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RESUMO
A presença de metástase em linfonodos cervicais é o fator prognóstico mais
importante para o carcinoma epidermóide de boca (CEB), uma das neoplasias
malignas mais comuns da região de cabeça e pescoço. Estudos têm associado os
mecanismos de progressão tumoral, recorrência e metástase com a presença e
manutenção de células-tronco de câncer (CSC, do inglês cancer stem cells), que
correspondem à subpopulação celular mais migratória e altamente metastática
quando comparada com outras subpopulações presentes no tumor. Ainda,
evidências recentes mostram que há uma ligação entre as CSC e o processo de
transição epitélio-mesenquimal (EMT, do inglês epithelial-mesenchymal transition),
evento em que as células perdem a polaridade e a aderência célula-célula e exibem
uma morfologia mesenquimal, o que as permite migrar além do tumor primário.
Portanto, o objetivo deste estudo foi de avaliar, in vitro, a associação das
propriedades biológicas relacionadas ao fenótipo tronco tumoral e de transição
epitélio-mesenquimal, com o comportamento invasivo e metastático das linhagens
SCC-9 de CEB primário e metastático correspondente. Para este fim, linhagens
celulares parental (SCC-9 ZsGreen) e metastática (SCC-9 ZsGreen LN-1), obtidas
após ensaios de tumorigênese in vivo, foram caracterizadas em relação à
capacidade de proliferação e migração, bem como à presença e proporção da
subpopulação de CSC, baseado na capacidade de formação de colônias tumorais,
preferencialmente holoclones, e de esferas tumorais. Ensaios de expressão gênica
(qRT-PCR) também foram conduzidos para se verificar os níveis de expressão
diferencial dos marcadores de CSC (CD44, BMI1, ALDH1 e p75NTR), bem como de
EMT (SNAIL1, TWIST1, AXL, vimentina, E-caderina e N-caderina) em ambas as
linhagens tumorais, utilizando-se células epiteliais de palato humano (CEPH) como
controle. Tanto a capacidade de proliferação e migração celular, quanto a
quantidade de holoclones e esferas tumorais, foram significativamente maiores na
linhagem metastática quando comparada com a parental. A linhagem metastática
SCC-9 ZsGreen LN1 exibiu, ainda, superexpressão estatisticamente significante de
CD44, BMI-1, AXL, vimentina e N-caderina e baixa expressão de E-caderina,
quando comparadas com a linhagem parental. O potencial metastático de SCC-9
ZsGreen LN-1 parece ser uma consequência da sua maior quantidade de

subpopulação com fenótipo de CSC que, ainda, passou pelo processo de EMT.
Portanto, sugere-se que as propriedades biológicas relacionadas à capacidade
metastática da linhagem SCC-9 ZsGreen LN-1 parecem estar relacionadas a ambos
os fenótipos tronco tumoral e de transição epitélio-mesenquimal.

Palavras-chave: Carcinoma de Células Escamosas. Células-Tronco Neoplásicas.
Transição Epitelial-Mesenquimal. Metástase Neoplásica.

ABSTRACT
Study of the relative frequency and participation of cancer stem cells
subpopulations in the process of metastasis of Oral Squamous Cell Carcinoma
The presence of metastasis in cervical lymph nodes is the most significant
prognostic factor for the oral squamous cell carcinoma (OSCC), one of the most
common malignant neoplasms of the head and neck. Studies have associated the
mechanisms of tumor progression, recurrence and metastasis with the presence and
maintenance of cancer stem cells (CSC), which correspond to the most migratory
and highly metastatic cellular subpopulation when compared to other cell
subpopulations within the tumor. Moreover, recent evidence shows that there is a link
between the CSC and the process of epithelial-mesenchymal transition (EMT), an
event in which the cells lose their polarity and cell-cell adhesion and exhibit a
mesenchymal morphology, which allows them to migrate beyond the primary tumor.
Thus, the purpose of the present study was to evaluate, in vitro, the combination of
the biological properties related to CSC and EMT phenotypes with the invasive and
metastatic behavior of the corresponding primary and metastatic OSCC SCC-9 cell
line. For this, parental (SCC-9 ZsGreen) and metastatic (SCC-9 ZsGreen LN-1)
OSCC cell lines, obtained after in vivo tumorigenesis assays were characterized
regarding the ability of proliferation and migration, as well as the presence and
proportion of CSC subpopulation, based on the capacity of generating tumor
colonies, preferably holoclones, and tumor spheres. Gene expression assays (qRTPCR) were also conducted to verify the differential expression levels of CSC markers
(CD44, BMI-1, ALDH-1 and p75NTR) and EMT (SNAIL1, TWIST1, AXL, vimentin, Ecadherin and N-cadherin) markers in both tumor cell lines, using human palate
epithelial cells (HPEC) as control. Both proliferation and cell migration capacity, as
well as the numbers of holoclones and tumor spheres were significantly higher in
metastatic cell line compared to the parental. Furthermore, the metastatic cell line
SCC-9 ZsGreen LN-1 showed significantly higher expression of CD44, BMI-1, ALDH1, vimentin, and N-cadherin and lower expression of E-cadherin, when compared to
parental cell line. The metastatic potential of SCC-9 ZsGreen LN-1 seems to be a
consequence of the greater amount subpopulation with CSC phenotype that also

underwent the EMT process. Therefore, it is suggested that the biological properties
related to metastatic ability of SCC-9 ZsGreen LN-1 cell line are related to both CSC
and EMT phenotypes.
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1 INTRODUÇÃO
O

carcinoma

epidermóide

(ou

carcinoma

espinocelular)

representa

aproximadamente 90% das neoplasias bucais malignas e afeta principalmente
homens em uma faixa etária acima de 40 anos, fumantes e etilistas (Hecht, 2003;
Huang et al., 2007; Rivera, 2015). O carcinoma epidermíode de boca (CEB) é uma
neoplasia agressiva e responsável por elevadas taxas de morbidade e mortalidade
(Petersen, 2009), com baixa taxa de sobrevida global em cinco anos, menor que
60% (Ng et al., 2016). O fator prognóstico com impacto mais significante nessa
doença ainda é a presença de metástases em linfonodos cervicais, presentes no
momento do diagnóstico em 50% dos casos (Rhodus et al., 2014).
De forma geral, o câncer exibe uma estrutura tecidual complexa, cujas células
tumorais dependem de interações com células do estroma para superar as defesas
do hospedeiro e progredir em direção à malignidade (Hanahan e Weinberg, 2011).
Evidências crescentes revelam que os mecanismos de recorrência tumoral e
metástase, assim como a falha do tratamento, se devem, entre outros fatores, aos
padrões de heterogeneidade celular presente nos tumores, e há dois modelos
diferentes que tentam explicá-los. No modelo estocástico, todas as células que
constituem o tumor são capazes de proliferação indefinida e de originar novos
tumores. Por outro lado, a hipótese de células-tronco de câncer (CSC, do inglês
cancer stem cell) sugere que apenas uma subpopulação dentre todas as células que
compõem o tumor é capaz de proliferar extensivamente e iniciar um novo
crescimento tumoral (Reya et al., 2001; Hanahan e Weinberg, 2011). Nos últimos
anos, o carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço (CECP) tem sido estudado em
grande detalhe para identificar se esse tipo de tumor segue a hipótese de CSC ou o
modelo estocástico (Krishnamurthy e Nör, 2012). Nesse sentido, estudos recentes
têm analisado a expressão de marcadores representativos de CSC, como CD44,
ALDH1, BMI1 e p75NTR, em tumores primários de diferentes origens em relação à
presença

de

metástase,

invasividade,

resposta

terapêutica

e

prognóstico

(Krishnamurthy e Nör, 2012; Mannelli e Gallo, 2012).
Já foi proposto que as CSC sofrem um processo biológico denominado
transição

epitélio-mesenquimal

(EMT,

do

inglês

epithelial-to-mesenchymal
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transition), durante o qual as CSC perdem a polaridade e a aderência célula-célula e
exibem uma morfologia mesenquimal, o que as permite migrar além do tumor
primário (Moustakas e Heldin, 2007; Radisky e Labarge, 2008). Com a progressão, a
EMT pode propiciar invasão de células neoplásicas para tecidos vizinhos e também
para sítios distantes (Thiery, 2002), onde sofrem o processo inverso de transição
mesenquimal-epitelial para estabelecer o tumor da mesma origem epitelial que o
tumor primário (Brabletz et al., 2005; Kalluri e Weinberg, 2009).
Uma série de processos moleculares distintos está envolvida na EMT. Dentre
eles podemos citar a ativação de fatores de transcrição, a expressão de proteínas de
superfície celular específicas, a reorganização e expressão de proteínas do
citoesqueleto, a produção de enzimas que degradam a matriz extracelular, e as
alterações na expressão de microRNAs específicos (Kalluri e Weinberg, 2009). A
EMT é mediada por fatores de transcrição da própria célula, incluindo SLUG, SNAIL
e TWIST, ativados em resposta às vias de sinalização de WNT, por exemplo, e
orquestram alterações intracelulares como a hiper-regulação da expressão de
vimetina, inibição da expressão de E-caderina e translocação nuclear de ∃-catenina
(normalmente mantida na membrana plasmática pela E-caderina) (Thiery, 2003).
O impacto da presença de metástases no prognóstico de CEB reflete a
importância de se estudar o comportamento diferencial de células tumorais em
lesões primárias e metastáticas. Portanto, pesquisadores têm se empenhado em
avaliar in vitro as características biológicas dessas células, por meio da geração de
linhagens celulares derivadas de câncer de boca humano e suas metástases
correspondentes (Easty et al., 1981; Fujinaga et al., 2014; Lim et al., 2016), por
exemplo.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Carcinoma epidermóide de boca

A mucosa oral normal é revestida por epitélio pavimentoso estratificado,
queratinizado ou não, composto principalmente por queratinócitos, além de
melanócitos, células de Langerhans e de Merkel, bem como células inflamatórias
transitórias. Este tecido possui uma alta capacidade de renovação, o que confere um
potencial regenerativo notável da mucosa oral que é fortemente relacionada à
presença e à dinamicidade das células-tronco epiteliais (ESC, do inglês epithelial
stem cells) presentes em pequena quantidade dentre as células da camada basal
(Nanci, 2012).
ESC são células-tronco (SC, do inglês stem cells) adultas presentes no tecido
epitelial que têm um papel crucial na manutenção da homeostase do epitélio, que é
dependente de uma relação hierárquica entre as células epiteliais a partir de todas
as camadas. Na mucosa oral normal, ESC constituem um pequeno subconjunto de
células da camada basal com indefinido potencial proliferativo e capacidade de
autorrenovação. Quando a perda fisiológica de células epiteliais precisa ser
compensada, ESC geram, por divisão mitótica, duas células-filhas cada, que
correspondem principalmente a uma nova célula-tronco e uma célula mais
diferenciada (células amplificadoras transientes). Este padrão assimétrico de divisão
de SC é importante para manter sua quantidade dentro do tecido epitelial. Ao
mesmo tempo, as células mais diferenciadas tem uma elevada taxa proliferativa,
mas capacidade reduzida ou nula de autorrenovação. Essas células se dividem e
diferenciam em células especializadas que cessam a divisão, diferenciam totalmente
e mantêm a função do tecido epitelial, até descamar na superfície do epitélio, em
algum momento (Figura 1) (Costea et al., 2006; Costea et al., 2008).
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Figura 1 - Padrão assimétrico de divisão de SC: geração por divisão mitótica de duas células-filhas,
que correspondem principalmente a uma nova SC (autorrenovação) e uma célula amplificadora
transiente (célula mais diferenciada), que dará origem às células diferenciadas responsáveis por
manter a função dos tecidos.

