade dos casos, mas também o rearranjo de MYB sem NFIB em 

16%, para um total de 65% dos casos mostrando padrões anormais de MYB. Isso 

sugere parceiros de fusão alternativos para o MYB. Uma tendência para pior resultado 

em casos positivos para fusão também foi encontrada neste estudo.  Recentemente, 

vários laboratórios estão tentando desenvolver inibidores de MYB, MYB-NFIB e seus 

alvos moleculares, mas os primeiros resultados não foram promissores. Não está 

claro se esta translocação no CAC será útil como marcador de diagnóstico, marcador 

prognóstico (para prognóstico ruim) ou como alvo da terapia (81). 

A expressão do fator de transcrição Engrailed Homeobox 1 (EN1) é silenciada 

por hipermetilação no CAC (82). EN1 é importante para o desenvolvimento do sistema 

nervoso central. A hipermetilação da EN1 está correlacionada com o grau histológico 

do tumor, a localização do tumor e o resultado final do paciente. A expressão da 

proteína EN1 parece típica para CAC sólido e implica em uma taxa de sobrevivência 
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significativamente menor. Por esse motivo, o EN1 poderia ser um marcador biológico 

potencialmente útil de prognóstico do CAC. 

 

 

2.1.4.10   Perfil mutacional do CAC 

 

 

O exoma e o sequenciamento do genoma de 60 CACs foram relatados e 

encontrados uma baixa taxa de mutação somática exônica (média de 22 mutações 

somáticas por amostra, correspondendo a aproximadamente 0,31 eventos não 

silenciosos por megabase) e ampla diversidade mutacional. Eles identificaram 

possíveis mutações em PIK3CA, TP53, PTEN, SMARCA2, KDM6A e CREBBP. A 

análise desses genes demonstrou acentuado enriquecimento nas vias envolvidas na 

remodelação da cromatina, danos ao DNA, MYB, sinal da proteína quinase A (PKA) e 

sinalização PI3K. Além disso, eles observaram translocações MYB-NFIB e mutações 

somáticas nos genes associados ao MYB, solidificando o papel dessas aberrações 

como eventos críticos no CAC. A descoberta de alterações genômicas em vias 

segmentáveis sugere caminhos potenciais para novas terapias para esta neoplasia 

tipicamente quimiorresistente (83).  

Uma translocação do cromossomo 6q do homólogo de oncogene viral da 

mieloblastose aviária v-myb (MYB) com o cromossomo 9p do fator nuclear I/B (NFIB) 

O gene resulta no oncogene fundido MYB-NFIB, uma das anormalidades genéticas 

mais comuns, presentes em 60% a 80% do CAC. Posteriormente, novas fusões do 

gene MYBL1-NFIB e MYBL1-RAD51B resultantes de t (8, 9) e t (8,14), 

respectivamente, ao longo de múltiplas outros rearranjos no gene MYBL1 foram 

identificados em 35% dos CAC.  E também como mutações codificantes foram em 

vários genes relacionados à via MYB, como MGA, MYCBP2 e MCM4 (83). Como 

resultado, ocorre a desregulação de mecanismos envolvidos na apoptose, adesão 

celular e regulação do ciclo celular (79), como comumente observado em vários outros 

cânceres humanos, o MYB é superexpresso na superfície da célula na maioria dos 

CACs, geralmente não se correlacionando com a presença de uma translocação 
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simultânea, indicando que outros mecanismos podem estar envolvidos no 

desencadeamento de sua expressão (84) (85). 

Como é um fator de transcrição, MYB modula múltiplos genes alvos envolvidos 

também na oncogênese, como COX-2, c-KIT, Bcl2, BclX (86). 

Em termos de prognóstico, a alta expressão de MYB foi associada a uma pior 

sobrevida, independente do padrão histopatológico, embora quando é associado ao 

padrão sólido mostra pior prognóstico (87). 

Ho et al. (83) sequenciaram 60 casos de CACs para analisar mutações 

associadas a vias de MYB, remodelação de cromatina, tirosina kinase, dano do DNA 

e checkpoint. Interessante que nem todos os CAC exibiram expressão de MYB, e 

foram encontrados 35% de mutação em reguladores de cromatina. Por exemplo, 

SMARCA que participa na transcição de genes que remodelam a cromatina SWI/SNF. 

Outras mutações envolvem: SMARCE1, ARID1A, ATRX, SRCAP, KDM6B, JMJD1C, 

MLL3, FTSDJ1, HIST1H2AL, HIST1H1E, MORF4L1, KAT6A, KANSL1, SETD2, 

NSD1, BCOR, BCORL1.  

Os genes relacionados à histona também participam da remodelação da 

cromatina. A coordenação da histona acetiltransferase/deacetilase regula a 

transcrição gênica alterando a estrutura da cromatina. Com base nesse mecanismo, 

a histona deacetilase (HDAC) tornou-se um novo alvo de agentes terapêuticos. Os 

genes ligados à atividade de HDAC (por exemplo, ARID4B) foram mostrados mutados 

nas linhas celulares CAC. Outros genes relacionados à atividade de histonas, como 

CREBBP, EP300, ARID5B, KDM6A e BRD1, também (83). 

Estudos demonstram que um subconjunto de pacientes com CAC apresenta 

mutações no NOTCH1 sendo assim, ativação significativa maior da via do NOTCH1, 

conferindo um padrão agressivo a esses tumores em 11% a 29% dos casos(5) (88). 

Pacientes com essas mutações têm uma probabilidade significativamente maior de 

apresentar estágio avançado da doença no diagnóstico, desenvolver metástase 

hepática e óssea e ter pior prognóstico (4). A via de desenvolvimento NOTCH está 

envolvida em funções relevantes relacionadas ao câncer, incluindo a manutenção de 

células-tronco tumorais, proliferação e angiogênese.  Mutações somáticas de 

NOTCH1 e NOTCH2 foram relatadas (5). Outro estudo revelou a superexpressão de 

NOTCH1 no tecido CAC metastático/recorrente em comparação com a glândula 

salivar normal (89). Verificou-se que o SPEN, outro gene relacionado que regula a 

sinalização de NOTCH, possui mutações somáticas no CAC tipo sólido (5). Outro 
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estudo confirmou que o SPEN está localizado no 1q36, que era frequentemente 

excluído no CAC. A perda desta região também se correlacionou com um mau 

prognóstico (90). E também ocorre mutações nos genes FOXP2, DTX4, FBXW7, 

CNTN6 e MAML3 pertencentes a via NOTCH. 

Embora a via NOTCH possa ser desregulada, seu papel na evolução e 

terapêutica não é totalmente compreendido (1). 

Mutações em genes importantes para a via FGF/IGF/PI3K foram identificadas 

em 30% do CAC. Podendo estar mutado PTEN, FOXO3, FGF16, FGFR4, IGFBBP2, 

ILR17RD, INSRR, ERBB2IP, HRAS, MAPK2 pertencentes a essa via (83). 

O PI3KA é um oncogene condutor mutado em vários cânceres e foi identificado 

em um subconjunto de CAC. Outros genes mutantes associados a essa via incluem 

PTEN, FGF16, FGFR4 e ILR17RD. O caminho da PKA também é crítico para a 

sobrevivência das células cancerígenas e foi encontrado mutações em genes 

relacionados em 27% das amostras. Essa via aumenta a sobrevivência celular em 

condições estressantes por meio da ativação dependente de AMPc interagindo com 

o Bcl-2 em outras situações. Mutações recorrentes no RYR2 e RYR3 foram 

detectadas nessa via, e outros genes associados, PTPRG, PTPRH, PTPRJ e PTPRK, 

também foram mutados (83). 

Erros no sistema de reparo do DNA causam instabilidade genômica, que pode 

estar associada à transformação maligna das células. O sequenciamento revelou 

muitos genes mutados envolvidos na via de sinalização de danos ao DNA, com uma 

prevalência de 27% da amostra de CAC que incluem BRCA1, ATM, TXNIP, PRKDC 

e TP53. TP53 é um gene supressor de tumor, que regula a morte celular e o reparo 

do DNA. É o gene mais frequentemente mutado nos cânceres, ocorrendo em até 75% 

dos cânceres invasivos. Mutações somáticas no TP53, bem como genes relacionados 

(por exemplo, UHRF1), foram identificados no CAC (83). Além disso, um estudo 

recente demonstrou que a mutação de p53 induziu aumento da atividade de invasão 

perineural de tumores CAC, in vitro (91).  
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2.1.4.11     PD-1 e PD-L1 

 

 

Sridharan et al. (92) não encontraram pacientes com expressão significativa de 

PD-L1 nos CACs, mas o PD-L2 é expresso em mais de 60% dos tumores primários e 

73% dos locais metastáticos.  

 

 

2.1.4.12 Senescência Celular 

 

 

Senescência celular refere-se a uma parada do ciclo celular durante a qual as 

células são incapazes de entrar novamente no ciclo celular, apesar da presença de 

fatores de crescimento e metabolismo (93). A senescência é resultado do 

encurtamento do telômero durante a proliferação celular, que é reconhecido pela 

célula como quebra de fita dupla. Isso é desencadeado a resposta a danos no DNA, 

levando à ativação de p53 e parada do ciclo celular mediada por Ataxia-Telangiectaxia 

quinase (ATM) (94). Também foi demonstrado que o sinal oncogênico desencadeia a 

senescência celular, conhecido como senescência induzida por oncogene (95). 

Demonstrou-se que três inibidores de quinase dependentes de ciclina (CDKi), p16, 

p21 e p27 se acumulam em células senescentes e estimulam a senescência celular, 

que por sua vez ativa a família E2F de fatores de transcrição (96). 

Forkhead box O 4 (FOXO4) está correlacionado com um aumento da ativação 

transcricional de p21 e subsequente ativação da senescência celular. A ativação 

aberrante do oncogene BRAF levou à senescência induzida por oncogene (97). A 

forma oncogênica do BRAF fosforila a JNK quinase pela via MEK. Por sua vez, o JNK 

ativado pode fosforilar e ativar o FOXO4, levando à parada do ciclo celular e indução 

de senescência celular (96). E também através a ativação de p16ink4a provoca a 

senescência (98).  

Existe também a interação entre p16ink4a  e caspase-3 envolvendo o resíduo 

Ser152 de p16ink4a e é essencial para impedir a ativação da caspase-3, que força a 

senescência e limita a morte celular apoptótica em resposta à inibição de SPHK2/S1P, 

e danos subsequentes aos telômeros (99). 
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Almeida et al. (13) observou que a combinação de inibidor de HDAC e Cisplatina 

ativou a senescência celular através da expressão de p16ink4a em células de CAC de 

glândula salivar.  

O WIF1 induz também a senescência celular através do aumento da expressão 

de p53 e p21 e diminuindo a expressão de OCT4, c-Kit, WNT3A e MYB em células de 

tumores de glândulas salivares (100). 

 

 

2.1.5 Prognóstico 
 

 

Em geral, o prognóstico do CAC é ruim, e essa é a razão pela qual muitos autores 

consideram como uma neoplasia de ''clinicamente alto grau''. O prognóstico relatado 

varia muito, principalmente porque estudos têm metodologia e duração de 

acompanhamento diferentes. Em um grande estudo europeu, a taxa de sobrevida em 

10 anos foi de 65% (101). Van Weert et al. (102) relataram taxas de sobrevida em 5, 

10 e 20 anos de 68%, 52% e 28%, respectivamente, em uma série de 105 pacientes. 

Huang et al. (103) relataram que as taxas de sobrevida global e livre de recidiva em 

três anos foram de 84,6% e 58,2%, enquanto a taxa de sobrevida com recidiva foi de 

26,4%. Após 15 anos, a taxa de sobrevida global foi de 24,5% e a taxa de sobrevida 

livre de recorrência foi de 22,6%. 