A proliferação celular é fundamental para a homeostase epitelial e sua
regulação é altamente controlada por mecanismos da própria célula epitelial. Estes
mecanismos envolvem principalmente o aumento ou a inibição da expressão de
genes (proto-oncogenes e genes de supressão tumoral, respectivamente) em
relação ao controle do ciclo e morte celular. A exposição prolongada a agentes
oncoiniciadores, tais como o tabaco e álcool, podem provocar mutações somáticas
no material genético, resultando em um padrão de expressão alterado de genes
envolvidos no controle do crescimento e divisão celular. Quando várias mutações
ocorrem em um subconjunto de genes-chave, o câncer se desenvolve (Malik et al.,
2016).
Aproximadamente 95% das neoplasias bucais são CEC, uma das neoplasias
mais amplamente difundidas em todo o mundo (Petersen, 2009) e um dos principais
subtipos de CECP (Chi et al., 2015; Malik et al., 2016). O CEB é um tumor maligno
do epitélio pavimentoso da cavidade oral que engloba tumores encontrados na
língua, lábio, gengiva, palato, assoalho e da mucosa bucal (Estilo et al., 2009; Malik
et al., 2016). Os fatores de risco para o desenvolvimento do CEB incluem a
exposição ao tabaco, dependência de álcool e infecção por vírus oncogênicos como
HPV (Rhodus et al., 2014; Chi et al., 2015). O tumor pode invadir profundamente

Revisão de Literatura 25

tecidos adjacentes, como a língua e assoalho da boca, bem como o osso,
principalmente através da crista alveolar (Spencer et al., 2002).
Microscopicamente, o CEB convencional pode apresentar graus variáveis de
queratinização, pleomorfismo celular e nuclear e atividade mitótica aumentada e
atípica (Woolgar, 2006; Lindenblatt et al., 2012). Características do tumor, incluindo
tamanho e local, grau de malignidade histopatológica, infiltração perineural na frente
invasiva, espessura do tumor e invasão linfática, têm sido descritos como principais
fatores de risco que afetam o prognóstico de pacientes com tumores (Pereira et al.,
2007). No entanto, o principal fator de prognóstico é a presença de metástases em,
que ocorrem em 25 a 65% dos casos (Ferlito et al., 2002; Okada et al., 2003).
O tratamento para CEB em estágio inicial é geralmente de modalidade única,
cirurgia ou radioterapia. Em casos de CEB localmente avançado, o tratamento é
multimodal, com cirurgia seguida de radiação ou radioquimioterapia adjuvante tal
como indicado pelas características patológicas ou radioquimioterapia definitiva
(Marur e Forastiere, 2016). Aproximadamente, apenas metade de todos os
pacientes sobrevivem à doença 5 anos após o tratamento (Rhodus et al., 2014).

2.1.1 Metástase linfonodal

A importância da presença de metástase linfonodal como o fator prognóstico
mais preditivo de sobrevida de pacientes com CEB é amplamente reconhecida na
literatura (Contaldo et al., 2013; Rhodus et al., 2014; Routray e Mohanty, 2014).
Adicionalmente, pacientes que apresentam recorrência da doença na região cervical
após o tratamento inicial frequentemente morrem devido ao descontrole da doença
(Al-Shareef et al., 2016). Nesse contexto, as pesquisas em câncer têm se
direcionado para o processo de metástase, uma vez que as moléculas envolvidas
podem ter funções substanciais no prognóstico e na resposta terapêutica (Poosarla
et al., 2015).
No processo de metástase, o tumor primário induz alterações morfológicas e
funcionais no primeiro linfonodo de drenagem da região, conhecido como “linfonodo
sentinela” (Cabanas, 1977). A vascularização e os canais linfáticos passam por uma
reorganização antes da chegada das células tumorais, sendo que os vasos
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sanguíneos-chave que são remodelados são aqueles da região paracortical dos
linfonodos, denominados vênulas endoteliais altas (Poosarla et al., 2015).
Embora vários estudos se proponham a investigar possíveis marcadores
moleculares de metástase em CEB, ainda são escassos na literatura aqueles que de
fato comparam o perfil biológico das células tumorais em lesões primárias e
metastáticas correspondentes, buscando marcadores relevantes de metástase
linfonodal e, consequentemente de prognóstico em CEB. Kaur e colaboradores
(2009) analisaram a expressão de E-caderina em cortes histológicos de CEB
primários e linfonodos metastáticos correspondentes, buscando correlação com
dados clinicopatológicos (Kaur et al., 2009). Também por meio de imunohistoquímica, Balasundaram e colaboradores (2014) utilizaram CEB com e sem
linfonodos metastáticos para avaliar o papel de moléculas de adesão da predição de
metástase (Balasundaram et al., 2014).
Portanto, considera-se relevante a utilização de modelos experimentais in
vitro para se estudar os mecanismos biológicos que sustentam o processo de
metástase, assim como para a avaliação do efeito de fármacos na inibição ou
eliminação de células tumorais metastáticas, por exemplo. Entretanto, quando se
buscam estudos na literatura que utilizaram linhagens celulares de tumores
primários e metastáticos de mesma origem, os mesmos são também escassos.
Fujinaga e colaboradores (2014) estabeleceram as linhagens WK2, derivada de
CEB, e WK3F, derivada de linfonodo metastático correspondente, com o propósito
de investigar a expressão diferencial de marcadores relacionados com metástase
nos dois momentos de evolução do câncer (Fujinaga et al., 2014). Recentemente,
Lim e colaboradores (2016) analisaram a linhagem celular de carcinoma
mucoepidermóide de língua YD15 e a linhagem YD15M derivada de seu linfonodo
metastático, com relação à expressão proteica de alguns marcadores de CSC bem
como de EMT (Lim et al., 2016).

Revisão de Literatura 27

2.2 Células-tronco de câncer

Biologicamente, SC são células com capacidade de divisão infinita e
capacidade de autorrenovação. A autorrenovação permite a geração de cópias
perfeitas da própria célula, enquanto a diferenciação produz tipos de células
especializadas que realizam funções específicas no organismo (Barfoot et al., 2013).
Normalmente, estas características mantêm números baixos e constantes de SC, e
geram também células maduras de um tecido particular. No entanto, em certos
momentos, durante o desenvolvimento e após a lesão do tecido na idade adulta, as
populações de SC tendem a aumentar, o que é uma resposta fisiológica de SC
normal visando a regeneração do tecido. Porém, SC geneticamente alteradas
podem dar origem às CSC, caracterizadas por uma pequena subpopulação de
células dentro da massa tumoral que compartilha propriedades de SC, incluindo a
autorrenovação indefinida e geração de células diferenciadas (células tumorais),
além da capacidade de formar tumores quando transplantadas in vivo em
camundongos imunodeficientes (tumorigenicidade) (Cicalese et al., 2009). Estas
propriedades refletem a capacidade de crescimento indefinido de tumores, bem
como a sua heterogeneidade morfológica e vários graus de diferenciação (Figura 2).
Embora a hipótese de CSC para o desenvolvimento, o crescimento e
propagação de tumores tenha sido discutida há mais de uma década, a primeira
evidência concreta de sua existência e importância como células de iniciação
tumoral surgiu em 1997, quando Bonnet e Dick descobriram que apenas uma
subpopulação

de

células

leucêmicas

fenotipicamente

bem

estabelecida

(CD34+/CD38) foi capaz de gerar um tumor quando transplantadas em
camundongos imunodeficientes. Em seguida, o primeiro estudo para identificar CSC
em tumores sólidos foi de Al Hajj e colaboradores (2003), que mostraram que
apenas a subpopulação de células CD44+/CD24-/low de câncer de mama foi capaz de
induzie a tumorigênese em camundongos imunocomprometidos e gerar a
heterogeneidade celular observada nos tumores induzidos (Al-Hajj et al., 2003).
Desde então, cada vez mais evidências para a relevância de CSC foram
encontradas em tumores de sistema nervoso central (Singh et al., 2003), próstata
(Patrawala et al., 2006), pâncreas (Li et al., 2007) e CECP (Prince et al., 2007), entre
outros.
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Figura 2 - Comparação entre origem, trajetória e atuação de SC e CSC no organismo humano. (A)
SC: evidencia a origem embrionária e/ou em tecidos adultos, a capacidade de autorrenovação e a
possibilidade de diferenciação in vitro em vários tipos de células; (B) CSC: é possível localizar a
origem no tecido adulto, a transformação maligna, a capacidade de autorrenovação, proliferação e
diferenciação, contribuindo para o desenvolvimento do câncer, inclusive na geração de metástases
(Rodini et al., 2016).
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Várias evidências indicam que as CSC desempenham um papel na
patogênese e progressão do CECP, especialmente na cavidade oral (Mannelli e
Gallo, 2012; Papagerakis et al., 2014). Alguns estudos também têm explorado as
possibilidades de CSC terem participação na condução do processo de
“cancerização de campo” - que se refere à existência de células transformadas em
áreas adjacentes ao tumor primário – e, sendo assim, o mecanismo subjacente para
a recorrência da doença e desenvolvimento de um segundo tumor primário (Simple
et al., 2015).
Estudos prévios utilizando-se células derivadas de CEB mostraram que
apenas uma subpopulação de células tumorais poderia formar colônias de tumores
em expansão, sugerindo que o CEB pode conter algum tipo de CSC (Mackenzie,
2004).

Na verdade, é atualmente conhecido que apenas uma pequena

subpopulação de células em CEB corresponde a células iniciadoras de tumores, as
CSC (Mannelli e Gallo, 2012; Zhang et al., 2012).
A diversificação das características histopatológicas dentro de tumores,
revelando áreas com diferentes graus de diferenciação, proliferação e invasão, é
uma consequência da heterogeneidade celular intratumoral. De acordo com a
hipótese de CSC (Reya et al., 2001; Hanahan e Weinberg, 2011), a massa do tumor
é uma mistura de: CSC que se dividem e alimentam o crescimento do mesmo,
células em amplificação que se dividem um determinado número de vezes e em
seguida diferenciam em células tumorais especializadas, e as células tumorais
especializadas que não se dividem e não contribuem para o crescimento do tumor
(Blanpain, 2015).
Novas abordagens para o CEB estão sendo direcionadas às CSC, exigindo o
desenvolvimento de estratégias para identificar e elucidar as vias moleculares que
mantêm o estado tronco tumoral. A identificação de biomarcadores confiáveis é
necessária para caracterizar as CSC no CEB, em especial para garantir a eficácia
clínica das futuras terapias direcionadas (Routray e Mohanty, 2014; Baillie et al.,
2016; Yoshida e Saya, 2016).
Considerando-se que as CSC são as responsáveis por coordenar o
crescimento tumoral e a metástase, sua eliminação é necessária para a erradicação
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do tumor. Entretanto, vários estudos vêm demonstrando que as CSC são mais
resistentes que as outras células tumorais à morte por radio e quimioterapia
(Krishnamurthy e Nör, 2012; Chang, 2016). Logo, clinicamente o tumor pode parecer
ter diminuído, ou até mesmo sido eliminado, porém a pequena subpopulação
remanescente de CSC pode recomeçar a proliferar e regenerá-lo, levando à
recorrência local do tumor. As CSC devem, então, ser o alvo de terapias ainda em
fase de estudo, considerando que a quimioterapia convencional mata as células
tumorais diferenciadas, mas não elimina as poucas CSC, permitindo a reincidência
do tumor. Terapias que eliminem as CSC poderiam conduzir à regressão do tumor
ao longo do tempo, contudo, se forem utilizadas em conjunto, quimioterapia
convencional e terapia específica para CSC levariam à rápida erradicação do tumor
(Kaiser, 2015).

2.2.1 Marcadores biológicos de CSC

A fim de se quantificar, caracterizar e utilizar a subpopulação de CSC como
alvo de terapias mais efetivas no tratamento do câncer, é fundamental definir que
marcador melhor a identifica. Nesse sentido, vários estudos avaliam algumas
moléculas

comumente

relacionadas

com

pluripotência

bem

como

com

características biológicas relacionadas ao fenótipo tronco tumoral.
O marcador de CSC mais bem reconhecido é o CD44, uma glicoproteína de
superfície celular envolvida nos processos de adesão e migração celular (Routray e
Mohanty, 2014). Ela é normalmente expressa na superfície das células de
mamíferos e possui uma variedade de isoformas (Emich et al., 2015). A positividade
para o marcador CD44 em CEB tem sido investigada por alguns autores e
correlacionada com parâmetros clínicos, indicando maior frequência de células
CD44+ nos casos de pacientes com recorrência do tumor (Joshua et al., 2012) e
também com metástase em linfonodos cervicais. Porém, Faber e colaboradores
(2011) não encontraram correlação entre a expressão de CD44 e o estadiamento do
tumor primário, metástases em linfonodos ou metástases à distância (Faber et al.,
2011).
Um método para potencializar a aplicabilidade de CD44 como um marcador
de CSC pode ser utilizá-lo em combinação com outro marcador, a ALDH1. A aldeído
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desidrogenase 1 (ALDH1) é uma enzima citosólica da família de enzimas
intracelulares envolvidas na diferenciação celular, desintoxicação e resistência a
drogas através catalisação da oxidação de aldeídos endógenos e exógenos. Os
subprodutos deste processo metabólico aumentam a capacidade de autorrenovação
das células tronco mesenquimais (Duester, 2008).
Em CECP, a expressão de ALDH1 foi associada com pior prognóstico (Zhou
e Sun, 2014). Células com alta concentração de ALDH compreendem uma
subpopulação de células presentes em CECP capazes de produzir tumores
metastáticos mesmo em números muito baixos (Clay et al., 2010). Em estudo mais
recente, Hildebrand e colaboradores (2014) sugerem que a imunomarcação de
ALDH1 na frente invasiva e no epitélio não-tumoral adjacente pode ajudar a
identificar tumores com um comportamento mais agressivo (Hildebrand et al., 2014).
Adicionalmente ao CD44 e ALDH1, a expressão de outros marcadores
representativos de CSC, como BMI1 e p75NTR, tem sido estudada em tumores
primários de diferentes origens.
BMI1 (do inglês B-Cell-Specific Moloney Murine Leukemia Virus Integration
Site 1) é um componente importante do complexo PCR1, que é um regulador chave
epigenético. Por meio de modificações em cromatina e histonas, BMI1 controla o
ciclo celular e a autorrenovação de SC. A expressão de BMI1 foi relatada como
maior nas metástases em relação aos tumores primários de mama correspondentes,
indicando que as metástases provavelmente se originaram de CSC (Joensuu et al.,
2011). Em CEC de laringe, BMI1 mostrou-se essencial para manter a proliferação e
progressão do tumor (Chen, H. et al., 2011).
Muitos estudos têm relatado que BMI1 é hiperexpresso em células tumorais,
quando comparado com o epitélio normal, e influencia a proliferação celular e
sobrevivência das células de CEB (Chou et al., 2013; He et al., 2015). Evidências
recentes mostram que a quimiorresistência de CSC é, em parte, devida à ativação
de BMI1. Quando esta proteína é regulada positivamente, há uma correlação
positiva com o grau clínico/estadiamento e prognóstico pobre do CEB (Siddique e
Saleem, 2012).
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O fator de crescimento neural (NGF), essencial para a diferenciação e
manutenção de células neuronais, possui um receptor de baixa afinidade
denominado p75NTR. Em estudo com câncer de mama, Sakamoto e colaboradores
(2001) relataram que pacientes NGF-positivos e p75NTR-negativos tiveram taxas
significativamente mais baixas de sobrevida (Sakamoto et al., 2001). A expressão de
p75NTR em carcinoma pancreático foi positivamente correlacionada com o grau de
invasão perineural. Além disso, o índice de apoptose em células tumorais
correlaciona-se com uma forte expressão desse receptor (Wang et al., 2009). Em
CEB, Osman e colaboradores (2015) investigaram o potencial de p75NTR como
marcador para células tumorais com propriedades tronco, e detectaram maiores
propriedades de CSC em células tumorais p75NTRHigh. As células p75NTRLow
apresentaram aumento espontâneo da expressão conforme sua propagação in vitro,
que foi confirmada por xenotransplantes (Osman et al., 2015).

2.3 Transição epitélio-mesenquimal

A EMT foi inicialmente identificada como uma característica da embriogênese,
evento vital para a morfogênese durante o desenvolvimento embrionário, e também
está associada com a regeneração de tecidos. No entanto, evidências recentes
sugerem que os programas genéticos relevantes para EMT são também
transitoriamente ativados em tumores epiteliais, quando desempenham um papel
importante na progressão do câncer, possibilitando que as células tumorais invadam
tecidos subjacentes e gerem metástases (Kalluri e Weinberg, 2009; Chen, C. et al.,
2011).
A EMT é, portanto, um processo biológico que permite que uma célula
epitelial polarizada, que normalmente interage com membrana basal por meio de
sua superfície basal, sofra várias alterações bioquímicas que lhe permite assumir um
fenótipo de células mesenquimais, que inclui capacidade migratória aprimorada,
capacidade de invasão, alta resistência a apoptose, e aumento da produção de
componentes de matriz extracelular (Kalluri e Weinberg, 2009). Biologicamente, o
que acontece durante EMT é que as células epiteliais justapostas perdem as suas
junções
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mesenquimais individuais, com motilidade e capacidade de invasão (Kong et al.,
2011). Estas alterações são caracterizadas pela diminuição da regulação e
relocação de E-caderina, bem como a regulação negativa e a translocação de βcatenina a partir da membrana celular para núcleo, além da hiperregulação de
marcadores moleculares mesenquimais, tais como vimentina, fibronectina e Ncaderina (Stemmler, 2008; Nijkamp et al., 2011; Scanlon et al., 2013). Além disso,
alguns fatores de transcrição regulam vários aspectos do fenótipo EMT, como SNAIL
e TWIST (Zeisberg e Neilson, 2009; Fan et al., 2012).
Em CEB, a metástase só é possível se as células do tumor primário
adquirirem a capacidade de invadir no tecido circunjacente, rompendo a membrana
basal que limita o compartimento epitelial (Scheel e Weinberg, 2012). Após terem
acesso aos vasos linfáticos e sanguíneos, as células podem invadir a corrente
linfática ou sanguínea, sobreviver ao transporte, e invadir um novo local (Scheel e
Weinberg, 2012). As células neste processo podem fazer a transição de volta para a
morfologia epitelial por meio do processo inverso chamado transição mesenquimalepitelial (MET, do inglês mesenchymal–epithelial transition) (Brabletz, 2012).
Há, ainda, uma relação entre CSC e o processo de EMT. Ao investigar as
CSC mais profundamente, pesquisas mostraram a existência de dois fenótipos
distintos de CSC e sugerem a necessidade de definir alvos terapêuticos que possam
erradicar ambas as variantes para conseguir o tratamento eficaz de CEB (Biddle et
al., 2011; Baillie et al., 2016; Yoshida e Saya, 2016). Biddle e colaboradores (2011)
mostraram que as CSC são, de fato, uma população de células dinâmica que pode
sofrer EMT e é de preferência migratória (EMT CSC) ou mantem características
epiteliais e são principalmente proliferativas (não-EMT CSC). Uma compreensão do
papel da EMT em CECP pode permitir aos médicos a personalização do tratamento
para pacientes com tumores particularmente agressivos, erradicando os dois
fenótipos de CSC e melhorando os resultados do tratamento (Biddle et al., 2011;
Scanlon et al., 2013).
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2.3.1 Marcadores biológicos de EMT

As caderinas são proteínas pertencentes a uma superfamília de moléculas de
adesão dependentes de cálcio, concentradas nas junções aderentes, capazes de
modular a adesão por meio de interações dinâmicas com o citoesqueleto de actina
(Halbleib e Nelson, 2006). A E-caderina é expressa pela maior parte dos tecidos
epiteliais, enquanto a N-caderina é tipicamente expressa por células mesenquimais.
No entanto, algumas células tumorais derivadas de epitélio têm demonstrado a
perda da expressão de E-caderina e expressam inapropriadamente N-caderina, o
que contribui para a mobilidade celular e consequente invasão de outros tecidos
(Maeda et al., 2005; Imai et al., 2012). Assim, a alta expressão de N-caderina e
baixa expressão de E-caderina é descrito como um evento crítico na progressão do
CECP (cadherin switching) através da EMT (Scanlon et al., 2012).
As proteínas SNAIL regulam vários aspectos do fenótipo EMT, incluindo a
superexpressão dos marcadores mesenquimais fibronectina e vibronectina, assim
como a supressão dos marcadores epiteliais, incluindo E-caderina (Zeisberg e
Neilson, 2009). Na verdade, SNAIL é considerada uma superfamília constituída por
três fatores de transcrição, dos quais SNAIL1 (ou SNAI1) e SNAIL2 (SNAI2 ou
SLUG) são funcionalmente equivalentes (Zeisberg e Neilson, 2009). A expressão de
SNAIL1 já foi investigada em vários tipos de câncer e, em lesões primárias de
CECP, correlaciona-se com um menor grau de diferenciação e maior profundidade
de invasão, assim como favorece metástases regionais (Medici et al., 2008; Häyry et
al., 2010; Mendelsohn et al., 2012).
O fator de transcrição TWIST regula a expressão de vários genes envolvidos
na diferenciação, adesão e proliferação celular (Yang et al., 2006). TWIST pode
atuar na regulação da EMT, reprimindo a transcrição de E-caderina ou ativando a
transcrição de N-caderina e fibronectina (Scanlon et al., 2012), em todas as etapas
da carcinogênese de boca desde seus estágios iniciais (Silva et al., 2012).
Recentemente, alguns autores têm relatado a íntima relação entre TWIST1 e
BMI1 no processo de metástase, assim como sua ação como potencializadores da
quimiorrestistência (Ren et al., 2016). BMI1, conforme descrito mais acima, é um
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importante marcador de CSC, envolvido com a autorrenovação de SC e
tumorigênese.
AXL é um membro da família TAM (Tyro-Axl-Mer) de receptores tirosina
quinase envolvido no desenvolvimento de células mesenquimais e neurais. Essa
proteína tem sido associada a vários tipos de câncer e correlacionado com pior
prognóstico (Gjerdrum et al., 2010; Asiedu et al., 2014). Sua superexpressão induz a
EMT, já que é necessária para manter a expressão de SNAIL e TWIST (Lee et al.,
2012).
Níveis mais elevados de AXL são detectados em metástases do que em
tecidos normais ou de tumores primários. Lee e colaboradores sugeriram que AXL
participa de um ciclo de feedback positivo que sustenta o fenótipo mesenquimal
maligno das células de CEB (Lee et al., 2012).
A perda de expressão de E-caderina em conjunto com a regulação positiva da
expressão de vimentina é conhecido por ser um marcador de EMT em células
epiteliais (Chaw et al., 2012). Vimentina é uma proteína da família dos filamentos
intermédios que é normalmente encontrada em células mesenquimais, embora às
vezes seja expressa em células epiteliais migratórias, tais como durante a
embriogênese e cicatrização de feridas (Liu et al., 2010). A sua expressão em
células epiteliais bucais em EMT foi patologicamente associada ao aumento da
capacidade de invasão e metástases (Nijkamp et al., 2011).
É cada vez mais evidente que uma melhora na sobrevida dos pacientes com
CECP exigirá uma compreensão mais profunda dos mecanismos subjacentes às
etapas iniciais do processo de tumorigênese, bem como as estratégias utilizadas
pelas células tumorais para disseminar para linfonodos regionais e sítios distantes
(Zhang et al., 2012).
Apesar de 90% das mortes por câncer serem causadas por metástases, a
patogênese e o mecanismo subjacente a este evento continua pouco definida.
Entender esse processo irá proporcionar uma grande promessa para a descoberta
de novas terapias para o tratamento do câncer metastático (Wu e Zhou, 2008).

3 PROPOSIÇÃO
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3 PROPOSIÇÃO

A proposta deste estudo é de contribuir para a compreensão do
comportamento biológico das células epiteliais tumorais capazes de invadir o tecido
conjuntivo subjacente, atingir a circulação sanguínea e linfática e gerar metástases,
na busca de possíveis marcadores de invasividade tumoral e metástase em CEB
com perspectiva de aplicação clínica.
Sendo assim, o objetivo geral é de avaliar, in vitro, a associação das
propriedades biológicas relacionadas ao fenótipo tronco tumoral e de transição
epitélio-mesenquimal, com o comportamento invasivo e metastático da linhagem
SCC-9 de carcinoma epidermóide de boca primário (SCC-9 ZSGreen) e metastático
(SCC-9 ZsGreen LN-1) correspondente.
Considerando-se, então, que a subpopulação de células-tronco de câncer que
sofreu o processo de transição epitélio-mesenquimal é a responsável pela geração
de metástase linfonodal, e que esta subpopulação pode ser identificada pelos níveis
de expressão de proteínas relacionadas com pluripotência e fenótipo mesenquimal,
têm-se os seguintes objetivos específicos:
a) Caracterizar a linhagem tumoral parental SCC-9 ZsGreen e a linhagem
metastática correspondente SCC-9 ZsGreen LN-1, por meio de ensaios in
vitro de proliferação e migração celular, ensaios de formação de colônias
e ensaios de formação de esferas tumorais;
b) Avaliar comparativamente as linhagens tumorais parental SCC-9 ZsGreen
e metastática correspondente SCC-9 ZsGreen LN-1, bem como células
epiteliais de palato humano (CEPH), em relação à presença e expressão
diferencial de transcritos relacionados com o fenótipo de CSC (CD44,
p75NTR, BMI-1 e ALDH1) e EMT (vimentina, SNAIL, AXL, TWIST, Ecaderina e N-caderina), por meio de qRT-PCR.
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O projeto foi considerado APROVADO na reunião extraordinária do Comitê de
Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Instituição Sede (Faculdade de
Odontologia de Bauru/USP) em 29/07/2015, com base nas normas éticas da
Resolução CNS 466/12 (Anexo A).