Muitos pesquisadores e clínicos assumem que "a cura nunca é alcançada" no 

CAC. Ocasionalmente, são relatadas taxas otimistas de sobrevida em 5 anos (por 

exemplo, 92% em uma série australiana) (104), mas as taxas de sobrevida em 10 e 

20 anos caem continuamente. Em uma série do Reino Unido, 40% dos pacientes com 

CAC estavam vivos após 20 anos e a sobrevivência continuou a cair até 30 anos; a 

taxa de recorrência no local primário após 30 anos nesse estudo foi de 100% (105) e 

de 54% na série australiana (104). 

A baixa taxa de sobrevida a longo prazo está uniformemente ligada à falha no 

controle de metástase distantes. É mais provável a ocorrência de metástases à 

distância se o tumor for de histologia sólida, tamanho primário> 3 cm, de origem na 
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cavidade oral/ nasal / seios paranasais, linfonodos positivos ou se houver recorrência 

local (106) (107) (108) (109). 

Essa metástase distante ocorre com mais frequência no pulmão. Spiro (107) 

sugeriu que a incidência de metástase distante em outros locais anatômicos é 

provavelmente maior do que o anteriormente reconhecido, porque uma vez que as 

metástases pulmonares são detectadas, nenhuma investigação adicional é realizada. 

Van der Wal et al. (110) descobriram que o tempo médio entre a ocorrência de 

metástase pulmonares e a morte foi de 32,3 meses, e entre a ocorrência de 

metástases em outros lugares e a morte foi de 20,6 meses; hipotetizaram que a 

metástase fora dos pulmões pudessem ser detectadas mais tarde no curso da doença 

ou interferir mais rapidamente nas funções vitais. Umeda et al. (111) descobriram que 

o tempo estimado de metástase pulmonar varia de 86 a 1064 dias, com uma média 

de 393 dias. Esses achados sugerem que as metástases podem ocorrer antes (em 

média, 227 meses) da apresentação clínica do sítio primário. Outro local comumente 

afetado é o osso e, uma vez ocorrido, a doença geralmente progride rapidamente 

(108) (109). Pelo menos 30% dos pacientes com metástase distante estarão livres de 

doença no local primário (107). 

A tabela a seguir mostra como esses dados realmente são variáveis devido a 

metodologia e duração de acompanhamento do estudo (Tabela 2.2). 
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Tabela 2.2  -  Dados variáveis do prognóstico do CAC 

CAC de glândula salivar Estatística 

Doença não metastática 

3 anos: 73% 
5 anos: 68%, 65%, 63%, 35% 

10 anos: 65%;52% 
15 anos: 45%; 30% 
20 anos: 28%; 11% 

Início de doença metastática Geral: 43%; 42%; 38%; 37%; 36%; 29%; 21% 

Metástase, média do tempo em meses a 
partir do diagnóstico do sítio primário 

Geral: 36,8 
Pulmão: 38,4 

Outros lugares: 53,8; 20.6 
Média de sobrevida em meses depois da 

descoberta da metástase 
3 anos: 46%, 41%; 26,4% 

5 anos: 16% 

Sobrevida livre de doença 

3 anos: 58,2% 
5 anos: 83%, 82%; 79%; 69%; 68%; 58% 
10 anos: 74%; 71%; 67%; 59%;52%; 23% 

15 anos: 55%; 48%; 46%;22,6% 
20 anos:  40%; 38%; 42%; 28%; 22% 

25 anos: 27% 

Sobrevida global 

3 anos: 84,6%; 71% 
5 anos: 92%; 73%; 72%; 65% 

10 anos: 55%; 46%; 45%; 39% 
15 anos: 35%; 34%;28%; 26%; 24,5% 

25 anos: 15% 

Fonte/referências: (101)   (104)  (105)  (106)  (107)  (108)  (110)  (111)   (112)  

	

O estágio avançado do tumor primário, comprometimento importante dos nervos, 

histologia sólida, linfonodos positivos e margens cirúrgicas positivas foram 

demonstrados em algumas séries como afetando a sobrevivência (105) (106) (109) . 

O CAC nas glândulas salivares maiores demonstrou ter um resultado mais favorável 

do que se o primário estivesse em uma glândula salivar menor, principalmente devido 

à apresentação anterior e viabilidade de remoção completa (30) (105). 
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2.1.6 Tratamento 
 

 

O tratamento do CAC é influenciado pela localização do tumor, estágio e 

estadiamento no diagnóstico e comportamento biológico, conforme refletido no grau 

histológico (113). O tratamento "padrão ouro" é a ressecção cirúrgica radical, 

garantindo margens livres e radioterapia pós-operatória. Mendenhall et al. (114) 

compararam a radioterapia sozinha à radioterapia combinada com a cirurgia e 

concluíram que o tratamento combinado tem resposta mais favorável. O CAC tem uma 

alta propensão a se infiltrar nos tecidos adjacentes, especialmente por invasão 

perineural, portanto, mesmo nos casos 'ressecáveis', muitas vezes não é atingido o 

objetivo de ''margens livres''. A ressecção incompleta é tipicamente um problema que 

surge em locais anatômicos de difícil acesso (115).  

Quando está localizada na parótida, o nervo facial deve ser preservado se não 

estiver envolvido intimamente com o tumor no momento da cirurgia; a radioterapia 

pós-operatória seria um tratamento adjuvante eficaz para a doença microscópica 

residual em um ramo nervoso poupado (116).  

Devido à incidência historicamente baixa de metástase nodal oculta, a dissecção 

do pescoço é realizada apenas no caso de linfonodos clinicamente positivos. 

Metástases linfonodais clinicamente óbvias não são frequentes, especialmente para 

primárias da glândula parótida (117).  No entanto, para Glândula Salivares Menores, 

a incidência de linfonodos envolvidos parece maior. Min et al. (118) descreveram uma 

incidência geral de metástases linfonodais nos CAC da cabeça e pescoço de quase 

10%, o que foi atribuído principalmente a locais como base da língua, língua e 

assoalho da boca. Entretanto, observou-se que é mais provável que a invasão 

linfovascular seja detectada histologicamente em amostras de ressecção em vez de 

biópsias de diagnóstico, que também são pequenas quando extraídas de locais 

anatomicamente "difíceis". Lee et al. (119) relataram recentemente que 15,38% dos 

pacientes que receberam ressecção eletiva do pescoço tinha metástase oculta e 

recomenda a sua realização eletiva para estadiamento e controle regional. Ainda não 

está claro se o controle regional, a sobrevida é melhorada com a realização de uma 

dissecção eletiva do pescoço nesses pacientes. Para o CAC em locais como glândula 
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submandibular, os linfonodos também podem estar envolvidos pela extensão direta 

do tumor primário (107). 

Infelizmente, as recorrências locais ocorrem apesar do tratamento combinado 

com cirurgia e radioterapia. Alguns autores postulam que a radiação pós-operatória 

pode demorar mais do que impedir a recorrência (120). Infelizmente, isso não resulta 

em benefício de sobrevivência, principalmente por causa de metástase distante (em 

2 de 5 pacientes após 51 meses). Além disso, efeitos colaterais tardios graves da 

radioterapia incluem necrose dos tecidos moles, mandíbula, osso temporal e lobo 

temporal do cérebro (121). 

Em pacientes com fatores prognósticos adversos, a quimiorradioterapia usando 

vários agentes pode ser considerada, e evidências preliminares sugerem sua utilidade 

(122). Em uma série de NMGS (43% CAC), Schoenfeld et al. (123) exploraram o uso 

de carboplatina ou paclitaxel como radiossensibilizador. 

A quimioterapia ainda é a opção de tratamento mais popular quando a terapia é 

necessária, embora não exista um padrão de sistema claro (124). No entanto, eles 

representam um grupo heterogêneo e são frequentemente refratários à quimioterapia 

(1) . Existem poucos estudos randomizados nesse cenário, e os resultados obtidos 

com quimioterapia para o CAC são insatisfatórios em geral (125). O regime mais 

estudado: ciclofosfamida, doxorrubicina e cisplatina, forneceu uma taxa de resposta 

geral de 27%, com toxicidade significativa (126). Outro regime foi a combinação de 

cisplatina e vinorelbina, que deu respostas objetivas em 21% dos pacientes (127). Ou 

com a combinação de cisplatina ou carboplatina como no estudo com 8 pacientes e 

CAC, cisplatina/carboplatina, epirubicina e 5-FU (128). 

A revisão de Dodd & Slevin (129) mostrou que compostos quimioterápicos 

isolados foram mais eficazes de controle dos sintomas do que propriamente da 

doença ministrando isolados ou associados derivados de Platina, 5-fluorouracil e 

antraciclinas. As taxas de resposta mais consistentes para quimioterapia combinada 

são de 25 a 33% para regimes de platina, antraciclinas e agentes alquilantes. 

Infelizmente, a duração da resposta parece ser geralmente curta, geralmente de 5 a 

13 meses. 

O tratamento sistêmico empregando quimioterapia citotóxica ou terapias 

moleculares direcionadas ainda não resulta na cura do paciente com CAC. Na melhor 

das hipóteses, a resposta parcial temporária à doença ou a estabilização podem ser 

alcançadas. Portanto, a quimioterapia deve ser reservada como tratamento paliativo 
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para pacientes com doença mal controlada ou afetada por metástases sintomáticas 

(130). E sugerem que o melhor para um cenário futuro para o tratamento é 

individualizar o paciente tendo marcadores alvos para melhorar a resposta (131). 

Portanto, estudos de sequenciamento buscam as mutações que estão 

envolvidos na patogênese do CAC. E em particular, a segunda via mais comum está 

relacionada ao remodelamento cromático em que as histonas estão envolvidas, e 

agentes recém-desenvolvidos estão sendo estudos. Como várias outras vias também 

estão implicadas no CAC, a estratificação de pacientes e individualização com base 

nos subtipos moleculares e histológicos será fundamental para entender melhor as 

correlações clínico-patológicas-moleculares e buscar terapia alvo mais adequada 

(10).  

 

 

2.1.6.1 Terapia Alvo  

 
 

O perfil molecular (PM) de tumores pode ser usado para identificar alvos 

potenciais para os quais existem terapias disponíveis. Envolve a aplicação de 

imunohistoquímica (IHC), hibridização in situ fluorescente/cromogênica (FISH / CISH), 

análises de microarranjos, sequenciamento e reação em cadeia da polimerase com 

transcrição reversa (RT-PCR). O tratamento com base nos resultados da PM mostrou 

sucesso em um estudo piloto de uma variedade de cânceres refratários (132). E na 

revisão sistemática de tumores de glândulas salivares mostrou que o perfil de 

expressão imuno-histoquímica e o de genes revelaram excelentes chaves para a 

terapia direcionada na maioria dos subtipos, buscando assim o mapeamento das 

características do tumor e, portanto, uma ferramenta para otimizar o tratamento, 

adaptando-o ao paciente (133). 

O tratamento baseado no PM pode ser particularmente benéfico para cânceres 

com heterogeneidade molecular e para cânceres de baixa prevalência, que 

dificilmente são estudados em ensaios clínicos. Além disso, dado que o PM leva até 

duas semanas, essa abordagem pode ser mais adequada para doenças com 

progressão lenta e heterogêneo, como o CAC.(11) (134)  
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Popovtzer et al. (12) estudaram o perfil molecular de CAC de glândulas salivares 

metastático através de IHC e de analise por microarray e viram que através IHC houve 

a baixa expressão de TS (75%), ERCC1 (50%), MGMT (21%), a superexpressão de 

TOPO1 (46%), SPAPC (36%), TOP2A (18%), AR (14%),  ER (14%) e foi negativo para 

HER2 (100%). Já pela análise de microarray observaram a superexpressão de KIT 

(67%), TOP2B (67%), PDGFRA (50%), PDGFRB (50%), TYMS (33%), VDR (33%), 

ESR1 (33%), SPARC (33%) e a baixa marcação de MGMT (33%). De acordo com o 

PM de cada paciente realizou-se a terapia alvo e observaram a sobrevida livre de 

progressão, em meses, e notaram que quando trataram com Goserelin (AR+) a 

sobrevida foram 49,5; Tamoxifeno (ER+) 16,1; Paclitaxel + 5FU (baixo ERCC1, TS) 9 

meses; Irinotecano (alto TOPO1) 6,4 meses;  Tamoxifeno (alto ESR1) 8,2 meses; 

Gencitabina (alto DCK) 3,1 meses; Sorofenib (alto KIT, PDGFRA) 12,2 meses; 

Paclitaxel (baixo PGP, TUBB3) 8,2 ; e Everolimus (AKT1 mutado) houve progressão.  