4.1 Cultivo Celular

4.1.1 SCC-9 ZsGreen e SCC-9 ZsGreen LN-1

As linhagens SCC são provenientes de carcinomas epidermóides, por isso
recebem a sigla referente ao termo do inglês squamous cell carcinoma (SCC)
seguida de um algarismo. Neste estudo, foram utilizadas duas linhagens celulares
tumorais, sendo uma linhagem parental SCC-9 ZsGreen e a respectiva linhagem
metastática SCC-9 ZsGreen LN-1. Para obtenção dessas linhagens, amostras de
células da linhagem comercial SCC-9 (American Type Culture Collection; SCC-9
ATCC® CRL-1629™), provenientes de um tumor de língua do tipo carcinoma
epidermóide de um homem de 25 anos, foram previamente transduzidas com a
sequência da proteína ZsGreen através do vetor retroviral pLNCX2 (Harrell et al.,
2006) pela equipe do professor Dr. Edgard Graner da Faculdade de Odontologia de
Piracicaba da Universidade de Campinas (FOP-UNICAMP). A mesma equipe
também isolou e cedeu a linhagem metastática obtida após seleção in vivo, por meio
da implantação das células SCC-9 ZsGreen no coxim plantar de camundongos
BALB/c nude que geraram, após 60 dias, metástases em linfonodos axilares.
Fragmentos dos mesmos foram utilizados em culturas primárias, das quais puderam
isolar a linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1. Segundo Agostini e
colaboradores

(2013),

esta

linhagem

metastática

obtida

foi

utilizada

em

experimentos posteriores, tendo sido capaz de produzir tumores primários
localmente invasivos, que infiltraram músculo esquelético e nervos, gerando
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metástases espontâneas e rápidas (10-15 dias) em linfonodos cervicais quando
injetadas na língua de camundongos BALB/c nude (Agostini et al., 2014).
Para cultivo, as linhagens SCC-9 ZsGreen e SCC-9 ZsGreen LN-1 foram
mantidas em meio DMEM/F-12 (Proporção 1:1, Gibco™) suplementado com 10% de
soro fetal bovino (FBS, Gibco™), 400 ng/ml de hidrocortisona e 1% de solução
antibiótica/antimicótica (Gibco™), em estufa úmida (5% CO2, 37°C). Em todos os
experimentos e replicatas foram utilizadas as passagens 43, 44 e 45 da SCC-9
ZsGreen e 11, 12 e 13 da SCC-9 ZsGreen LN-1, com no máximo 80% de
confluência.

4.1.2 CEPH

Como controle em parte dos experimentos de expressão gênica, foram
utilizadas células epiteliais normais (CEPH – células epiteliais de palato humano)
obtidas a partir de cultura primária de tecido epitelial de palato humano. As amostras
de epitélio foram retiradas da área da mucosa palatina na região de pré-molares de
três doadores voluntários, por meio de intervenção cirúrgica por profissional
devidamente habilitado na Clínica de Periodontia da Faculdade de Odontologia de
Bauru (FOB/USP).
As CEPH foram obtidas pelo método explante descrito por Klingbeil e
colaboradores (2009). Brevemente, os fragmentos de epitélio foram desinfectados
em banho de solução alcoólica (70% em água MilliQ), cortados em fragmentos
menores e posicionados em garrafas de cultura de 25 cm2 por 24 horas em estufa
úmida, com aproximadamente 800 µl meio de cultura DMEM suplementado com
10% de FBS. Após a adesão nas garrafas, foi adicionado meio de cultura próprio
para queratinócitos composto por DMEM e Ham F12 (Gibco® Invitrogen, #21.700075) na proporção de 2:1, suplementado com 10% de FBS Clone III (Hyclone,
#SH30.109-03), penicilina/estreptomicina (100µI/ml), L-glutamina (4mM, Gibco®
Invitrogen, #21.051-024), adenina (0,18 mM, #A9795), insulina (5 µg/ml, Sigma,
#I1882), hidrocortisona (0,4 µg/ml, Sigma , cod#H0396), toxina colérica (0,1 nM,
Sigma #C8052), triiodotironina (20 pM, Sigma #T5516) e hormônio de crescimento
epidérmico (EGF, 10ng/ml) (Formanek et al., 1996).
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Após o início da proliferação de queratinócitos ao redor dos fragmentos
(Figura 3), a cada 2 dias as garrafas passaram por tratamento enzimático com
solução de tripsina EDTA 0,25% (Gibco® Invitrogen, #25.300-054) para que as
CEPH fossem destacadas, colocadas em suspensão e propagadas em cultura.

Figura 3 - Obtenção das CEPH pelo método explante. (A-D) Queratinócitos em proliferação ao redor
de fragmentos epiteliais (*). Microscopia de campo claro; barras de escala de 100 µm.

A subcultura dos queratinócitos foi realizada em garrafas de cultura revestidas
com Matrigel (Corning® Matrigel® Matrix #356234) e sobre uma camada de
sustentação (ou feeder layer) constituída por fibroblastos de tecido gengival humano
inativados pela ação da mitomicina C (Klingbeil et al., 2009) (Figura 4). As garrafas
foram mantidas em estufa úmida com meio de cultura específico para queratinócitos
até que se obtivesse a subconfluência de aproximadamente 60%. Em média, duas
passagens foram obtidas de cada amostra inicial, sendo utilizadas nos experimentos
subsequentes ou criopreservadas.
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Figura 4 - Colônias de CEPH (▲) sobre a camada de sustentação composta por fibroblastos (seta).
Microscopia de campo claro; barras de escala de 100 µm.

Para separação do conjunto CEPH/feeder layer, a cultura foi, primeiramente,
tratada com tripsina EDTA 0,25% por 2 a 3 minutos a 37°C, para remoção da
camada de sustentação, e por mais 15 minutos a 37°C para remoção das CEPH
(Klingbeil et al., 2009).
Nos experimentos e replicatas que necessitaram das CEPH como controle,
foram utilizadas as passagens iniciais 1 ou 2 obtidas do mesmo indivíduo, tendo em
vista que a diferenciação e senescência dessas células são precoces.
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Figura 5 – Esquematização da subcultura de queratinócitos sobre Matrigel e feeder layer. É possível
visualizar a representação de uma garrafa de cultivo celular (abaixo) e a ampliação de uma área
imersa em meio de cultivo (acima). A camada de Matrigel (amarela) recebe os fibroblastos inativados
(verde) que compõem o feeder layer, propiciando a adesão e proliferação dos CEPH (azul); escala
não fidedigna.
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4.1.2.1 Preparação da camada de Matrigel

O revestimento das garrafas de cultura foi feito com a Corning® Matrigel®
Matrix, uma preparação de membrana basal reconstituída que é extraída a partir de
sarcoma de rato, um tumor rico em proteínas da matriz extracelular. Este material,
uma vez isolado, é composto de aproximadamente 60% laminina, 30% colágeno IV,
e 8% entactina, além de outros componentes naturais, como fatores de crescimento
presentes no tumor.
Previamente foram feitas diluições de Matrigel em meio de cultivo DMEM não
suplementado na proporção 1:9 e alíquotas foram armazenadas em freezer a -20°C.
Antes da preparação de cada garrafa, as soluções foram mantidas em gelo até o
descongelamento, e ponteiras estéreis eram resfriadas no freezer antes da
manipulação. Foram utilizados 1000 µl para revestir cada garrafa de subcultivo de
25cm2 ou 376 µl para cada poço da placa de 6 poços, durante os experimentos. As
garrafas e placas permaneceram em repouso, em temperatura ambiente e dentro da
câmara de fluxo laminar por 60 minutos para a solidificação, e então foram lavadas
com meio de cultivo DMEM.

4.1.2.2 Preparação da camada de sustentação

A camada de sustentação contribui positivamente para a adesão e
proliferação das CEPH, pois, além de fornecer suporte físico permitindo o
desenvolvimento dos queratinócitos em formato de colônias, é capaz de sintetizar
substâncias essenciais para o desenvolvimento das células epiteliais (Formanek et
al., 1996; Klingbeil et al., 2009). Para este fim, foram utilizados fibroblastos gengivais
humanos (FGH) também extraídos pelo método explante, porém mantidos
separadamente em garrafas de 75 cm2, com meio de cultivo composto por meio
DMEM suplementado com 10% de FBS e 1% de antibióticos, por até 6 passagens.
Para serem utilizados como camada de sustentação os FGH foram
mitoticamente inativados por meio da ação da mitomicina C, um antimetabólito
alquilante que atua bloqueando a replicação de DNA e RNA, e inibindo a síntese
proteica. Foram necessárias 3x105 células para formar uma camada de sustentação
em uma garrafa de cultura de 25 cm2. Essa quantidade de células permaneceu
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suspensa em um tubo Falcon de 50 ml com 12,5 ml de meio DMEM suplementado e
6% de solução de mitomicina C (8 µg/ml; Sigma-Aldrich® #M0503), por 2 horas em
estufa úmida. Após esse período, a suspenção de células foi centrifugada a 1000
RPM por 5 minutos e o pellet foi ressuspendido em meio DMEM suplementado, por
duas vezes. Por fim, as células foram ressuspendidas em meio para CEPH sem
EGF e semeadas em uma garrafa de cultura previamente forrada com Matrigel (Item
4.1.2.1). A Figura 5 representa esquematicamente a organização da cultura de
CEPH sobre Matrigel e feeder layer.

4.2 Avaliação da proliferação celular

Com a finalidade de comparar o potencial proliferativo in vitro das linhagens
tumorais SCC-9 ZsGreen (parental) e SCC-9 ZsGreen LN-1 (metastática), foram
obtidas curvas de crescimento celular após contagem em hemocitômetro utilizando o
método de exclusão pelo Azul de Tripan. Foram semeadas 5x103 células em 1 ml de
meio de cultura suplementado na presença de FBS em cada poço de placas para
cultura celular de 24 poços. Após 24 horas em estufa úmida (5% CO2, 37°C), os
poços foram lavados com PBS, o meio trocado por DMEM/F-12 livre de FBS para a
sincronização do ciclo celular, e as células foram mantidas em cultura por mais 48
horas. Para estimular o crescimento celular, ao término deste período, novamente foi
colocado o meio DMEM/F-12 contendo 10% de FBS. Nos períodos de 0, 24, 48, 72,
96, 120, 144 e 168 horas após a adição do meio com FBS, as células de 3 poços de
cada período foram lavadas com PBS e incubadas com 0,3 ml de tripsina a 2%,
ambos a 37°C, até todas que estivessem completamente destacadas do fundo da
placa. A tripsina foi inativada com 0,7 ml de meio DMEM/F-12 com 10% de FBS, e
foi feita a contagem do número de células viáveis. Todas as contagens foram feitas
em triplicata e os experimentos repetidos três vezes com passagens distintas. Após
obtenção dos valores médios de cada período, foram construídas curvas de
proliferação celular.
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4.3 Avaliação da migração celular

A capacidade de migração celular das linhagens tumorais SCC-9 ZsGreen
(parental) e SCC-9 ZsGreen LN-1 (metastática) foi avaliada in vitro por meio de
ensaios de cicatrização ferida (scratching ou wound-healing) (Kramer et al., 2013).
As células de ambas as linhagens foram semeadas na concentração de 7x105
células por poço em uma placa de 6 poços (3 poços por linhagem). Por se tratarem
de linhagens com potencial proliferativo distinto e para evitar que a proliferação
celular interferisse no fechamento da ferida, optou-se por utilizar quantidade
suficiente de células para formar uma monocamada confluente logo após a
aderência. Após 10 horas de incubação, os poços foram lavados com PBS e foi
adicionado meio de cultura com restrição de FBS (1% FBS), para inibir a proliferação
celular. Após 24 horas, foi feita uma “ferida” vertical com uma ponteira de 1000 µl na
região central dos poços, que foram imediatamente lavados delicadamente duas
vezes com PBS para retirar as células destacadas e detritos celulares. A partir da
formação da fenda, 4 campos foram fotografados por poço, em períodos de 8 horas,
sempre em PBS para garantir a nitidez da imagem, obtida por meio de uma câmera
acoplada ao microscópio invertido (Olympus CKX41 – objetiva de 10x) (Protocolo
modificado de Liang et al., 2007).
Posteriormente, as imagens foram analisadas com o auxílio do software
OLYMPUS cellSens Standard, e a capacidade de migração celular foi quantificada
por meio da delimitação manual da área da ferida seguida do cálculo da
porcentagem de fechamento da ferida para comparação entre as linhagens.
Ao término de cada experimento, as células

foram tripsinizadas e

quantificadas com o auxílio do hemocitômetro. A quantidade estimada de células foi
comparada à quantidade plaqueada inicialmente, a fim de comprovar a mínima taxa
de proliferação celular incapaz de interferir no fechamento da ferida. Os ensaios
foram realizados em triplicata para cada linhagem celular em três experimentos
independentes com passagens distintas.
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4.4 Ensaio de formação de colônias

As linhagens tumorais SCC-9 ZsGreen (parental) e SCC-9 ZsGreen LN-1
(metastática) foram semeadas em baixa densidade (densidade clonal; 500 células
por poço, em 3 ml de meio de cultivo) em uma placa de 6 poços, e permaneceram
por 7 dias em câmara úmida (recipiente plástico parcialmente fechado com papel
absorvente umedecido diariamente) dentro de uma estufa a (5%CO2, 37°C) para a
formação das colônias. Após esse período as células foram lavadas duas vezes com
PBS, fixadas em paraformaldeído a 4% em PBS, lavadas novamente e coradas com
uma solução de cristal violeta 1,5% em etanol absoluto com água destilada
(proporção 1:40). O excesso de coloração foi retirado com água corrente e, após
secagem, as placas foram fechadas e lacradas com Parafilm até a contagem do
número de colônias formadas. Os ensaios foram feitos em triplicata em três
experimentos independentes com passagens distintas.
A análise dos ensaios foi feita por visão direta ao microscópio invertido
(Olympus CKX41), quantificando-se o número de holoclones formados que
apresentassem mais de 50 células, para comparação entre as linhagens. Os
holoclones são um tipo de colônia característica do comportamento de células
tronco, identificadas pelo formato regular, de células redondas pequenas, uniformes
e justapostas (Harper et al., 2007).

4.5 Ensaio de formação de esferas tumorais

Para este ensaio, as linhagens tumorais SCC-9 ZsGreen (parental) e SCC-9
ZsGreen LN-1 (metastática) foram cultivadas em suspensão para permitir a
formação de esferas tumorais. As células foram semeadas em uma densidade de
1000 células/ml de meio de cultura em placas de ultra baixa aderência de 24 poços
(Corning® Costar® #3473), uma para cada linhagem, sendo que apenas os 8 poços
centrais foram utilizados e os demais receberam apenas PBS. Previamente, a
suspenção de células na concentração descrita passou por um filtro de 100 µm
(Corning Falcon™ Cell Strainers #352360) para impedir a formação de aglomerados
celulares que poderiam interferir na identificação das colônias. As placas foram
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incubadas em estufa úmida (37ºC, 5% CO2) por 14 dias para permitir o crescimento
das esferas tumorais, que foram então quantificadas ao microscópio invertido
(Olympus CKX41). Foram realizadas oito replicatas amostrais para cada linhagem
celular em cinco experimentos independentes com passagens distintas (Protocolo
modificado de Biddle et al., 2011).

4.6 PCR em tempo real

4.6.1 Plaqueamento

Para a avaliação dos transcritos relacionados aos fenótipos CSC e EMT,
foram utilizadas as linhagens tumorais SCC-9 ZsGreen (parental) e SCC-9 ZsGreen
LN-1 (metastática), além das CEPH utilizadas como controle. Em placas de 6 poços,
foram semeados 3 poços por linhagem na quantidade de 2x104 células
tumorais/poço e 4x104 CEPH/poço; neste caso, os poços foram previamente
revestidos com Matrigel. A quantidade de células plaqueadas foi maior no caso das
CEPH, pois o índice de mortalidade dessas células é muito grande; entretanto, a
quantidade de RNA total utilizada foi a mesma para as três linhagens. As placas
permaneceram por 48 horas em estufa úmida (37ºC, 5% CO2).
Optou-se por não utilizar a camada de sustentação durante o plaqueamento
das CEPH para reduzir o risco de contaminação por fibroblastos durante a extração
de RNA, o que poderia interferir no perfil de expressão gênica da linhagem controle.
No entanto, para assegurar melhores condições de crescimento e viabilidade das
CEPH, utilizou-se meio de cultura condicionado, retirado das garrafas com a camada
de sustentação de fibroblastos previamente centrifugado a 2000 RPM por 10 min
para descartar detritos celulares.
Adicionalmente, as duas linhagens tumorais também foram plaqueadas em
baixa densidade, a fim de favorecer o fenótipo relacionado ao comportamento de
CSC e avaliar a expressão gênica diferencial das linhagens cultivadas nessas
condições. Para isso, foram utilizadas 500 células por poço (densidade clonal) em 3
ml de meio de cultura em uma placa de 6 poços (3 poços por linhagem), que
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permaneceram por 8 dias em câmara úmida dentro de uma estufa a (5% CO2,
37°C).
Em ambas as formas de plaqueamento realizou-se triplicata para cada
linhagem celular em três experimentos independentes com passagens distintas e
pareadas.

4.6.2 Extração do RNA total

Para extração do RNA total utilizou-se o mini kit PureLink® RNA (Ambion™,
#12183025) de acordo com as especificações do fabricante, que inclui um protocolo
de lise celular e homogeneização, e um protocolo de purificação de RNA. Em todas
as etapas, a solução RNaseZap® (Ambion™ #AM9780) foi utilizada em todas as
superfícies a fim de se evitar contaminação por RNAses, assim como todas as
ponteiras utilizadas eram descartáveis, com filtro e livres de DNAse/RNAse
(Corning). Também foi utilizada água tratada com o reagente dietil pirocarbonato
(DEPC, Sigma), capaz de modificar os resíduos de histidina em proteínas,
promovendo a inativação de diversas enzimas, sendo um forte inibidor da atividade
da RNase.
Após o período em cultura obteve-se, em média, 3x104 células por poço, nas
três linhagens. Todas as amostras foram quantificadas e a pureza do RNA foi
verificada por meio da leitura em espectrofotômetro NanoDrop™, de forma que a
razão OD 260/280 aceitável estivesse entre 1,7 e 2,3.

4.6.3 Transcrição Reversa

Para obtenção do cDNA, utilizou-se o kit High-Capacity cDNA Reverse
Transcription (Applied Biosystems™ #4374967), conforme as orientações do
fabricante, a partir da utilização de primers randômicos para inicializar a síntese de
cDNA. Todas as amostras foram ajustadas de acordo com a amostra de menor
quantidade de RNA total, de forma que a concentração utilizada nas reações de
qPCR foi de 6,36 ηg/µl de RNA, diluindo em água em DEPC quando necessário.
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4.6.4 qPCR

A expressão quantitativa dos diferentes genes-alvo expressos nas linhagens
SCC-9 ZsGreen (parental), SCC-9 ZsGreen LN-1 (metastática) e CEPH (controle) foi
analisada por meio de reações de PCR em tempo real (qPCR), utilizando-se o
sistema de sondas TaqMan® Gene Expression Assays (Tabela 1) em um aparelho
ViiA™ 7 Real-Time PCR System (Life Technologies), e utilizando-se o gene
constitutivo GAPDH como normalizador de massa. Os ensaios escolhidos para os
genes-alvo foram o de melhor cobertura, de forma que a sonda abrangesse uma
junção entre éxons e não detectasse DNA genômico. Todas as amostras foram
amplificadas em duplicata.
Tabela 1 - Sondas TaqMan utilizadas para os genes-alvo e para o gene constitutivo (*).

Genes
CD44
p75NTR
BMI1
ALDH1
vimentina
SNAIL
AXL
TWIST1
E-caderina
N-caderina
GAPDH*

Ensaio
HS01075861_m1
HS00609977_m1
HS00180411_m1
HS00946916_m1
HS00185584_m1
HS00195591_m1
HS01064444_m1
HS00361186_m1
HS01023894_m1
HS00983056_m1
HS0392097_g1

Os resultados foram analisados com base no valor de Ct (cycle threshold – ou
ciclo limiar), sendo este proporcional ao logaritmo da quantidade inicial de expressão
do gene-alvo em uma determinada amostra, o que permite a análise quantitativa da
expressão do transcrito investigado em fase exponencial de amplificação.

4.7 Análise estatística

De acordo com o delineamento da pesquisa, todos os dados obtidos foram
tabulados e submetidos à análise estatística pelo software GraphPad Prism 5.0
(OSB Software) para intervalo de confiança de 95%.
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Nos experimentos que envolveram três grupos amostrais, foram utilizados os
valores de média e desvio padrão para análise de variância pelo teste ANOVA, para
as amostras que apresentaram distribuição normal, seguido do pós-teste de Tukey
para múltiplas comparações. Para as amostras que falharam no teste de
normalidade foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis utilizando os valores da mediana,
primeiro e terceiro quartis. Entretanto, nos experimentos que envolveram apenas
dois grupos amostrais foi utilizado o teste t de Student com valores de média e
desvio padrão para as amostras que apresentaram distribuição normal. Para as
amostras que falharam no teste de normalidade foi aplicado o teste t de Student
para análise da variância utilizando-se os valores da mediana, primeiro e terceiro
quartis, seguido do pós-teste de Mann-Whitney.

5 RESULTADOS
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5.1 Caracterização das linhagens celulares

5.1.1 Morfologia e capacidade de proliferação celular

Morfologicamente, as linhagens tumorais SCC-9 ZsGreen (parental) e SCC-9
ZsGreen LN-1 (metastática) apresentaram-se semelhantes, exibindo a maioria das
células em formato arredondado, com núcleos grandes e nucléolos evidentes
(Figura 6, A-B). Uma pequena parte das células apresentava morfologia fusiforme,
semelhante à de fibroblastos, e havia também, em menor quantidade, células com o
formato ameboide (Figura 6, C-D respectivamente).

Figura 6 - Imagens representativas da morfologia das linhagens SCC-9 ZsGreen (A, C) e SCC-9
ZsGreen LN-1 (B, D). (C) Célula com morfologia fusiforme (seta) e (D) célula com o formato ameboide
(seta) encontradas na linhagem parental SCC-9 ZsGreen e SCC-9 ZsGreen LN-1, respectivamente.
Barras de escala de 50 µm e 100 µm.

Resultados 63

O padrão de proliferação celular observado em ambas as linhagens foi em
rede, e a velocidade de proliferação celular das linhagens tumorais era
perceptivelmente distinta, visto que a linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1 era
capaz de atingir a confluência em média dois dias antes da linhagem parental SCC-9
ZsGreen. De fato, nos três ensaios de proliferação celular, com passagens distintas,
as linhagens tumorais apresentaram potencial proliferativo diferente (Figura 7). A
capacidade de adesão ao plástico dos frascos de cultura também foi marcante,
sendo necessário um longo tempo de tripsinização para destacá-las.

Figura 7 - Curva de proliferação celular das linhagens tumorais representando os três experimentos
independentes. Os asteriscos representam diferenças estatisticamente significativas quando se
compara as linhagens em um mesmo tempo experimental. A barra representa o intervalo interquartil.
Teste t não pareado seguido pelo teste Mann-Whitney (*P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001; ****P<0.0001).