E concluíram que o perfil molecular expande as opções de tratamento e pode melhorar 

os resultados clínicos do CAC de glândulas salivares metastático. 

Em relação a translocação de MYB, resultados ainda são conflitantes ao efeito 

do seu papel como alvo potencial terapêutico, por ser um fator de transcrição e difícil 

distinguir como alvo clinicamente (1). Em modelo de xenoenxerto derivado de CAC 

com NOTCH1 mutado mostrou susceptibilidade a um inibidor de Notch1 e teve 

resposta favorável a um anticorpo monoclonal específico direcionado-a como parte de 

um ensaio clínico de fase I. (4) Os resultados preliminares de um ensaio clínico de 

fase I com o inibidor de pan-Notch LY3039478 mostrou boa resposta e a taxa de 

controle da doença foi de 73%, com quatro pacientes com doença estável por mais 

de 6 meses. (135). Esses resultados provocadores justificam uma investigação 

adicional, atualmente em andamento alguns ensaios clínicos. A via Notch, juntamente 

com a HMG-box 10 relacionada ao SRY (SOX10) e sua proteína efetiva de ligação a 

ácidos graxos 7 (FABP7), podem estar intimamente relacionadas ao papel das 

células-tronco cancerígenas na CAC (136) o estudo de fase 1b/2 com amcasertib, foi 

bem tolerado e mostrou atividade em 14 pacientes com CAC, sem respostas, mas 

com controle de doença de 86%, com 50% dos pacientes estabilizados por mais de 6 

meses (137). 

Nas células primárias do CAC, a cisplatina aumentou a população de células-

tronco cancerígenas. A administração de Vorinostat (SAHA), um inibidor da histona 

desacetilase (HDAC), reduziu o número de células-tronco cancerígenas. Além disso, 
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a combinação de Vorinostat e Cisplatina foi extremamente eficaz na diminuição de 

células-tronco cancerígenas e reduziu a viabilidade do tumor (13). O Vorinostat foi 

então testado em 30 pacientes com CAC em um estudo de fase II, demonstrando uma 

taxa de 90% livre de progressão (27/30) (14). Existe um estudo fase II, combinando 

Vorinostat e Pembrolizumab para carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço 

recorrente ou metastático e de tumores malignos de glândula salivar, em que mostrou 

resposta parcial em 16% e 56% de doença estável nos tumores malignos de glândula 

salivar. O acompanhamento foi de 13,1 meses, sendo a média de 14 meses de 

sobrevida global e 6,9 meses de sobrevida livre de progressão. E concluiu que a 

combinação mostrou maiores tipos de toxicidade comparando-se de forma de uso 

sendo isoladas e houve menor resposta nos tumores de glândulas salivares em 

comparação com carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço (138).   

Um estudo de fase II comparando o pembrolizumab com ou sem radiação para 

CAC recorrente ou metastático mostrou que foi bem tolerado portanto não observaram 

grande resposta e estratégias adicionais são necessárias para retardar ainda mais a 

progressão e efetuar a resposta (139). 

O receptor do fator de crescimento endotelial vascular (VEGFR) e o receptor 1 

do fator de crescimento de fibroblastos (FGFR1) são geralmente superexpressos no 

CAC e representam potenciais alvos terapêuticos. Vários inibidores dessas vias, 

incluindo sorafenibe, sunitinibe, regorafenibe, dovitinibe, nintedanibe, axitinibe e 

pazopanibe, foram estudados no CAC (55) (140) (141) (142) (143) (144). Mais 

recentemente, o inibidor de multiquinase de nova geração lenvatinib, ativo contra 

VEGFR2, FGFR1-3, KIT, RET e receptor de fator de crescimento derivado de 

plaquetas (PDGFR) α e β, demonstrou uma taxa de resposta global de 12% a 16% na 

segunda fase, com 25% a 27% dos pacientes com CAC atingindo pelo menos uma 

redução de 20% no tamanho das lesões tumorais direcionadas. Embora esses 

resultados sejam encorajadores, a toxicidade era comum e a redução da dose ocorreu 

em 72% a 86% dos pacientes (145). 

Em um estudo de phase II, testando com lapatinitib em CAC, que é um inibidor 

duplo dos domínios tirosina quinase do receptor do fator de crescimento epidérmico 

(EGFR) e erbB2, interferindo na ligação e bloqueando a autofosforilação e as 

atividades de sinalização resultantes, incluindo proliferação e sobrevivência, dos 62 

pacientes selecionados, 29 de 33 (88%) CAC expressaram EGFR e / ou erbB2. Entre 

os 19 pacientes avaliados com CAC, não houve respostas objetivas, 15 pacientes 
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(79%) apresentaram doença estável, nove pacientes (47%) apresentaram doença 

estável ± 6 meses e quatro pacientes (21%) apresentaram doença progressiva. 

Portanto, mesmo bem tolerado apresentou toxidade e baixa resposta de controle da 

doença (146). 

Já no estudo phase II (147) utilizou Imatinib em CAC com expressão de c-Kit e 

dezesseis pacientes foram incluídos no estudo. Deste, 14 pacientes tiveram 

metástases pulmonares, 14 tiveram radioterapia e 6 tiveram quimioterapia prévia. Em 

15 pacientes avaliados para resposta, nenhuma resposta objetiva foi observada. 9 

pacientes apresentaram doença estável e 6 pacientes apresentaram doença 

progressiva após dois ciclos. Portanto, mesmo sendo bem tolerado ainda não 

apresentou boa resposta de controle da doença. 

A superexpressão direcionada do HER2 e c-KIT com agentes como 

trastuzumabe, lapatinibe, imatinibe e dasatinibe falhou em mostrar melhora da 

atividade no CAC (148) (149) (150).  

A terapia do CAC está passando por importantes descobertas científicas no nível 

molecular e vários alvos já estão sob investigação clínica e muitos outros ainda 

precisam ser testados prometendo avanço no seu tratamento (1). 

 

 

2.2 MODIFICAÇÕES EPIGENÉTICAS 

  

 

O câncer é uma doença complexa formada por diversos mecanismos e é iniciado 

e conduzido por mutações genéticas devido à exposição a agentes cancerígenos. 

Com a conclusão dos projetos Genoma Humano e Genoma do Câncer, sabemos que 

mais de 100.000 mutações genéticas podem ocorrer em uma única célula 

cancerígena. Essas mutações genéticas incluem a substituição de base nucleotídica, 

translocação, fusão de genes e rearranjo cromossômico, resultando na alteração de 

proteínas relacionadas à genética para perturbar a biologia e o comportamento celular 

(151).  

Além das mutações genéticas, as modificações epigenéticas desempenham um 

papel importante na expressão e regulação de genes (8). As modificações 

epigenéticas incluem metilação do DNA, do mecanismo de acetilação-deacetilação e 
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a modificação de histonas que não alteram a sequência do DNA. Tais modificações 

epigenéticas resultam em condensação ou afrouxamento da cromatina, regulando 

assim a expressão gênica (15). Essas alterações epigenéticas promovem 

carcinogênese e progressão do câncer (152).  

Também incluem modificações como acetilação, ubiquitilação, fosforilação e 

metilação das proteínas das histonas. A acetilação da histona é regularmente 

associada a promotores ativos, e as histona acetiltransferases (HATs) regulam o 

processo de acetilação para catalisar e transferir um grupo acetil para as cadeias 

laterais da histona, nas lisinas. Essa modificação enfraquece a afinidade das histonas 

com o DNA e afrouxa a estrutura da cromatina, promovendo a transcrição de genes, 

expondo potenciais locais de ligação para o recrutamento de fatores de transcrição. 

Esses grupos acetil podem ser removidos por histona desacetilases (HDACs), uma 

família de proteínas que inverte a acetilação dos resíduos de lisina. Esse tipo de 

modificador impede a transcrição de genes, condensando a estrutura da cromatina, 

inibindo assim a interação das proteínas de ligação à cromatina (geralmente fatores 

de transcrição) com o DNA da cromatina (16) . Essas modificações das histonas 

também afetam o reparo e a replicação de danos no DNA para o início e 

desenvolvimento do câncer (153). O EZH2, uma enzima histona-lisina N-

metiltransferase no grupo de proteínas policometas, é expresso de maneira anormal 

nos tecidos e células do câncer e induz modificações estruturais e funcionais das 

histonas para promover a carcinogênese (154).  

A modificação das histonas é considerada um importante mecanismo que 

contribui para a regulação de genes envolvidos na diferenciação, ciclo celular e 

carcinogênese. A acetilação da lisina é o primeiro passo para a ativação transcricional 

por meio de mecanismos relacionados a efeitos diretos na estrutura da cromatina (21). 

Há evidências que mostram hipoacetilação de histonas em diferentes lisinas 

caracterizam certas doenças (155). Níveis elevados de H3K9ac têm sido associados 

a um melhor prognóstico (156). Os níveis da marca H3K9ac aumentaram após o 

tratamento com iHDAC (157). O H4K16ac é considerado um modulador positivo da 

expressão gênica. O H4K16 hipoacetilado aparece precocemente e se acumula 

durante o desenvolvimento do tumor em um modelo de carcinogênese in vivo, 

sugerindo que a perda de acetilação do H4K16 é necessária para a transformação 

maligna, por exemplo (158). O H4K16ac foi encontrado em níveis baixos ou 

indetectáveis na maioria do câncer de mama (159) .Os papéis importantes dessa 
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histona marcam a carcinogênese, silenciamento de genes supressores de tumor, vida 

celular, extensão e a ativação de genes antiapoptóticos (22).  

As enzimas que medeiam as acetilações de histonas reconhecem o tipo de 

modificação e o motivo da sequência para obter especificidade e regulação (Figura 

2.1). As acetilações de histonas diferem em termos de comprimento, carga e forma 

da cadeia de carbono, que constrói a base molecular para o reconhecimento e a 

catálise específicos da modificação. O motivo de sequência consiste em informações 

da cadeia lateral e da cadeia principal. A especificidade estrita do local está 

frequentemente ligada aos reconhecimentos de cadeia lateral das sequências de 

acetilação, enquanto a seletividade de classe geralmente é resultado do 

reconhecimento de “backbone”, por exemplo, a seletividade de backbone β do SIRT3 

(160). Zhang et al. mostraram que SIRT3 tem como preferência por H3 K4, K9, K16, 

K18, K23 e K27. E é incapaz de remover e de reconhecer o “backbone” das H4 K5, 

K8 and K12 (161) . 

Quase todos os eucariotos envolvem seu DNA em torno de histonas para formar 

nucleossomos que compactam o genoma enquanto ainda permitem o acesso a 

processos ativos, como transcrição, replicação e reparo de DNA. Cada partícula do 

nucleossomo compreende de um octâmero de proteínas de 2 moléculas de cada uma 

das 4 histonas altamente conservadas H2A, H2B, H3 e H4 (Figura 2.2) (162). Cada 

uma das quatro histonas compartilha a estrutura comum de um domínio de dobra de 

histonas, dobram-se em pares antiparalelos: H3 com H4 e H2A com H2B1, formando 

fita dupla. H2A.X é semelhante ao H2A, mas distingue-se pelo motivo C-terminal que 

tem um componente hidrofóbico. Esse motivo pode tornar-se rapidamente fosforilado, 

produzindo a forma conhecida como γH2A.X, pelas quinases do tipo fosfo-inositídeo 

3-quinase, ataxia telangiectasia mutada (ATM), ataxia telangiectasia e RAD3 (ATR) e 

DNA dependente de proteína quinase (DNA-PK). A fosforilação ocorre em resposta a 

quebra de fita dupla, nas quais o γH2A.X ajuda a recrutar e/ou reter proteínas de 

reparo do DNA, enzimas modificadoras de histonas e complexos de remodelação da 

cromatina (163). 	
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Figura 2.1   -  Enzimas/ Lisinas que medeiam as acetilações de histonas 

 

Fonte: Ninjia Tan, Hao Luo, Sangkyu Lee et al (164) 
 

Figura 2.2  -   Partícula de nucleossomo formada por um octâmero de proteínas de 2 
moléculas de cada uma das 4 histonas 

 

Fonte: Talbert PB and Henikoff S (165) 

Estudos identificaram um número de reguladores epigenéticos mutados em 

pacientes com câncer como principais promotores/iniciadores da carcinogênese. 

(Figura 2.3). Mutações de reguladores epigenéticos, como IDH1/2, EZH2 e DNMT3A, 
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promovem a tumorigênese, enquanto mutações que desativam reguladores de 

cromatina, como KDMs, CREBBP / EP300 e SMARCB1, inibem a tumorigênese (166).		
	

Figura 2.3   -    Mutações de genes reguladores da via de remodelação cromática  

 

Fonte: Ninjia T, Hao L, Sangkyu L et al (164) 

O microambiente no interior das neoplasias sólidas é totalmente diferente das 

neoplasias hematológicas. A rápida proliferação de células cancerígenas no interior 

de tumores sólidos geralmente induz hipóxia celular e acidificação do tecido no centro, 

o que resulta em reprogramação metabólica das células cancerígenas, afetando 

assim a expressão e modificação de moléculas epigenéticas e, portanto, a eficácia de 

drogas epigenéticas (3). A estrutura tecidual dos tumores sólidos afeta a penetração, 

distribuição e farmacocinética. O acúmulo reduzido de drogas epigenéticas no interior 

dos tumores pode reduzir sua resposta (167). 	

A avaliação de medicamentos epigenéticos com base na redução a curto prazo 

do volume do tumor após o tratamento pode ser menos favorável do que avaliar a 

sobrevida global a longo prazo dos pacientes em comparação com a quimioterapia 

convencional. Os fármacos epigenéticos possuem diferentes mecanismos e requerem 

biomarcadores específicos para direcionar seu uso clínico (168). 
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As terapias combinadas que exploram múltiplos inibidores epigenéticos, ou 

usam medicamentos epigenéticos com outros quimioterápicos ou medicamentos 

direcionados a moléculas, são um conceito atraente para alcançar efeitos terapêuticos 

(9).  

A terapia combinada de múltiplas drogas epigenéticas mostrou resultados pré-

clínicos significativos para tumores sólidos (17). Os iHDACs induziram apoptose, 

diferenciação e/ou interrupção do crescimento celular nas linhas celulares humanas 

de câncer de pulmão, mama, torácica, leucemia e cólon (18), trabalhando em conjunto 

para inibir a expressão de oncogene e ativar os genes supressores de tumor 

silenciados (169).  

Os iHDACs aumentam a sensibilidade das células cancerígenas à cisplatina e 

doxorrubicina, aumentando a acessibilidade da cromatina através da 

descompactação da cromatina (19) . A terapia combinada com Vorinostat aumentou 

a eficácia de Carboplatina / Paclitaxel no câncer de pulmão de não pequenas células 

avançadas, aumentando a taxa de resposta (34% vs. 12,5%), a sobrevida média livre 

de progressão (6,0 meses a 4,1 meses) e, em geral, sobrevida (13,0 meses v 9,7 

meses) (20).  

A combinação de drogas epigenéticas com radioterapia também mostrou 

potencial terapêutico significativo, promovendo dano ao DNA e induzindo apoptose 

celular. Os inibidores de HDAC sensibilizaram as células cancerígenas à radioterapia, 

amplificando a sinalização e inibindo o reparo de quebra de DNA de fita dupla (170). 

Mostraram que o uso de drogas epigenéticas como tratamento para tumores 

sólidos tem mostrado bons resultados quando combinados, porém é de importância a 

identificação de moléculas alvos para melhorar a eficácia terapêutica. E as melhores 

modalidades terapêuticas combinadas se basearão sim na rede de modificações 

epigenéticas do câncer (168). 
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2.3 INIBIDOR DE DEACETILAÇÃO DE HISTONAS (iHDAC)  - 

ENTINOSTAT 

 

 

Os iHDACs são agentes epigenéticos que foram intensamente estudados por 

sua capacidade de induzir a hiperacetilação de histonas e de regular positivamente a 

expressão gênica de diferenciação e controle do ciclo celular. Eles fazem isso inibindo 

a remoção enzimática, mediada por HDAC, de grupos acetil na cromatina, resultante 

no silenciamento de importantes genes supressores de tumores. O Entinostat segue 

uma longa história de desenvolvimento de drogas que começou com derivados do 

ácido butírico nos anos 80. Os butiratos foram os primeiros agentes para os quais a 

hiperacetilação de histonas estava ligada à diferenciação - por exemplo, com a 

indução da síntese de hemoglobina nas células de eritroleucemia (171). A pesquisa 

de outros agentes diferenciadores levou à identificação do Vorinostat, ácido 

hidroxâmico, e sua capacidade de inibir HDACs foi relatado em 1998 (172). A 

Romidepsina foi identificada como também capacidade de inibir HDACs em 1998. 

(173) A atividade clínica e a aprovação da Food and Drug Administration dos EUA 

para o Vorinostat em 2006 e a Romidepsina em 2009 desencadearam o 

desenvolvimento de uma série de inibidores de HDAC, a maioria deles ácidos 

hidroxâmicos, como o Vorinostat (174). Dois outros ácidos hidroxâmicos obtiveram 

aprovação da Food and Drug Administration: Belinostat para linfoma de células T 

periférico e Panobinostat em combinação com bortezomibe e dexametasona para 

mieloma múltiplo. Uma classe de droga diferente foi adicionada aos iHDACs, as 

benzamidas, incluindo Entinostat e Mocetinostat, e, posteriormente, Chidamida. Os 

primeiros ensaios clínicos de Entinostat foram relatados em tumores sólidos, 

leucemias e linfomas em 2006 e 2007 (175).  

Os alvos enzimáticos dos iHDAC são as enzimas HDAC, que são divididas por 

estrutura em 4 classes: as enzimas 1, 2, 3 e 8 compreendem a classe I; as enzimas 

4, 5, 7 e 9 compreendem a classe IIA; as enzimas 6 e 10 compreendem a classe IIB; 

e o HDAC11 constitui a classe IV. (176). As enzimas são estruturalmente diferentes e 

possuem diferentes localizações primárias, com a classe I residindo no núcleo e a 

classe II no citoplasma e também no núcleo. Numerosas proteínas citoplasmáticas 

são substratos para desacetilação, como as sirtuinas, que compreendem a classe III, 



55 
 

são insensíveis aos iHDAC (177). Assim sendo, o Entinostat inibe a classe I (Figura 

2.4). 

 
 

Figura 2.4.   -   Estrutura das enzimas de HDAC 

 
Fonte: Ira Surolia and Susan E Bates (178) 

.  

 

Embora todas as células demonstrem acetilação de histona e alteração de 

cromatina, elas diferem na sensibilidade à morte celular e podem parar em G1, G2 ou 

vão diretamente à apoptose após a ação do iHDAC dependendo do contexto celular. 

(177). O Entinostat é único iHDAC ter uma meia-vida longa (34-80 horas) e pode ser 

administrado semanalmente. Portanto, possui potencial efeitos epigenéticos mais 

prolongados e, pode ser mais útil em estudos combinados. O perfil de efeito colateral 

é semelhante ao dos outros inibidores do HDAC, incluindo trombocitopenia, fadiga e 

náusea. A trombocitopenia é transitória e rapidamente reversível, e nenhuma 

evidência de toxicidade cumulativa foi descrita. Os perfis de efeitos colaterais sugerem 

que a inibição das enzimas HDAC classe I é o efeito dominante de todos os outros 

iHDAC, pelo menos clinicamente tolerável e reforça a potencial atividade clínica do 

Entinostat (177). A utilização de iHDAC mostrou superar a resistência e/ou aumentar 

a sensibilidade a várias classes de agentes, incluindo quimioterapia, terapia hormonal 

e imunoterapia em câncer de pulmão, de mama, rim, cólon e outros tumores sólidos. 

(178) (179) (180) (181)  
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Para avaliar a sua atividade, é comum mensurar as histonas 3 e 4 dado que um 

acúmulo dessas histonas acetiladas mostra uma consequência direta da ação dos 

iHDAC (182).
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3          PROPOSIÇÃO 
 
 
3.1        OBJETIVO PRINCIPAL 

 
 

Analisar a terapia com o Entinostat em combinação a Cisplatina e caracterizando 

a resposta da progressão dos CAC primários e metastáticos de glândula salivar. 

 
 

3.2        OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 
 

• Analisar a resposta da combinação de Entinostat com Cisplatina em relação ao 

efeito de Inibição do Crescimento Tumoral no CAC primário e metastático; 

• Examinar o impacto da terapia combinada nos CAC primários e metastático a 

partir da análise do painel de vias de sinalização e imunoexpressão de 

marcadores biológicos referentes a dano de DNA, proliferação, apoptose, 

senescência e resistência tumoral. 

• Caracterizar e demonstrar a ação da terapia combinada nos níveis dos 

marcadores biológicos associados à cromatina e da modificação epignética;  

• Identificar marcadores alvos que podem ser úteis para estratificar os CAC com 

maior potencial de resposta à terapia.
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4        MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

4.1        XENOENXERTO DERIVADO DO PACIENTE (PDX)  
 
 

Os modelos de Xenoenxerto Derivado do Paciente (PDX) foram realizados e 

disponibilizados para o estudo pela South Texas Accelerated Research Therapeutics 

(START, San Antonio, TX), em que os fragmentos de tumor humano de 3 pacientes 

diferentes (ACCx9; ACC5M1; ACCx6) foram transplantados por via subcutânea na 

região dorsal de camundongos machos imunodeficientes. O modelo de tumor ACCx9 

derivado de um tumor primário de grau 3 das glândulas parótidas, não metastático; 

ACC5M1 e ACCx6 com metástase pulmonar de tumores de grau 2 de CAC originados 

principalmente da cavidade oral e das glândulas parótidas, respectivamente. 

Os camundongos que receberam fragmentos do tumor foram randomizados em 

4 grupos: Controle, Entinostat (5mg / kg), Cisplatina (5mg / kg) ou a combinação de 

Entinostat (5mg / kg) e Cisplatina (5mg / kg) por 3 semanas. Para a administração 

combinada de Entinostat e Cisplatina, os tumores foram sensibilizados com Entinostat 

5 dias antes da administração de Cisplatina. Os camundongos PDX receberam 

administração diária de Entinostat (5 mg / kg), juntamente com uma administração 

semanal de cisplatina (5 mg / kg) durante 3 semanas. O Entinostat foi diluído em 

solução de metilcelulose a 0,5% em solução salina sob sonicação. A cisplatina foi 

diluída em solução de HCL a 0,5%. O crescimento do tumor foi monitorado e medido 

a cada 3 dias, até 42 dias.  