Para a análise estatística foram utilizados os valores das medianas, primeiro e
terceiro quartis, pois a maioria dos períodos não apresentou homogeneidade dos
dados. Por meio do teste t não pareado e pós-teste Mann-Whitney foram detectadas
diferenças significativas em todos os períodos a partir de 24 horas, como mostra a
curva de proliferação celular. Nota-se que as duas linhagens começam a
proliferação de forma paralela até 48 horas de experimento. A partir de então, a
linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1 permanece em ascensão e o número de
células após 168 horas (7 dias) é 1,5 vezes maior que o número de células da
linhagem parental SCC-9 ZsGreen no mesmo período.
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5.1.2 Capacidade de migração celular

Os resultados dos ensaios de cicatrização de feridas mostraram maior
capacidade de migração celular da linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1 em
relação à linhagem parental SCC-9 ZsGreen. Essa comparação foi possível porque
as condições de cultura foram idênticas para as duas linhagens, ou seja, o mesmo
meio de cultivo e a mesma quantidade de células semeadas na mesma placa.
Também foi possível afirmar que não houve proliferação celular a ponto de interferir
no fechamento da ferida, pois as condições de cultivo inibiam a proliferação das
células.
Na linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1, o fechamento completo das
feridas ocorreu por volta das 16 horas após a formação das mesmas (Figura 8, F),
apresentando um pico de atividade após 8 horas (Figura 8, E). Porém, na linhagem
parental SCC-9 ZsGreen (Figura 8, A-C), o fechamento das feridas ocorreu
tardiamente, cerca de 40 horas após sua formação.

Figura 8 – Imagens representativas dos ensaios de cicatrização de ferida para avaliação da
capacidade de migração celular das linhagens tumorais SCC-9 ZsGreen (A-C) e SCC-9 ZsGreen LN1 (D-F) no momento da produção da ferida (0h; A e D), e nos períodos após 8h (B e E) e 16h (C e F).
Barras de escala de 100 µm.
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A análise estatística revelou que o fechamento da ferida por meio de
migração celular foi maior e estatisticamente significante (P<0,0001; teste t não
pareado seguido de Mann-Whitney) na linhagem SCC-9 ZSGreen LN-1 em
comparação à SCC-9 ZSGreen, tanto no período de 8 horas (1,79 vezes maior)
quanto de 16 horas (72,79% maior) (Figura 9).

Figura 9 - Representação gráfica dos ensaios de fechamento de ferida para avaliação da capacidade
de migração celular. Análise dos períodos de 8 e 16 horas após a realização da ferida. A análise
estatística revelou diferença significativa (P<0,0001) entre as linhagens nos dois períodos (****). A
barra representa o intervalo interquartil.

5.1.3 Capacidade de Formação de colônias e esferas tumorais

As linhagens SCC-9 ZsGreen e SCC-9 ZsGreen LN-1 também foram
analisadas em relação à capacidade de formação de colônias e esferas tumorais,
como parte da avaliação da presença e proporção de células com propriedades de
CSC dentre a população total de cada linhagem.
Nos ensaios de formação de colônias, ambas as linhagens tumorais
apresentaram meroclones, paraclones e holoclones (Figura 10, A-C), em todos os
experimentos. Os holoclones são formados por pequenas células condensadas, com
alto potencial proliferativo são atribuídos às células-tronco. Já os meroclones contêm
células maiores do que holoclones e estes têm menor potencial de proliferação, não
são capazes de autorrenovação, e parecem corresponder às

células

em
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diferenciação. Colônias denominadas paraclones, por sua vez, são compostas por
células grandes, achatadas, tem baixo potencial proliferativo e correspondem às
células de diferenciação precoce (Harper et al., 2007).

Figura 10 - Imagens representativas dos ensaios de formação de colônias das linhagens SCC-9
ZsGreen e SCC-9 ZsGreen LN-1. (A) Holoclone, (B) meroclone e (C) paraclone formados pela
linhagem SCC-9 ZsGreen LN-1; Placas de um experimento após coloração com solução de cristal
violeta: (D) linhagem SCC-9 ZsGreen e (E) linhagem SCC-9 ZsGreen LN-1. Barras de escala de 100
µm.

A morfologia e a quantidade das colônias formadas foram avaliadas em
especial em relação à presença de holoclones, que são colônias circulares de
células pequenas densamente organizadas e que representam a subpopulação de
células-tronco da linhagem tumoral. Elas foram identificadas ao microscópio
invertido (Olympus CKX41 – objetiva de 40x) e quantificadas.
O número de holoclones formados na linhagem metastática foi, em média, 4
vezes maior comparado ao número de holoclones da linhagem parental (Figura 10,
D-E), sendo considerado estatisticamente significante (P<0,0001; teste t não
pareado seguido de Mann Whitney) (Figura 11).
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Figura 11 - Representação gráfica da quantificação relativa dos holoclones formados. A análise
estatística revelou diferença estatisticamente significativa (****) entre a mediana de holoclones
formados pela linhagem SCC-9 ZsGreen LN-1 em comparação a SCC-9 ZsGreen (P<0,0001). A
barra representa o intervalo interquartil.

A capacidade de formação de esferas tumorais também é uma propriedade
de células tumorais com fenótipo tronco. A análise dos resultados deste ensaio
utilizou os dados da quantificação das esferas formadas após um período de 14 dias
em que as linhagens SCC-9 ZsGreen e SCC-9 ZsGreen LN-1 foram cultivadas em
suspensão (Figura 12, A-F).
Não foram consideradas na quantificação as esferas com bordas irregulares,
assim como os aglomerados de células que não permitiam a identificação das
esferas (Figura 12; C). A morfologia e o tamanho das esferas formadas foram
semelhantes entre as linhagens, apresentando bordas regulares bem definidas e
tamanho entre 300 e 500 µm2 (Figura 12; B, E, F). No entanto, a maior esfera foi
encontrada na linhagem parental SCC-9 ZsGreen, medindo 723,65 µm2.
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Figura 12 - Imagens representativas dos ensaios de formação de esferas tumorais pelas linhagens
SCC-9 ZsGreen (A, B, C) e SCC-9 ZsGreen LN-1 (D, E, F). (A, D) Disposição geral das esferas das
linhagens SCC-9 ZsGreen e SCC-9 ZsGreen LN-1, respectivamente; (B) Imagem evidenciando uma
esfera tumoral da linhagem SCC-9 ZsGreen; (E, F) Esferas formadas pela linhagem SCC-9 ZsGreen
LN-1; (C) Exemplos de aglomerados de células na linhagem SCC-9 ZsGreen. Barras de escala de 10
µm, 20 µm e 50 µm.

O número de esferas formadas foi 1,25 vezes maior na linhagem metastática
SCC-9 ZsGreen LN-1 comparada à linhagem parental SCC-9 ZsGreen. As medianas
dos três ensaios foram analisadas estatisticamente pelo teste t não pareado e pelo
teste Mann-Whitney e revelaram diferença significativa (P<0.0001) (Figura 13).
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Figura 13 - Representação gráfica da quantificação relativa das esferas formadas no período de 14
dias. Análise estatística indicou diferença significativa (****) entre as medianas das linhagens
(P<0.0001). A barra representa o intervalo interquartil.

5.2 Presença e expressão gênica diferencial de marcadores relacionados com
o fenótipo de CSC

A quantificação relativa dos marcadores biológicos de CSC (CD44, ALDH1,
BMI1 e p75NTR) por PCR em tempo real foi realizada nas linhagens SCC-9
ZsGreen (parental) e SCC-9 ZsGreen LN-1 (metastática), utilizando-se as CEPH
como controle em parte dos experimentos. Para análise estatística e representação
gráfica foram utilizados, ora os valores de média e desvio-padrão, para os dados
que apresentaram distribuição normal (CD44), ora os valores de mediana, primeiro e
terceiro quartis, para os dados que não passaram no teste de normalidade ShapiroWilk (ALDH1; p75NTR e BMI1).
A expressão do transcrito CD44 foi detectada em todas as linhagens,
seguindo um padrão crescente conforme o grau de malignidade das células.
Observou-se diferença estatisticamente significativa entre todos os grupos (Figura
14, A), sendo que a linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1 apresentou
expressão de CD44 de 62,18% maior (One-Way ANOVA seguido do teste de
Tuckey) que a linhagem parental SCC-9 ZsGreen (Tabela 2).
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Quando SCC-9 ZsGreen e SCC-9 ZsGreen LN-1 foram plaqueadas em baixa
densidade, para estimular a manutenção do fenótipo de CSC, a expressão
diferencial de CD44 entre as duas linhagens tumorais foi mais evidente e
significante, correspondendo a uma expressão 80% maior na linhagem metastática
(Tabela 2) (Figura 14, B).
Em

relação

ao

transcrito

ALDH1,

os

níveis

de

expressão

foram

significativamente menores nas linhagens tumorais do que na linhagem controle
considerada normal (Figura 14; C). A linhagem CEPH apresentou expressão 4,6
vezes maior que a linhagem parental SCC-9 ZsGreen, e 24,1 vezes maior que a
linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1 (Tabela 2). A expressão de ALDH1 foi
3,4 vezes maior na linhagem parental SCC-9 ZsGreen quando comparada à
linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1.
O nível de expressão de ALDH1 continuou sendo 1,53 vezes maior na
linhagem tumoral SCC-9 ZsGreen quando comparada à SCC-9 ZsGreen LN-1
(Figura 14; D), quando as linhagens foram plaqueadas em baixa densidade; porém,
a ausência de significância estatística dessa diferença se manteve. Em ambos os
casos as amostras reprovaram no cálculo da força amostral.
A quantificação relativa de BMI1 revelou diferenças entre as linhagens pelo
aumento quantitativo do transcrito na sequência CEPH (controle), SCC-9 ZsGreen
(parental) e SCC-9 ZsGreen LN-1 (metastática), sendo 1,1 vez menor nas CEPH em
comparação à SCC-9 ZsGreen e 1,7 vezes menor em comparação à SCC-9
ZsGreen LN-1 (Figura 14; E). Comparando as duas linhagens tumorais, SCC-9
ZsGreen LN-1 apresentou nível de expressão 28,71% maior de BMI1 em relação à
linhagem parental SCC-9 ZsGreen (Tabela 2).
Somente quando foram plaqueadas em baixa densidade houve diferença
estatisticamente significativa na expressão de BMI1 nas linhagens tumorais, que foi
57,28% maior na linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1 comparada à
expressão da linhagem parental SCC-9 ZsGreen (Figura 14; F).
Os níveis de expressão do transcrito p75NTR foram homogêneos entre as
linhagens controle e tumorais, sem diferenças estatisticamente significativas entre as
medianas (Figura 14; G). Entretanto, quando as linhagens tumorais foram
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plaqueadas em densidade clonal, a linhagem parental SCC-9 ZsGreen apresentou
um nível de expressão 45,37% maior e estatisticamente significativo em relação à
linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1 (Figura 14; H)
Em resumo, ambas as linhagens tumorais exibiram hiperexpressão de CD44
e BMI1, e hipoexpressão de ALDH1 em relação ao controle CECP. Comparando-se
as linhagens tumorais entre si, a metastática SCC-9 ZsGreen LN-1 exibiu
hiperexpressão de CD44 nas duas formas de plaqueamento, assim como de BMI1
quando em densidade clonal. Em contrapartida, ressalta-se a hiperexpressão de
p75NTR na linhagem parental em relação à linhagem metastática, também quando
plaqueadas em densidade clonal (Tabela 2).
Tabela 2 - Razão da expressão (fold-change) de marcadores de CSC entre SCC-9 ZsGreen
e SCC-9 ZsGreen LN-1 em relação ao controle CEPH, bem como nas linhagens tumorais
entre si, quando estas foram plaqueadas em condições convencionais e em densidade
clonal. Transcritos hiperexpressos são precedidos por “+” enquanto hipoexpressos por “-“.
SCC-9 ZsGreen LN-1

SCC-9 ZsGreen

SCC-9 ZsGreen LN-1

SCC-9 ZsGreen LN-1

CEPH

CEPH

SCC-9 ZsGreen

SCC-9 ZsGreen
(Densidade clonal)