O Comitê Institucional de Cuidado e Uso de Animais revisou e aprovou esses 

procedimentos. 
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4.2  EXTRAÇÃO DE RNA E ANÁLISE NANOSTRING E CLUSTER 3.0 /  TREE 

VIEW 

 

 

Amostras de tumor de todos os modelos PDX camundongos foram armazenados 

a -80 ° C (OriGene Technologies, Inc., EUA) e foi selecionados 1 amostra de cada 

braço da terapia aleatório e seccionado em 3mm3 de volume e processadas para 

extração de RNA usando o Quick-RNA MicroPrep Kit (Zymo Research, EUA). A 

quantidade total de RNA foi quantificada usando um fluorímetro Qubit e Nanodrop 

(Thermofisher, EUA). O RNA de todas as amostras foi diluído para uma concentração 

final de 100 ng em um volume total de 5 µL. As amostras foram mantidas a -80 ° C 

até seu processamento usando um painel nCounter PanCancer Pathway contendo 

770 genes distribuídos em 13 vias de sinalização relacionadas ao câncer: MAPK, 

STAT, PI3K, RAS, ciclo celular, apoptose, Wnt, danos ao DNA, regulamento 

transcricional, modificação de cromatina e TGF- β (Nanostring, EUA).  

A saída de dados (dados brutos) foi analisada usando o software nSOLVER 

Analysis, a partir do plug-in Advanced Analysis 2.0 (Nanostring, EUA). A normalização 

foi realizada automaticamente usando a média geométrica dos controles positivos e 

os genes de normalização do conteúdo do CodeSet. Os dados normalizados do 

nSOLVER (Log2) foram importados para o Cluster e centralizados para Genes. O 

agrupamento hierárquico (não centrado) foi realizado para Genes e Arrays, seguido 

de ligação média. A saída de dados do Cluster 3.0 foi carregada no software TreeView 

para visualizar e extrair a lista de genes seguindo os padrões de agrupamento 

comparando os braços da terapia e controle. 
 

 

4.3      .INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO TUMORAL (ICT) E HEMATOXILINA EOSINA 

 
 

A resposta às terapias estudadas em relação ao controle foi monitorada e 

medida através da inibição do crescimento tumoral (ICT) calculada e mensurada a 

cada 3 dias até 42 dias, e no final expressa em porcentagem e; também, foi ilustrada 
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pela coloração de hematoxilina eosina para análise em relação a modificação da 

morfologia em cada amostra (ACCx6, ACC5M1, ACCx9). 

 

 

4.4        IMUNOHISTOQUÍMICA (IHC) / IMUNOFLUORESCÊNCIA (IF) 

 
 
Secções histológicas de 4 µm de cada amostra de PDX foram processadas para 

imunohistoquímica/imufluorescência, de acordo com o anticorpo em estudo, em 

lâminas silanizadas. Resumidamente, para a imunohistoquímica: os cortes 

histológicos foram desparafinizados em xileno e hidratados em graus decrescentes 

de etanol, seguidos de incubação em PBS e albumina sérica bovina (BSA) a 3% (p / 

v). O anticorpo primário anti-p16ink4a (1:50, BD Biosciences # 550834, San Jose, CA, 

EUA) foi incubado overnight seguido pelo anticorpo secundário correspondente, anti-

mouse (Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA), à temperatura ambiente por 60 

min. O sistema de detecção de DAB foi utilizado após incubação com tetrahidrocloreto 

de diaminobenzidina (DAB, Sigma-Aldrich Corp., St. Louis, MO, EUA) e contracorada 

com hematoxilina de Mayer. 

A coloração por imunofluorescência foi realizada após as secções histológicas 

serem desparafinizadas em xileno e hidratadas em graus decrescentes de etanol, 

seguidas de incubação com Triton X-100 a 0,5% (v / v) em PBS e albumina sérica 

bovina (BSA) a 3% (p / v). As amostras de tecido foram incubadas 61vernight usando 

os anticorpos primários anti-Ki67 (1: 5, DSHB – AFFN – Ki67 – 3EG, Iowa, EUA), anti-

NFkB ( 1:5, Rela, DSHB, Iowa, EUA), anti-CBP/300 (1:50, Cell Signaling #4771S), 

Danvers, MA, EUA), anti-DNMT1 (1:100, Santa Cruz, #20701, EUA), anti-gama-H2AX 

(1: 100, EMD Millipore, # 05-636, Burlington, EUA) , anti-caspase 3 (1: 200, Cell 

Signaling, # 9661S, Danvers, MA, EUA), anti-acetil-p53 ( 1:50, Cell Signlaing #2525S, 

Danvers, MA, EUA), anti-acetil-histona H4K5 (1: 200, Thermo Fisher Scientific # 

PA540085, Waltham, MA), anti-acetil-histona H4K8 (1: 100, Thermo Fisher Scientific, 

#710828, Waltham, MA), anti-acetil-histona H4K12 (1: 300, Cell Signaling, # 13944, 

Danvers, MA, EUA), e foram incubadas por 3h em temperatura ambiente anti-acetil-

Histona H3K9 – conjugado (1: 400, Cell Signaling # 9649S, Danvers, MA, EUA) e por 

1h anti-Acetil-Histona H4K16 (E2B8W) conjugado (1:50, Cell Signaling, # 98789, 

Danvers , MA, EUA). Em seguida, as lâminas foram incubadas por 60 min em 
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temperatura ambiente com anticorpo secundário correspondente (anti-rabbit ou anti-

mouse) Alexa 488 ou Alexa 568 e coradas com Hoechst 33342 (Invitrogen, Carlsbad, 

CA, EUA) para visualização do conteúdo de DNA. As imagens foram capturadas 

usando uma câmera digital monocromática Qimaging ExiAqua conectada a um 

microscópio Nikon Eclipse 80i (Nikon, Melville, NY) e visualizadas com o software 

Nikon NSI e capturadas com ampliação final de 200 × em 10 pontos aleatórios. Cada 

reação foi feita em duplicata. Resumida na tabela 4.4.1 e ilustrada na figura 4.4.1A 

Tabela 4.1 - Características dos anticorpos utilizados nos ensaios de imunohistoquimica e 
imunofluorescência 

 

Anticorpo Procedência Espécie Recuperação 
antigênica Bloqueio Incubação 

anti-p16 
(#550834) 

BD 
Biosciences Camundongo EDTA PBS + BSA 3% 1:50 

overnight 
anit-Ki67 (DSHB-
AFFN- Ki67- 3EG) Iowa Camundongo Ácido cítrico Triton 0,1% + PBS + 

BSA 3% 
1:5 

overnight 
anti-gamma-

H2AX (#05-636) 
EMD 

Milipore Camundongo Ácido cítrico Triton 0,1% + PBS + 
BSA 3% 

1:100 
overnight 

anti-caspase3 
(#9661S) 

Cell 
Signaling Coelho Ácido cítrico Triton 0,1% + PBS + 

BSA 3% 
1:200 

overnight 
anti-acetil-p53 

(#2525S) 
Cell 

Signaling Coelho Ácido cítrico Triton 0,1% + PBS + 
BSA 3% 

1:50 
overnight 

anti-NFkB (Rela) Iowa Camundongo Ácido cítrico Triton 0,1% + PBS + 
BSA 3% 

1:5 
overnight 

anti-CBP/p300 
(#4771S) 

Cell 
Signaling Coelho Ácido cítrico Triton 0,1% + PBS + 

BSA 3% 
1:50 

overnight 
anti-DNMT1 

(#20701) Santa Cruz Coelho Ácido cítrico Triton 0,1% + PBS + 
BSA 3% 

1:100 
overnight 

anti-acetil-H4K5 
(#PA540085) 

Thermo 
Fisher 

Scientific 
Camundongo Ácido cítrico Triton 0,1% + PBS + 

BSA 3% 
1:200 

overnight 

anti-acetil-H4K8 
(#710828) 

Thermo 
Fisher 

Scientific 
Coelho Ácido cítrico Triton 0,1% + PBS + 

BSA 3% 
1:100 

overnight 

anti-acetil-H4K12 
(#13944) 

Cell 
Signaling Coelho Ácido cítrico Triton 0,1% + PBS + 

BSA 3% 
1:300 

overnight 
anti-acetil-H4K16 

(#98789) 
Cell 

Signaling Coelho Ácido cítrico Triton 0,1% + PBS + 
BSA 3% 1:50 1h RT 

anti-acetil-H3K9 
(#98789) 

Cell 
Signaling Coelho Ácido cítrico Triton 0,1% + PBS + 

BSA 3% 1:400 3h RT 
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Fonte: A autora 

 

O resumo da metodologia aplicada é ilustrada na figura 4.1B. 
 
 

Figura 4.1  -  Metodologia utilizada: A) Proteínas utilizadas nas reações de IHC/IF; B) Esquema da 
metologia utilizada 

 

 
 

Fonte: A autora 
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4.5       ANÁLISE ESTATÍSITCA 

 

 

A análise estatística das reações de IHC/IF foram realizadas usando o GraphPad 

Prism (GraphPad Software, San Diego, CA, versão 8). A quantificação por marcação 

do número total de células positivas foi realizada usando o teste t de Student não 

pareado e ANOVA, seguido pelos testes de comparação múltipla de Tukey. Asteriscos 

denotam significância estatística (* p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001; **** p <0,0001 e 

ns p> 0,05). 
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South Texas Accelerated Research Therapeutics" sob contrato da ACCR 
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5 RESULTADOS 
 
 

Entinostat e Cisplatina juntos mostram ser a melhor resposta através da Inibição do 

Crescimento Tumoral (ICT) e na mudança nas características morfológicas do CAC 

 

 

A terapia combinada Entinostat - Cisplatina resultou em Inibição do Crescimento 

Tumoral após 20 dias em 106%, 63% e 38% nos casos ACCx9, ACC5M1, ACCx6, 

quando comparados sem terapias medicamentosas (Figura 5.1A). 

Quando o Entinostat é usado como monoterapia, ocorre a segunda melhor 

resposta para redução do volume do tumor (83%, 52%) E a cisplatina sozinha mostra 

uma diminuição no crescimento do volume do tumor de apenas 21% e 14% em 

comparação com o controle após 20 dias, mostrando que o Entinostat sozinho 

também é uma boa escolha para a inibição do crescimento tumoral. 

Por outro lado, no ACCx6, quando o Entinostat e a Cisplatina são utilizados 

isoladamente, não houve resposta inibitória em comparação com o veículo. Isso 

resultou em aumento do volume do tumor de 20% e 29%, mostrando resistência do 

tumor a ambas as terapias neste caso. 

E essa resposta à inibição de crescimento tumoral é ilustrada através do perfil da 

morfologia de cada braço estudado. Sendo na amostra do CAC primário, a terapia 

combinada mostrou mudança significativa na morfologia com a formação de espaços 

pseudocísticos, E nos casos metastáticos o padrão de manteve (Figura 5.1B). 

E em todos os casos, quando tratados apenas com Entinostat e Cisplatina, 

apresentaram melhor resposta morfológica apenas com Entinostat em comparação 

com Cisplatina, os espaços psedeudocísticos foram mantidos, diferentemente da 

Cisplatina, que revelou áreas mais sólidas.  

Em suma, a combinação foi a melhor terapia alcançada no estudo para a inibição 

do crescimento tumoral, independente se primário ou metastático. E no perfil 

morfológico, mostrou melhor resposta na alteração do CAC primário. 
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Figura 5.1 - Resposta do CAC frente as terapias utilizadas A) Através da Inibição do Crescimento 
Tumoral; B) Através do perfil morfológico em Hematoxilina e Eosina 

 
Fonte: Liana Webber e Rogério Castilho 
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Entinostat-Cisplatina reduz proliferação celular, dano do DNA e, aumenta a apoptose 

 

 

Para demonstrar a resposta em relação ao fenótipo tumoral em relação a todos 

os braços estudados foram usados biomarcadores de proliferação celular (Ki67), dano 

do DNA (yH2AX), apoptose (caspase3).  

A partir da análise da proliferação celular através da marcação do Ki67 observou-

se maior expressão nos casos metastáticos em relação ao primário em todos os 

braços estudados (ACCx6 > ACC5M1 > ACCx9). (Figura 5.2A). O que também pode 

ser visualizado através do HE em que apresenta mitoses em todas as amostras. 