CD44

+ 2,592

+ 4,204

+ 1,621

+ 1,968

ALDH1

- 5,625

- 25,102

- 4,461

- 2,533

BMI1

+ 2,143

+ 2,759

+ 1,287

+ 1,572

p75NTR

- 1,277

- 1,344

- 1,052

- 1,453
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Figura 14 - Representação gráfica da quantificação relativa da expressão dos marcadores de CSC
nas linhagens CEPH, SCC-9 ZsGreen e SCC-9 ZsGreen LN-1, plaqueadas de modo convencional (A,
C, E, G) ou plaqueadas em densidade clonal (B, D, F, H). Foram utilizados os valores de média e
desvio padrão, ou mediana e intervalo interquartil. (*P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001; ****P<0.0001).
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5.3 Presença e expressão gênica diferencial de marcadores relacionados com
o fenótipo de EMT

A quantificação relativa dos marcadores biológicos de EMT por PCR em
tempo real também foi realizada nas linhagens SCC-9 ZsGreen (parental), SCC-9
ZsGreen LN-1 (metastática) e CEPH como controle em parte dos experimentos.
Para análise estatística e representação gráfica foram utilizados os valores de média
e desvio-padrão, pois todos os dados passaram no teste de normalidade ShapiroWilk. Foram realizados os testes One-Way ANOVA seguido do teste de Tuckey para
as comparações entre as duas linhagens tumorais e o controle, e para as linhagens
tumorais plaqueadas em densidade clonal foi utilizado o teste t de Student.
O transcrito SNAIL foi detectado em todas as amostras, porém a análise
estatística não revelou diferenças significantes entre os grupos CEPH, SCC-9
ZsGreen e SCC-9 ZsGreen LN-1 (Figura 15; A), assim como não houve diferença
quando as linhagens tumorais foram plaqueadas em baixa densidade (Figura 15; B).
A quantificação relativa de TWIST revelou altos valores nas linhagens
tumorais em comparação ao controle CEPH. A linhagem tumoral parental SCC-9
ZsGreen teve expressão 104,4 vezes maior que a linhagem controle CEPH, e a
linhagem tumoral metastática SCC-9 ZsGreen LN-1 expressou 242,4 vezes mais
TWIST que a mesma. Porém, a análise estatística revelou diferença significativa
apenas entre o controle CEPH e a linhagem SCC-9 ZsGreen LN-1 (Figura 15; C).
A expressão de AXL foi detectada em todos os grupos e em ambas as formas
de plaqueamento, convencional e em densidade clonal. Comparada ao controle
CEPH, a expressão de AXL pela linhagem tumoral parental SCC-9 ZsGreen foi 7,85
vezes maior. Já a linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1 expressou 19,67 mais
que o controle (Figura 15; E). Entre as linhagens tumorais, SCC-9 ZsGreen LN-1
expressou 1,33 vezes mais AXL quando comparada à linhagem parental SCC-9
ZsGreen. O mesmo pôde ser observado quando as células foram plaqueadas em
densidade clonal, pois SCC-9 ZsGreen LN-1 expressou 89,59% mais (Figura 15; F).
A análise estatística revelou forte diferença significativa entre todos os grupos.
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Figura 15 - Representação gráfica da expressão dos marcadores de EMT nas linhagens CEPH,
SCC-9 ZsGreen e SCC-9 ZsGreen LN-1, plaqueadas de modo convencional ou plaqueadas em
densidade clonal. Foram utilizados os valores de média e desvio padrão. (*P<0.05; **P<0.01;
***P<0.001; ****P<0.0001) (Continua).
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Figura 15 - (Continuação) Representação gráfica da expressão dos marcadores de EMT nas
linhagens CEPH, SCC-9 ZsGreen e SCC-9 ZsGreen LN-1, plaqueadas de modo convencional ou
plaqueadas em densidade clonal. Foram utilizados os valores de média e desvio padrão. (*P<0,05;
**P<0,01; ***P<0,001; ****P<0,0001).

Em relação ao transcrito Vimentina, a maior quantidade também foi
observada na linhagem tumoral metastática SCC-9 ZsGreen LN-1 que teve
expressão 9,22 vezes maior quando comparado ao controle CEPH, e 2,44 vezes
maior que a linhagem parental SCC-9 ZsGreen (Tabela 3). A análise estatística
revelou diferenças significativas entre SCC-9 ZsGreen LN-1 e os demais grupos
(Figura 15; G).
Da mesma forma, quando as células foram plaqueadas em densidade clonal,
a linhagem metastática expressou 51,74% mais Vimentina que a parental, também
apresentando diferença estatisticamente significativa entre SCC-9 ZsGreen LN-1 e
SCC-9 ZsGreen (Figura 15; H).
A análise das caderinas revelou expressão inversamente correlacionada, ou
seja, enquanto a expressão de E-caderina diminuiu discretamente conforme o grau
de malignidade das células, a expressão do transcrito N-caderina aumentou
consideravelmente.
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Tanto as linhagens tumorais entre si, quanto quando comparadas à linhagem
controle, houve diferença estatisticamente significativa na expressão de E-caderina
(Figura 15; I). A linhagem parental SCC-9 ZsGreen expressou 43,1% menos quando
comparada ao controle CEPH, e a linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1
menos 86,92% na mesma comparação (Tabela 3). Ainda neste padrão experimental,
a linhagem metastática apresentou 30,6% menos E-caderina quando comparada à
linhagem parental. Entretanto, quando as células tumorais foram plaqueadas em
densidade clonal, houve relação distinta do que foi observado com as células que
foram plaqueadas de forma convencional. Assim, a linhagem SCC-9 ZsGreen LN-1
expressou 26,59% mais E-caderina em comparação à linhagem SCC-9 ZsGreen
(Figura 15; J).
A expressão de N-caderina revelou diferenças estatisticamente significativas
entre todos os grupos (Figura 15; K). Quando comparado ao controle CEPH, a
linhagem parental SCC-9 ZsGreen expressou 15,92 vezes, e a linhagem metastática
SCC-9 ZsGreen LN-1 expressou 28,40 vezes mais N-caderina. Quando as linhagens
tumorais foram comparadas entre si, a expressão da linhagem metastática foi
73,75% maior. Porém, não houve expressão diferencial entre as linhagens tumorais
quando plaqueadas em densidade clonal (Figura 15; L).
Por fim, ressalta-se que os transcritos , AXL, Vimentina e N-caderina
apresentaram um padrão ascendente de expressão conforme o grau de malignidade
das células, ou seja, seguiram a sequência células normais (CEPH), células
tumorais parentais (SCC-9 ZsGreen) e células tumorais metastáticas (SCC-9
ZsGreen

LN-1).

Em

contrapartida,

o

transcrito

E-caderina

apresentou

comportamento inverso, sendo mais expresso na linhagem controle CEPH.
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Tabela 3 - Razão da expressão (fold-change) de marcadores de EMT entre SCC-9 ZsGreen
LN-1 e SCC-9 ZsGreen entre elas e em relação ao controle CEPH plaqueadas em
condições convencionais, e entre SCC-9 ZsGreen LN-1 e SCC-9 ZsGreen plaqueadas em
densidade clonal. Transcritos hiperexpressos são precedidos por “+” enquanto
hipoexpressos por “-“
SCC-9 ZsGreen LN-1

SCC-9 ZsGreen

SCC-9 ZsGreen LN-1

SCC-9 ZsGreen LN-1

CEPH

CEPH

SCC-9 ZsGreen

SCC-9 ZsGreen
(Densidade clonal)

SNAIL

- 1,162

- 1,154

+ 1,007

+ 1,041

TWIST

+ 105,446

+ 243,445

+ 2,308

+ 1,025

AXL

+ 8,856

+ 20,677

+ 2,334

+ 1,895

Vimentina

+ 2,965

+ 10,223

+ 3,447

+ 1,517

E-caderina

- 1,431

- 1,869

- 1,306

+ 1,265

N-caderina

+ 16,923

+ 29,405

+ 1,737

- 1,089
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6 DISCUSSÃO

Modelos in vitro são ferramentas valiosas para o estudo do comportamento
tumoral e para o desenvolvimento de novas terapias para o câncer. A disponibilidade
de um modelo utilizando-se linhagens celulares que se assemelham ao subtipo de
tumor estudado é, portanto, fundamental (Boot et al., 2016), assim como a
determinação de modelos que representem o tumor primário e o tumor metastático,
possibilitando a investigação de mecanismos envolvidos nos processos de invasão e
metástase.
Nos estudos de Fujinaga e colaboradores (2014) foi investigada a expressão
diferencial de genes candidatos relacionados com metástase, como SNAIL, em duas
linhagens tumorais de CEB, uma parental (WK2) e uma metastática derivada de
linfonodos cervicais comprometidos do mesmo paciente (WK3F). Ambas as
linhagens também foram analisadas quanto à capacidade de invasão e migração
celular, em que a linhagem metastática apresentou altos índices (Fujinaga et al.,
2014).
Recentemente, Lim e colaboradores (2016) analisaram a linhagem celular de
carcinoma mucoepidermóide de língua YD15 e a linhagem YD15M derivada de seu
linfonodo metastático, com relação à expressão proteica de marcadores de CSC e
EMT, e à formação de esferas tumorais. A linhagem metastática apresentou maior
número de esferas, expressão de marcadores de EMT, como E-caderina
(hipoexpressa), β-catenin e vimentina (hiperexpressas), e alta expressão de
marcadores de CSC, como a ALDH1, OCT4 e NANOG (Lim et al., 2016). Tomados
em conjunto, esses dados ajudam a elucidar o papel das CSC no processo de EMT
durante a metástase.
Em 1998, Matsui e colaboradores já haviam isolado uma linhagem
metastática de CEB a partir de linfonodos cervicais, por meio da implantação
ortotópica de células HSC-3 em camundongos nude, e sugeriram que linhagens
celulares que possuam a mesma origem, mas diferentes capacidades metastáticas,
poderiam ser um modelo útil para estudar os mecanismos envolvidos na metástase
de linfonodos em CEB humano (Matsui et al., 1998).
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Agostini e colaboradores (2014), por meio de seleção in vivo após
implantação subcutânea em camundongos BALB/c nude de células SCC-9
transduzidas com a sequência da proteína ZsGreen, obtiveram a linhagem tumoral
metastática utilizada neste estudo (Agostini et al., 2014) a partir de linfonodos
axilares metastáticos. Contudo, ainda não havia sido feita uma caracterização dessa
linhagem em comparação à linhagem parental, principalmente em relação à possível
associação do fenótipo tronco tumoral e de EMT com a capacidade de invasão
tumoral e metástase da linhagem metastática. Nesse sentido, o presente estudo
realizou a caracterização da linhagem tumoral SCC-9 ZsGreen (parental) e da
linhagem metastática correspondente SCC-9 ZsGreen LN-1 por meio de ensaios in
vitro de proliferação e migração celular, ensaios de formação de colônias e esferas
tumorais, bem como de expressão gênica diferencial revelando diferenças
importantes relacionadas ao fenótipo e ao comportamento biológico de ambas as
linhagens tumorais.
O câncer tem como característica primordial o crescimento celular
descontrolado, portanto, dados de proliferação celular são importantes na avaliação
da carcinogênese e progressão tumoral (Wood et al., 2015). A capacidade de
proliferação celular das células SCC-9 ZsGreen e SCC-9 ZsGreen LN-1 foi analisada
neste estudo por meio de curvas de proliferação, que revelaram velocidade de
proliferação 1,5 vezes maior nas células da linhagem metastática SCC-9 ZsGreen
LN-1 após 7 dias. Em concordância, Fujinaga e colaboradores (2014) também
observaram que a linhagem metastática WK3F de CEB apresentou capacidade de
proliferação 1,2 vezes maior em relação à linhagem parental WK2, após 7 dias
(Fujinaga et al., 2014).
Migração é definida como o movimento direto das células em um substrato,
que pode ser a membrana basal, as fibras da matriz extracelular ou o plástico das
placas de cultivo celular. Ela é pré-requisito para a invasão celular, evento
fundamental no processo de metástase. (Kramer et al., 2013). O ensaio de formação
de feridas é uma metodologia comumente utilizada para investigar a mobilidade das
células in vitro, por ser mais econômica e de maior reprodutibilidade quando
comparado aos ensaios in vivo (Liang et al., 2007; Kramer et al., 2013). Eles são
eficientes principalmente no estudo da ação de princípios ativos e fármacos na
atividade migratória de células tumorais (Johnston et al., 2014).
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O presente estudo revelou diferenças significativas na capacidade de
migração celular entre as duas linhagens tumorais, relacionando-se com o fenótipo
metastático das células SCC-9 ZsGreen LN-1. Portanto, a linhagem metastática
apresentou, além de maior potencial proliferativo, maior capacidade de migração
celular, outra característica relacionada à agressividade tumoral. Esses achados
também são concordantes com o de Fujinaga e colaboradores (2014), de forma que
a linhagem metastática WK3F também demonstrou maior capacidade migratória
quando comparado com WK2 (Fujinaga et al., 2014).
Com o objetivo de analisar a proporção de CSC dentre as linhagens tumorais
SCC-9 ZsGreen e SCC-9 ZsGreen LN-1, relacionando a presença desta
subpopulação com o fenótipo invasivo da linhagem metastática, foram realizados os
ensaios de formação de colônias e de formação de esferas tumorais, muito
utilizados para identificar células-tronco em amostras de linhagens celulares.
O ensaio de formação de colônias é um ensaio de proliferação de células in
vitro com base na capacidade de uma única célula formar uma colônia (Franken et
al., 2006). Constituídas por, no mínimo, 50 células, existem três tipos de colônias
que podem ser geradas quando as células são plaqueadas em baixa densidade
(densidade clonal): holoclones (correspondentes às células-tronco), meroclones
(células em diferenciação) e paraclones (células diferenciadas) (Harper et al., 2007).
Barrandon e Green (1987) já estudavam a capacidade de multiplicação celular de
queratinócitos por meio de ensaios de formação de colônias, pois, uma vez que um
clone foi derivado de uma única célula, o potencial de crescimento pode ser
calculado a partir dos tipos de colônias resultantes de um único plaqueamento
(Barrandon e Green, 1987). Recentemente, Tan e colaboradores demonstraram as
propriedades de células-tronco dos holoclones e seu alto nível de quimiorresistência,
sugerindo que a geração desse tipo de colônia pode fornecer um novo modelo para
o estudo de CSC, e respaldar o desenvolvimento de novas terapias para o câncer
(Tan et al., 2011).
Nos ensaios deste trabalho, ambas as linhagens tumorais apresentaram a
formação dos três tipos de colônias, holoclones, meroclones e paraclones. Porém, a
linhagem