(Figura 5.2B). Interessantemente, quando se trata da Cisplatina sozinha houve 

aumento da expressão de Ki67 em comparação com o controle (p<0,0001; p<0,05; 

p>0,05); no entanto, o Entinostat mostrou redução na expressão (ACCx9 <0,0001 e 

ACC5M1 p>0,05) e aumento expressivo no ACCx6 p>0,0001) em relação ao controle. 

Na análise do yH2AX, foram identificadas diferentes respostas em relação ao tipo 

de amostra e terapia utilizada. No caso do controle, foi gradualmente expressa em 

ACCx9> ACCx6> ACC5M1. Quando analisado o Entinostat sozinho, houve maior 

expressão no ACCx6, seguido de ACCx9 e ACC5M1 e, em relação ao veículo houve 

diminuição do dano no DNA no ACCx9 e ACC5M1 (p<0,01) e aumento no ACCx6 

(p>0,05). A Cisplatina isolada mostrou maior expressão no ACCx6, seguido pelo 

ACCx9 e ACC5M1 e em comparação com o controle teve aumento nos casos 

metastáticos (p<0,0001, p>0,05) e diminuição no primário (p>0,05). E a terapia 

conjugada em todas as amostras ocorreu baixa expressão, menos que 1%. (Figura 

5.2C) 

Ao contrário da proliferação celular, a expressão da apoptose revelou uma 

diminuição gradual da marcação da caspase3 do CAC primário seguida pelos CACs 

metásticos em todos os braços avaliados. Porém quando se compara a expressão 

entre os braços das terapias com o controle, mostrou o aumento quando usado 

Entinostat sozinho ou combinada nas amostras de ACCx9, ACC5M1. Porém no 

ACCx6 a monoterapia teve melhor resposta em relação a apoptose. E diferentemente, 

a Cisplatina isolada não teve reposta significativa em nenhum caso quanto a apoptose 

(Figura 5.2D) 

Finalmente, ao comparar Entinostat-Cisplatina  com o Controle, a marcação da 

caspase3 mostrou aumento no CAC primário e manteve nos CACs metastáticos (p 
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<0,0001, p> 0,05), houve diminuição da proliferação celular (p <0,0001, p <0,05, 

p>0,05), e também do dano do DNA (p <0,01, p <0,05), independente se primário ou 

metastático (Figura 5.2) 

 
Figura 5.2.  -   Resposta frente as terapias em relação ao fenótipo: proliferação celular, dano do DNA e 

apoptose. A) Ki67; B) Mitoses atípicas; C) yH2AX; D) caspase3 

 
Fonte: A autora 
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Mecanismo de ação epigenética do Entinostat-Cisplatina diminuindo a resistência 
tumoral e a senescência celular no CAC 

 

Para analisar a resistência do CAC frente as terapias estudadas, avaliou-se a 

marcação de CBP/p300 e observou-se que a resistência tumoral permaneceu muito 

semelhante, com maior expressão, independentemente da terapia utilizada, na 

amostra dos CACs metásticos seguido do CAC primário. No controle, a marcação 

média de células positivas nos CACs metastáticos foi de 5% e no CAC primário de 

0,5%. Quando analisado o Entinostat sozinho em relação ao controle, diminuiu 

somente no ACC5M1 a expressão (p<0,01). Ao contrário da Cisplatina isolada, que 

aumentou a resistência tumoral com esta terapia em todos os CACs (p<0,0001; 

p<0,05). Ao comparar a resposta do Entinostat-Cisplatina com o controle, diminuiu a 

resistência tumoral nos ACCx9 e no ACC5M1 e aumentou no ACCx6 (p<0,0001; 

p>0,05) (Figura 5.3A). 

Em relação ao NFkB, mostrou um padrão de expressão uniforme em relação às 

amostras estudadas e à terapia analisada, com expressão gradual no ACCx9, seguido 

pelo ACC5M1 e ACCx6. No controle, a média de expressão celular positiva foi de 6% 

no ACCx9, 1,8% no ACC5M1 e 0,2% no ACCx6. Com o uso somente do Entinostat 

houve hipoexpressão (p<0,0001; p<0,05; p>0,05) e com cisplatina o aumento 

(p<0,0001; p>0,05) da marcação nos CACs, independente se metastático ou primário. 

E quando analisados o Entinostat com Cisplatina, teve boa resposta no ACCx9 e 

ACC5M1 reduzindo (p<0,0001; p<0,01) e mantendo no ACCx6 (p>0,05). (Figura 

5.3B).  

Utilizamos a expressão de p16ink4a como biomarcador de senescência, com 

marcação focal e nuclear em todas as amostras testadas. Em relação ao controle, 

observa-se que houve maior expressão no ACC5M1 (6,8%), seguida pelo ACCx9 

(5,6%) e ACCx6 (3%). No grupo com Entinostat isolado, houve diminuição expressiva 

da senescência (p<0,0001; p>0,5) ao contrário na Cisplatina que aumentou no ACCx6 

(p<0,0001) e regrediu no ACCx9 e ACC5M1. Com o Entinostat-Cisplatina, houve um 

aumento significante no grupo ACCx6 (p<0,0001) e diminuição no ACCx9 e no 

ACC5M1 em relação ao controle (p<0,0001; p<0,001) (Figura 5.3C).  

A senescência é mediada por FOXO4, ilustrado através da quantificação do RNA 

realizado pelo sequenciamento no Nanostring, em que se observa a mesma 

expressão da senescência celular (no controle maior expressão no ACC5M1, seguido 
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do ACCx9 e ACCx6; e após a terapia combinada observou-se o aumento da 

expressão no ACCx6 e diminuição nos demais CACs.) corroborando com estudo 

anterior que o FOXO4  produz células senescentes (Figura5.3D). 

 
Figura 5.3. -   Mecanismo de ação epigenética frente as terapias utilizadas em relação a 

resistência tumoral e senescência celular. A) CBP/p300; B) NFkB; C) 
p16ink4a; D) FOXO4 

 
Fonte: A autora e Rogério Moraes Castilho 
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Entinostat sensibiliza Cisplatina no CAC 

 

 

Para avaliar o potencial efeito quimiosensibilizante da Entinostat na Cisplatina 

foram utilizados marcadores de acetilação em diferentes lizinas: H3K9ac, H4K5ac, 

H4K8ac, H4K12ac, H4K16ac, e de metilação DNMT1. 

A acetilação da histona foi avaliada com o marcador H3K9ac, que mostra 

respostas diferentes de acordo com a terapia utilizada. No controle, havia maior 

presença de acetilação de histona no ACCx9 seguida pelo ACC5M1 e ACCx6. No 

grupo Entinostat, houve uma resposta diferente, onde o ACC5M1 expressou maior 

expressão seguida pelo ACCx9, mostrando o aumento em relação ao controle e 

resposta da terapia (p<0,0001, p<0,01), e no ACCx6 foi ausente, reduzindo a 

acetilação, não sofrendo ação do iHDAC. A Cisplatina isolada mostrou diminuição da 

acetilação em todos os CACs (p<0,01; p>0,05). E o Entinostat-Cisplatina observa-se 

melhor resposta quando usado no CAC primário (p<0,0001) que nos metastáticos 

(p<0,001, p>0,05), em que no ACCx6 houve regressão da acetilação em relação ao 

controle (Figura 5.4A). 

Ao contrário da expressão de H3K9ac, a metilação avaliada com o biomarcador 

DNMT1, mostrou ser hiperexpressa no controle da amostra ACC5M1 (12%), seguida 

por ACCx9 (1,8%) e ACCx6 (1,5%). No grupo tratado com Entinostat aumentou no 

ACCx6 (p<0,0001) e com cisplatina sozinho aumentou no ACCx9 (p<0,01). E ao usar 

o Entinostat-Cisplatina, houve mais expressão nos CACs metastáticos que o primário, 

e foi observado o aumento da expressão no ACCx6 (p>0,05) e redução no ACCx9 e 

ACC5M1 (p<0,0001; p>0,05) comparada ao controle (Figura 5.4B). 
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Figura 5.4  -     Efeito do iHDAC (Entinostat) nos CACs primário e metastático. A) H3K9ac, B) DNMT1 

 
Fonte: A autora 
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Controle no ACCx9 e ACC5M1 (p <0,0001; p>0,05). E diminuiu a expressão no ACCx6 

(p<0,0001; p>0,05). (Figura 5.5A). 

Em relação ao H4K8ac, o controle apresentou maior expressão no CAC primário 

(8%) seguido dos metastáticos (1% e 0,2%). No Entinostat, houve a diminuição da 

acetilação ACCx9 e ACCx6 (p>0,05), este último negativo a marcação, e aumento no 

ACC5M1 (p<0,0001) em relação ao controle. Na Cisplatina isolada, todas as amostras 

diminuíram a expressão em relação ao controle (p <0,001; p> 0,05). No Entinostat-

Cisplatina, houve aumento da expressão em todas as amostras em relação ao 

controle e em relação à Cisplatina (p <0,0001; p<0,01; p>0,05) (Figura 5.5B). 

O H4K12ac também seguiu o padrão H4K8ac, o CAC primário foi mais expresso 

nas terapias estudadas. Ao usar o Entinostat isolado, a expressão do H4K12ac 

aumentou em ACCx9 e ACC5M1 em comparação com o Controle, porém não 

significante (p>0,05). E quando a cisplatina foi usada, a expressão diminuiu em todas 

as amostras (p<0,001; p<0,05; p>0,05). E em comparação com Enti-Cis, a expressão 

aumentou expressivamente em comparação com Cisplatina no ACC5M1 (p <0,0001), 

ao contrário dos outros, em que reduziu; e em relação à Cisplatina este aumento foi 

significante no ACCx9 e ACC5M1 (p <0,0001) (Figura 5.5C). 

Na expressão do H4K16ac houve uma diminuição gradual da marcação em 

todas as amostras em relação aos grupos Controle, Entinostat e Cisplatina. Quando 

utilizado o Entinostat-Cisplatina, observou-se um aumento na expressão dos CACs, 

independente se primário ou metastático, em relação à cisplatina (p <0,0001) e em 

relação ao Controle, no ACCx9 e ACCx6 não foram expressivos (p> 0,05) (Figura 

5.5D). 
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Figura 5.5  -   Acetilação resultante do iHDAC (Entinostat) no CAC primário expressa em 

diferentes lisinas em comparação ao CAC metastático. A) H4K5ac; B) H4K8ac; 
C) H4K12ac; D) H4K16ac 

 
Fonte: A autora 
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primário, observou-se melhor resposta a acetilação verificado por todas as lisinas da 

H4 e H3K9. E nos CACs metastáticos houve diferentes respostas em relação a 

acetilação: no ACC5M1 a acetilação ocorreu nas histonas H4K12 e H4K16; e, no 

ACCx6 não houve acetilação significativa em nenhuma das lisinas e sim a 

deacetilação da H4K5 (Figura5.6). 

 
Figura 5.6  -   Diferença resposta entre os CACs primários e metastático em relação 

a posição da acetilação da Histona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora 

 
E a acetilação pode ser verificada com a acetilação de outras proteínas 

independentes de histona, como por exemplo, p53. Por isso, foi avaliado a acetilação 

de p53 usando o marcador acetil-p53, em que mostrou aumento expressivo no CAC 

primário (p<0,0001) quando comparado a terapia conjugada e o controle. E 

interessantemente, no ACCx6 houve discreto aumento da expressão nesta mesma 

comparação (p<0,01), mostrando que o iHDAC age também em outras proteínas 

(Figura 5.7).  
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Figura 5.7   -   Mecanismo de ação do iHDAC (Entinostat) em outras proteínas no CAC 
 

 
Fonte: A autora 

 

 

Os CACs primários e metastáticos apresentam diferente ativação de vias de 

sinalização  

 

 

Ao analisar a diferença da soma dos escores do total de genes relacionados as 

vias de sinalização e de acordo com o tratamento, observa-se que o uso de Entinostat 

associado à Cisplatina resultou em um número aumentado de vias associadas, 

apresentando uma desregulação de genes (n = 7). A administração de Entinostat 

isoladamente ficou em segundo lugar (n = 5), enquanto a administração de cisplatina 

esteve envolvida de apenas três vias (Figura 5.9A). É interessante notar que a 

administração de Entinostat e Cisplatina foi a única terapia que resultou em regulação 

negativa total do reparo de danos ao DNA (Figura 5.9A). Ou seja, mostrando que a 

administração de Cisplatina e Entinostat em combinação ou como agente único 

desencadeia diferencialmente a expressão das vias de sinalização. Verificou então 

que os tumores primários e metastáticos apresentam diferenças no padrão de 

ativação das vias de sinalização, separadamente (Figura 5.8B). De fato, o tumor 

primário do CAC apresenta uma característica distinta das vias ativas relacionadas ao 

câncer em comparação com os tumores metastáticos (Figura 5.8B). O tumor primário 
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foi caracterizado pela ativação das vias de apoptose, do ciclo celular e de reparo de 

danos ao DNA, enquanto os metastáticos mostraram uma regulação aumentada de 

todas as outras vias (Hedgehog, JAK-STAT, MAPK, Notch, PI3K, Ras, TGF-beta, 

Regulação de transcrição, Wnt e gene driver) (Figura5.9B). É interessante notar que 

o grupo de genes associados às modificações da cromatina foi a única via que 

apresentou um padrão semelhante entre os CACs (Figura 5.8B). Identificou os genes 

TNFRSF10C e PPP2R2C, membros da via do ciclo celular e apoptose, 

superexpressos no ACCx9 e regulados de forma negativa em todos os metastáticos 

(Figura 5.8B). Também, identificou-se 15 genes relevantes encontrados com 

regulação negativa no CAC primário e superexpresso nos metastáticos (Figura 5.8B). 

Esses genes estão associados às vias de sinalização PI3K, RAS e MAPK. 
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Figura 5.8. -  Diferentes vias ativadas entre os CACs primários e metastáticos com as terapias 
utilizadas. A) Diferença entre a soma dos escores do total de genes relacionados as 
vias de sinalização em relação as terapias B) CAC primário apresenta uma 
característica distinta em comparação com o CAC metastático 

 
Fonte: Autoria Rogério Moraes Castilho 
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CCR7, FGF8 e SFPR1:  potenciais marcadores para terapia alvo de Entinostat 

combinado a Cisplatina no CAC de glândula salivar 

 

 

A partir da análise das expressões dos 770 genes da combinação do Entinostat 

com Cisplatina comparando com o Controle (Figura5.9A), encontrou-se desregulação 

de 96 genes no CAC primário e nos CACs metásticos com padrão semelhantes (59 

no ACC5M1 e 57 no ACCx6) (Figura5.9B e Figura6). Destes genes, 44,4% do CAC 

primário e aproximadamente 24% dos CACs metastáticos eram distintos (Figura 5B) 

mostrando mecanismo diferentes de atuação. Porém, é importante notar que tanto no 

CAC primário como no metastático houve desregulação de CCR7 e FGF8 em comuns 

quando utilizado a terapia combinada (Figura5.9B), sendo potencial oncogenes da 

resposta a terapia.  

Além desses genes alvos, ambos ACCx9 e ACCx6, mesmo tendo respostas 

diferentes a terapia, apresentaram diminuição da expressão de BMP6 e CCND2. 

Mostrou-se também quando comparado ACCx9 e ACC5M1 a redução de HGF, 

PDGFRB, RAC2, COMP, IL1R2. Enquanto comparando os dois CACs metastáticos, 

houve redução de PPP2R2C, HSPA6, TNFRSF10C, COL11A2 e SOCS2 (Figura 

5.9B). 

É também possível observar o aumento de expressões genicas (> 1-fold) em 74 

genes no ACCx9, e resposta semelhante nos metastáticos ( 66 no ACC5M1 e 62 no 

ACCx6), sendo que desses, 38,8% (ACCx9), 24,7% (ACC5M1) e 23,6% (ACCx6) 

eram diferentes (Figura 5B e Figura 6) e somente o supressor tumoral SFPR1 foi 

comum nas 3 amostras de CAC estudadas independente de ser primário ou 

metastático, sendo potencial supressor tumoral para resposta favorável a terapia 

combinada (Figura5.9B) Interessante observar, que quando se compara somente os 

CACs metastáticos há regulação em comum da expressão de ID1, NFATC1, BMP2, 

COL5A1, PIK3R1, TLX1, CDKN1C, NGFR, NGF, DLL1, IL20RA, WNT5B, TCF7L1, 

CACNA2D2, PDGFA, GPC4, LTBP1, PLAT sendo potenciais marcadores de pior 

prognóstico a terapia conjugada (Figura 5.9B). Como também, quando se observa o 

CAC que apresentou melhor resposta com o que não apresentou resposta significativa 
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a terapia combinada identificou a regulação do gene MYB que é marcador potencial 

para resistência a terapia (Figura 5.9B). 

 
Figura 5.9  -  Análise das expressões dos genes entre a combinação da terapia de Entinostat e 

Cisplatina comparada com o controle nas amostras de CAC. A) Heatmap gráfico das 
expressões de 770 genes analisados nas 3 amostras de CAC comparado entre a 
terapia combinada (Enti-Cis) e Controle B) Draw gráfico representando os top genes 
comuns desregulados e regulados entre a análise da terapia combinada e o controle 

 

Fonte: A autora 
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Figura 5.10. -   Lista dos top genes desregulados e regulados com a terapia combinada em 
comparação com o controle 

	

 

ACCx9 ACCx6 ACC5M1
IDH2 LAMA3 CACNA1G
PBX3 BMP6 HGF
ID1 CCND2 MMP9
FST CALML5 PDGFRB
IL15 SOST RAC2
LEPR SFN COMP
DTX1 PPP2R2C IL1R2
FGF1 MMP7 COL3A1
CSF2 LAMB3 MFNG
PAX3 NR4A3 CDC7
CACNA2D1 PIM1 AR
CEBPA RET CACNA1H
CARD11 MAPK8IP2 PRLR
CACNB2 SOX17 COL6A6
MAD2L2 INHBA NTRK2
PITX2 ITGB6 CACNB4
ARNT2 STAT4 FN1
NUPR1 UTY DKK1
SOCS1 IL12RB2 FGF5
ACVR2A DUSP10 NODAL
PLAU PLCE1 AMH
FZD2 GNG4 HDAC2
NFATC1 CD14 MYB
PGF NR4A1 SHC2
BMP2 CCNA1 CREB5
COL5A1 MET GNGT1
PIK3R1 WNT2B TP53
TLX1 FGF13 HIST1H3H
APH1B LAMA1 SPP1
GNG7 FOSL1 COL2A1
GLI3 RASAL1 NTF3
VPS33B HSPA6 PPP2R2C
PDGFRA TNFRSF10C ETV1
CDKN1C COL11A2 KITLG
NGFR SOCS2 CCNE2
NGF RASGRF2 JUN
CACNA1D PRKCA MAPK10
DUSP5 MYCN HIST1H3G
DLL1 FASLG PLA2G4C
IL20RA GRIN1 SSX1
WNT5B PRDM1 H2AFX
TCF7L1 BMP7 PCK1
EGFR BIRC3 CNTFR
CACNA2D2 GATA2 FEN1
DUSP6 PIK3CB HIST1H3B
PDGFA SMC1B VEGFC
FGF11 SHC4 CDK4
GPC4 TNF DDIT3
ETV4 WNT10A TTK
VEGFA GATA3 IL1A
MTOR MAP3K8 IL13
LTBP1 ITGA8 COL11A1
MAP3K5 CSF3 TGFB2
COL5A2 WNT16 HSPA6
GHR THBS1 TNFRSF10C
HGF CCR7 COL11A2
FZD8 FGF8 SOCS2
THBS4 CCR7
SMAD9 FGF8
COL1A1
RELN
FLT3
PPARG
PDGFRB
RAC2
COMP
IL1R2
BMP6 ITGA2 PLCB1
CCND2 NFKBIZ IKBKB
CDKN2B FGF9 EFNA5
HSPA1A TNFSF10 TLR2
WNT11 PIK3R2 LFNG
FGF7 PLAT PML
IL12A TGFB1 ZAK
PDGFB DTX4 CCR7
IL1R1 JAG2 FGF8
LAT SMAD3

ACCx9 ACCx6 ACC5M1
MYB ID1 ID1
CREB5 FST NFATC1
GNGT1 DTX1 BMP2
COL2A1 CSF2 COL5A1
BAX PAX3 PIK3R1
NTF3 CACNA2D1 TLX1
PPP2R2C CEBPA CDKN1C
ETV1 CARD11 NGFR
POLE2 CACNB2 NGF
KITLG MAD2L2 DLL1
ALKBH2 PITX2 IL20RA
CCNE2 ARNT2 WNT5B
JUN NUPR1 TCF7L1
PLA2G4C SOCS1 CACNA2D2
MAPK10 PLAU PDGFA
SSX1 NFATC1 GPC4
PCK1 BMP2 LTBP1
CNTFR COL5A1 LAMA3
FEN1 PIK3R1 KLF4
CDK4 TLX1 CREB3L3
DDIT3 CDKN1C BMP6
TTK NGFR CCND2
IL1A NGF RNF43
COL11A1 DLL1 ITGB4
TGFB2 IL20RA TNFAIP3
NOTCH3 WNT5B HSPB1
IL12RB2 TCF7L1 CDKN2B
DUSP10 CACNA2D2 IGF1R
PLCE1 PDGFA CALML5
GNG4 GPC4 SPRY1
CACNA2D4 LTBP1 SOST
CD14 COL5A2 SGK2
NR4A1 GHR SFN
CCNA1 HGF HSPA1A
MET FZD8 ITGA9
WNT2B KIT WNT11
FGF13 THBS4 CACNA1C
LAMA1 DUSP4 FGF7
LEF1 SMAD9 IL12A
FOSL1 COL1A1 PDGFB
EFNA1 RELN IL1R1
RASAL1 FLT3 TNFSF10
SYK PPARG ITGA2
RPS6KA5 EGF NFKBIZ
LIF FGF12 FGF9
HSPA6 MMP9 PDGFC
BAMBI ITGA7 PLAT
TNFRSF10C FAS IKBKB
PTCH1 TPO EFNA5
CAMK2B PDGFRB JAG2
COL11A2 SIX1 SMAD3
SOCS2 RAC2 PLCB1
ETS2 COMP TLR2
RASGRF2 IL1R2 LFNG
PRKCA PLAT MMP7
CDKN2C COL3A1 LAMB3
IL11 CDC7 PIM1
PLA2G4A MFNG MAPK8IP2
PRKAA2 CACNB4 INHBA
TMPRSS2 DKK1 ITGB6
MYCN MYB HMGA1
FASLG SFPR1 UTY
BMP7 B2M
GATA2 CASP12
SMC1B OSM
SHC4 SFPR1
WNT10A
MAP3K8
WNT16
B2M
CASP12
OSM
SFPR1

Genes desregulados (< 1-fold) Genes regulados  (> 1-fold)

*Oncogenes *Supressores Tumorais
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Marcadores alvo para resposta melhor a terapia combinada de Entinostat e 

Cisplatina no CAC de glândula salivar 

 

 

Por outro lado, quando analisamos a amostra que respondeu melhor a terapia 

combinada, o CAC primário, identificamos 11 top genes (oncogenes) como 

marcadores alvo terapêutico: ID1, CACNA2D1, COL5A1, PIK3R1, TLX1, NGFR, NGF, 

DLL1, PDGFA, COL5A2, TGFB1. Como também, observamos 5 top genes 

(supressores tumorais): PPP2R2C, CD14, NR4A1, RASAL1, TNFRSF10C, potenciais 

marcadores terapêuticos da utilização de Entinostat e Cisplatina (Figura 5.11). 

 

 
Figura 5.11  -   Marcadores alvo do CAC para terapia combinada Entinostat e Cisplatina com melhor 

resposta terapêutica  

 

Fonte: A autora 
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Gene ACCx9 ACCx6 ACC5M1
ID1 -3.958.053 2.841.654 1.116.399
FST -2.978.053 2.001.654 0.976399
DTX1 -2.028.053 1.511.654 0.516399
CACNA2D1 -2.068.053 1.991.654 0.076399
NFATC1 -2.938.053 1.601.654 1.336.399
BMP2 -2.574.719 1.454.987 1.119.732
COL5A1 -5.818.053 3.311.654 2.506.399
PIK3R1 -2.721.386 1.568.321 1.153.065
TLX1 -3.474.719 1.994.987 1.479.732
NGFR -3.604.719 1.824.987 1.779.732
NGF -4.278.053 2.141.654 2.136.399
DLL1 -3.031.386 1.488.321 1.543.065
IL20RA -2.591.386 1.278.321 1.313.065
WNT5B -2.624.719 1.274.987 1.349.732
TCF7L1 -2.291.386 1.098.321 1.193.065
PDGFA -3.308.053 1.271.654 2.036.399
LTBP1 -2.288.053 1.031.654 1.256.399
COL5A2 -2.174.719 3.034.987 0.860268
PLAT -3.821.386 1.118.321 2.703.065
TGFB1 -2.801.386 0.818321 1.983.065
EFNA5 -2.014.719 0.414987 1.599.732

Gene ACCx9 ACCx6 ACC5M1
COL2A1 2.178.614 0.761679 -1.416.935
NTF3 2.045.281 0.735013 -1.310.268
PPP2R2C 4.118.614 -1.661.679 -2.456.935
ETV1 3.138.614 0.861679 -2.276.935
KITLG 2.658.614 0.581679 -2.076.935
IL12RB2 2.645.281 -2.115.013 0.530268
CD14 2.071.947 -1.898.346 0.173601
NR4A1 2.238.614 -2.071.679 0.166935
FGF13 2.068.614 -2.001.679 0.066935
RASAL1 2.085.281 -1.175.013 0.910268
HSPA6 2.475.281 -1.205.013 -1.270.268
TNFRSF10C 2.255.281 -1.115.013 -1.140.268
COL11A2 4.331.947 -2.768.346 -1.563.601
SOCS2 2.845.281 -1.815.013 -1.030.268
PRKCA 2.301.947 -1.588.346 0.713601

Genes desregulados exclusivos do ACCx9 
(menos de 2-fold)
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6 DISCUSSÃO 
 
 

Este estudo é o primeiro desenvolvido com intuito de analisar o mecanismo de 

ação do Entinostat, novo iHDAC, na terapia do CAC de glândulas salivares, utilizado 

isolado ou combinado e verificar o seu potencial para sensibilizar o efeito da Cisplatina 

através de modelos de PDX. Mostra-se ser uma nova terapia promissora, já que não 

induz efeitos adversos diferentes dos outros iHDAC (177).  

O Entinostat em combinação com a Cisplatina apresentou melhor resposta do 

que na forma isolada nos CACs primários e metastáticos. Como observamos, nos 

padrões sólido e cribriforme houve maior inibição do crescimento tumoral em curto 

prazo (20 dias) com a utilização dessa combinação, percebido também pela alteração 

morfológica com acréscimo de espaços pseudocistos. Interessante dessa resposta é 

que mesmo o padrão sólido ser mais resistente a terapia com comportamento mais 

agressivo e refratário e pior prognóstico (34), neste estudo o uso desta combinação 

com Entinostat e Cisplatina foi mais efetiva no controle e inibição da progressão, 

sensibilizando e potencializando o efeito da Cisplatina, o que pode ser confirmada 

através da comparação com a Cisplatina isolada (Figura 5.1). 

Esta resposta, também foi confirmada no CAC primário pelo aumento de 

expressão da apoptose e diminuição da proliferação, expressa pela caspase3 e pelo 

Ki67 nos ensaios realizados, bem como, pela análise somatória total das expressões 

dos genes que ativaram as vias de apoptose, ciclo celular e reparo de dano do DNA. 

Além do que, houve aumento expressivo dos genes TNFRSF10C e PPP2RC ambos 

membros da via do ciclo celular e apoptose. 

Ao contrário, nos CACs metastáticos, esta resposta foi diferente, essas 

expressões gênicas foram reduzidas e todas as outras vias de sinalização de 

proliferação foram ativas (Figura 5.8). Além de mostrarem o aumento da expressão 

de proliferação celular, mitoses e por não expressarem significantemente aumento da 

apoptose.  

Isso revela que a terapia combinada sensibiliza a Cisplatina porém de forma 

distinta entre a heterogeneidade morfológica e fenotípica dos CACs. Essa diferença é 

ratificada pela diminuição da expressão da resistência tumoral caracterizada pelos 

fatores de transcrição NFkB e p300 no CAC primário averiguando a melhor resposta 

a terapia conjugada. O que não foi encontrado nos CACs metastáticos, principalmente 
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no ACCx6, que mostrou maior resistência devido aumento expressivo de p300 que 

está diretamente relacionado a atividade da histona (83)e decorrente da produção de 

células senescentes provocadas pelo acúmulo do gene FOXO4 (97).) 

No entanto, os genes associados ‘às modificações da cromatina foi a única via 

que apresentou um padrão semelhante entre os CACs primários e metastáticos 

validado através da diminuição expressiva yH2AX em todas as amostras, confirmando 

o mecanismo de ação da terapia epigenética, corroborando com estudos anteriores

(10) (11) (12).

O efeito da atuação do Entinostat é verificado pela análise da acetilação de H3

e H4, como mostrado em estudo anterior (183), porém o mecanismo da acetilação 

das histonas é realizado em lisinas determinadas seguindo uma sequência apropriada 

(21) (161) (164), por isso, foi observado diferenças entre a acetilação das histonas

nos CACs primários e metastáticos.

Interessante, no CAC primário, onde observou melhor resposta, foi identificado 

acetilação de todas as lisinas da H4 como também acetilação da lisina 9 da H3 (H3K9). 

No entanto, entre os CACs metastáticos houve resposta distinta, o ACC5M1 acetilou 

as lisinas 12 e 16 da H4 (H4K12 e H4K16) e ao contrário, no ACCx6 não houve a 

acetilação e sim a deacetilação principalmente da H4K16, que mostra pior 

prognóstico, ratificado pela resistência tumoral (p300) e aumento de células 

senescentes. Curioso observar, que o perfil fenotípico do ACC5M1 apresenta 

expressivamente metilação da histona, correlacionado a pior prognóstico (Figura 5.4), 

alteração epigenética, que pode ser o motivo para apresentar resistência a acetilação 

induzida pelo Entinostat nesta amostra. 

Como também, o ACCx6 possui diferente mutações envolvidas em modificações 

epigenéticas, no BRD2, que é conhecido por se ligar à histona H4K12, e no CREBBP, 

que contém a atividade da histona acetiltransferase. Essas mutações podem estar 

relacionadas a incapacidade do Entinostat de induzir a acetilação da histona em 

qualquer uma das lisinas estudadas (83). 

Porém, a atividade do Entinostat mostrou acetilar não somente as histonas, 

conforme esperado, mas também outras proteínas, como o p53, gene supressor 

tumoral e de reparo de DNA, em todas as três amostras CACs, independente se 

primário ou metastático, o que confirma a ativação da via de remodelação de 

cromatina e diminuição do dano do DNA nas três amostras. 
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Estudos recentes que buscam o entendimento do panorama genético dos CACs 

ajudaram a revelar alta prevalência de translocação do MYB, bem como algumas 

mutações no NOTCH1 como fatores de pior prognóstico (1) (5) (83) (87) (89). Todas 

as três amostras de tumor têm translocações que envolvem o gene MYB. Os tumores 

ACCx9 e ACC5M1 apresentam a translocação clássica do MYB-NFIB, a padrão, 

enquanto o ACCx6 apresenta o MYB-TGFBR3. E o gene MYB, após a combinação 

do Entinostat com Cisplatina mostrou regulado e superexpresso mais no ACCx6 

comparado com as outras duas amostras, ratificando ser marcador de resistência a 

esta terapia e pior prognóstico.  

O ACCx9 é o único modelo usado neste estudo que apresenta mutação no 

NOTCH1, no entanto o modelo ACC5M1 apresenta a mutação MAML2 que está 

envolvida na ativação da via de sinalização do NOTCH e também identificado como 

fator de pior prognóstico (90), e ambos casos foram o que responderam melhores a 

terapia combinada. E a partir da análise do Nanostring, reconhecemos a diminuição 

de expressão do oncogene CCR7 receptor das vias de PI3/AKT e de NOTCH, sendo, 

portanto, marcador potencial da atividade dessa terapia. 

Bem como o FGF8 que é fator de crescimento correlacionado as vias de FGF e 

Wnt que também pode ser mutado em CAC (90) no entanto, apenas o ACCx6 

apresenta mutação no FGFRL1, enquanto nenhuma mutação no gene FGF8 foi 

identificada, desregulado negativamente mais que 2-fold nos 3 CACs do estudo. 

Portanto, identifica-se ser potencial marcador terapêutico para a utilização da terapia 

combinada no CAC.  

O gene SFPR1, receptor da ativação da sinalização de Wnt, foi o único 

superexpresso nas três amostras estudadas, sendo marcador de atividade da terapia 

Entinostat concomitante a Cisplatina, mostrando inibição de outras vias de 

proliferação.  

 NGFR e NGF, fatores de crescimentos, identificados como pontos chaves para 

que ocorra a melhor resposta a terapia combinada utilizada no CAC, mostrando o sítio 

de inibição da progressão tumoral e ação terapêutica dos medicamentos, são os 

marcadores hipoexpressos menor que 2-fold somente no ACCx9 diferentemente do 

ACC5M1 e ACCx6, que são hiperexpressos. Esses genes desempenham o papel de 

neurotropismo das células cancerígenas do CAC, principalmente no padrão sólido, 

(62), vinculados a via de PI3K e RAS.  
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Também se observa a redução expressiva de DLL1, receptor da via NOTCH, no 

CAC primário o que não ocorre nos CACs metásticos, fazendo com que seja 

importante alvo terapêutico e de prognóstico para analisar sobre a terapia conjugada. 

Em suma, o estudo demonstrou resultados promissores sobre o uso da terapia 

combinada (Entinostat e Cisplatina) nos CACs. As descobertas identificaram 

marcadores moleculares que ajudam a estratificar pacientes com melhores chances 

de responder à terapia. E também identificou a senescência celular e a metilação de 

histona como potenciais mecanismos de resistência da terapia combinada. 
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7 CONCLUSÃO 

Conclui-se que o Entinostat sensibiliza e potencializa o efeito terapêutico da 

Cisplatina no Carcinoma Adenoide Cístico de glândulas salivares atuando na inibição 

do crescimento e progressão tumoral ratificando ser uma terapia promissora, porém 

age de forma distinta devido a heterogeneidade fenotípica e morfológica do CAC. No 

geral, inibe genes associados às modificações de cromatina. Além do mais, identifica-

se os genes NGFR, NGF e DLL1 como potenciais marcadores para estratificar o 

paciente para desempenhar e obter melhor resposta terapêutica. No entanto, verifica-

se ainda que alta expressão de MYB, senescência celular e a metilação de histonas 

são fatores de inibição do mecanismo de ação e de resposta desta terapia, o que leva 

desenvolver estudos futuros para compreender melhor e posteriormente apoiar o uso 

clínico. 
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