metastática

SCC-9

ZsGreen

LN-1

apresentou

a

quantidade

significativamente maior de holoclones que a linhagem parental SCC-9 ZsGreen,
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configurando-se como a linhagem com a maior subpopulação de CSC, conforme
esperado tendo em vista a relação entre o fenótipo tronco tumoral e a capacidade
metastática.
Os ensaios de formação de esferas têm sido amplamente utilizados para
diferenciar células-tronco com base em sua capacidade de autorrenovação e
diferenciação in vitro ao nível de uma única célula (Pastrana et al., 2011). Não
somente as células-tronco, mas as CSC são capazes de formar esferas quando
cultivadas em condições não aderentes (Rappa et al., 2008). A referida abordagem
tem a grande vantagem de não necessitar de nenhum conhecimento prévio de
marcadores de CSC expressos na célula de interesse (Ffrench et al., 2014), o que
permite a fácil detecção de subpopulações de CSC em linhagens celulares, como foi
feito neste estudo. Ambas as linhagens tumorais apresentaram esferas tumorais em
todos os ensaios realizados; porém, a linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1
apresentou um número de esferas significantemente maior que a linhagem parental
SCC-9 ZsGreen, o que reforça a hipótese de que a linhagem metastática possui a
maior subpopulação de CSC.
Os resultados discutidos acima demostram que o comportamento metastático
da linhagem SCC-9 ZsGreen LN-1, assim como sua maior capacidade proliferativa e
migratória, estão intimamente relacionados com as propriedades tronco-tumorais
avaliadas, mais evidentes nesta linhagem em comparação à linhagem parental.
Sendo assim, acredita-se ser possível que as linhagens SCC-9 ZsGreen e SCC-9
ZsGreen LN-1 representem um modelo experimental in vitro para o estudo da
carcinogênese, progressão tumoral e terapias anticâncer.
Os estudos de expressão gênica realizados neste trabalho buscaram
correlacionar a expressão de marcadores de CSC e EMT com o fenótipo invasivo da
linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1, considerando-se que a subpopulação
de células-tronco de câncer que sofreu o processo de transição epitéliomesenquimal é a responsável pela geração de metástase linfonodal.
O transcrito CD44 foi encontrado em todos os grupos estudados, de forma
que a expressão foi menor nas células epiteliais normais, intermediária nas células
tumorais parentais SCC-9 ZsGreen e maior nas células tumorais metastáticas SCC-

Discussão 91

9 ZsGreen LN-1. O aumento da expressão da proteína conforme o grau de
malignidade das células sustenta a teoria de que há uma maior subpopulação de
CSC na linhagem metastática do que na linhagem parental. A diferença significativa
na expressão de CD44 entre as linhagens tumorais quando plaqueadas em
densidade clonal, condição que favorece a manutenção do fenótipo tronco, reforça
essa hipótese.
Faber e colaboradores (2011) afirmaram não haver correlação com o estágio
de progressão do tumor quando avaliaram o tumor primário, metástases em
linfonodos e metástases à distância, concluindo que o papel de CD44 como um
marcador para as CSC em carcinoma de cabeça e pescoço permaneceria a ser
determinada (Faber et al., 2011). Porém, segundo Emich e colaboradores (2015),
CD44 tem sido identificado como um marcador de CSC em vários tumores sólidos,
incluindo CEB, e o seu papel na oncogênese está agora bem estabelecido. A grande
maioria dos estudos publicados tem utilizado a técnica de imuno-histoquímica para a
detecção da expressão de CD44, e discrepâncias na imunomarcação são
provavelmente devidas ao uso de diferentes protocolos e às diferenças nos grupos
de pacientes que compõem as amostras (Emich et al., 2015). De qualquer forma,
parece improvável que apenas uma molécula seja utilizada como marcador do
fenótipo de CSC; uma combinação de marcadores é necessária para aumentar a
especificidade no reconhecimento e isolamento das CSC. Alguns estudos em CECP
relataram comportamento típico de CSC em células ALDH+, especialmente em
relação ao aumento de sua capacidade tumorigênica (Krishnamurthy e Nör, 2012).
Em concordância, estudos recentes apontaram a relação entre células tumorais com
comportamento migratório e clonogênico com a alta expressão de ALDH. De fato,
essa subpopulação de células facilmente formou metástases à distância após
inoculação em camundongos nude (Van Den Hoogen et al., 2010; Xu et al., 2015).
No presente trabalho, entretanto, foram encontrados baixos níveis de expressão de
ALDH1 em ambas as linhagens tumorais (parental e metastática), quando
comparadas ao controle CEPH. Porém, não podemos descartar que problemas
técnicos tenham influenciado neste resultado, uma vez algumas amostras não
exibiram amplificação detectável e tiveram que ser desconsideradas, reprovando
inclusive no teste da força estatística. Sendo assim, a baixa expressão de ALDH1
nas linhagens tumorais SCC-9 ZsGreen e SCC-9 ZsGreen LN-1 em comparação ao
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controle foi um resultado não esperado, e novas amplificações por qPCR serão
realizadas com outro lote de sondas TaqMan® e/ou primers para ensaios via
SYBR® Green.
He e colaboradores (2015) relataram que a superexpressão de BMI1 foi
detectada em lesões pré-malignas, CEB primário e metástases linfonodais, e foi
associado ao pior prognóstico da doença. No mesmo estudo, o silenciamento de
BMI1 inibiu a migração e invasão e diminuiu a formação de colônias e esferas
tumorais (He et al., 2015). Em concordância com o referido estudo, nossos
resultados mostraram expressão elevada de BMI1 nas linhagens tumorais SCC-9
ZsGreen e SCC-9 ZsGreen LN-1, sendo que a linhagem metastática SCC-9
ZsGreen LN-1 apresentou além de maior expressão, maiores taxas de migração, e
formação de holoclones e de esferas tumorais.
A hiperexpressão de BMI1 também foi correlacionada à expressão de outros
marcadores de invasividade, como CD44 (marcador de CSC) e TWIST (marcador de
EMT). Células CD44-positivas também expressam altos níveis de BMI1 e possuem
capacidades de diferenciação e autorrenovação (He et al., 2015; Ren et al., 2016).
Considerando-se

p75NTR,

nossos

dados

não

revelaram

expressões

diferentes entre as linhagens tumorais SCC-9 ZsGreen (parental) e SCC-9 ZsGreen
LN-1 (metastática) em comparação à linhagem controle CEPH. Porém, quando as
células foram plaqueadas em baixa densidade (densidade clonal), a expressão de
p75NTR foi menor na linhagem metastática. Osman e colaboradores (2015)
investigaram o potencial de p75NTR como marcador para células tumorais com
propriedades tronco e detectaram maiores propriedades de CSC em células
tumorais p75NTRHigh, como alta capacidade de formação de colônias e esferas
tumorais e habilidade de formar um novo tumor quando xenotransplantadas em
camundongos

NOD\SCID

IL2Rgnull.

Curiosamente,

as

células

p75NTRLow

apresentaram aumento espontâneo da expressão conforme sua propagação in vitro
(Osman et al., 2015).
Juntamente com outras proteínas, SNAIL1 é considerado um marcador do
processo de EMT. A superexpressão da proteína SNAIL diminuiu significativamente
a expressão de ALDH1, resultou em um aumento nas propriedades invasivas,
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tumorigênicas, e radioquimioresistentes de células de células CD44+CD24-ALDH1+
(CSC), permitindo afirmar que a expressão de SNAIL pode regular a tumorigênese,
resistência às terapias convencionais e as propriedades tronco em células de CECP
(Chen et al., 2009). Em linhagens celulares primárias obtidas de um CEB (WK2) e
uma metástase linfonodal (WK3F), Fujinaga e colaboradores observaram a
superexpressão do transcrito SNAIL1 na linhagem metastática (razão WK3F/WK2 =
6.61) (Fujinaga et al., 2014). Por outro lado, nossos resultados não revelaram
diferenças significativas na expressão de SNAIL nas linhagens tumorais SCC-9
ZsGreen (parental) e SCC-9 ZsGreen LN-1 (metastática) entre si, ou em
comparação às células controle CEPH consideradas normais.
A expressão de TWIST foi detectada em ambas as linhagens tumorais, porém
foi consideravelmente maior na linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1. De
acordo com Ou e colaboradores (2008), TWIST atua como regulador da expressão
de proteínas associadas à ocorrência de metástases em linfonodos no CECP (Ou et
al., 2008). A interdependência funcional entre TWIST1 e BMI1, investigada por
alguns autores, proporcionou uma nova visão sobre o mecanismo comum de
mediação de EMT e o potencial de autorrenovação do CECP (Wu e Yang, 2011).
TWIST1 e BMI1 constroem uma ponte que liga a EMT e CSC, que ainda precisa ser
mais bem explorada, mas que parece ativar o crescimento celular e levar à migração
e metástase (Ren et al., 2016). Os resultados do presente trabalho foram ao
encontro da referida hipótese, pois descreveram a hiperexpressão concomitante de
BMI1 e TWIST1 na linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1, que parece ser a
linhagem com a presença da maior população de CSC.
Lee e colaboradores (2012) observaram por meio de imuno-histoquímica que
a proteína AXL estava envolvida na invasão celular e agressividade de CEB,
modulando a sua ativação. Segundo os autores, AXL não só se comporta como uma
oncoproteína quando é hiperexpressa, mas também desempenha um papel durante
a invasão e metástase linfonodal. Seus resultados mostraram aumento da
imunorreatividade para AXL conforme o grau de malignidade do tecido na sequência
epitélio normal, epitélio hiperplásico, epitélio displásico, e CEB (Lee et al., 2012). O
mesmo padrão foi observado no presente estudo, em que a expressão de AXL
permaneceu crescente conforme o grau de malignidade das células, seguindo a
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sequência células normais (CEPH), linhagem tumoral parental (SCC-9 ZsGreen) e
linhagem tumoral metastática (SCC-9 ZsGreen LN-1).
Quanto à expressão de vimentina, foram detectados maiores níveis na
linhagem tumoral metastática SCC-9 ZsGreen LN-1 em comparação à linhagem
tumoral parental e ao controle. Em concordância, Swant e colaboradores (2014)
relataram padrão crescente de imunorreatividade para vimentina conforme
aumentava o grau de estadiamento do CEB. Por imunofluorescência, os autores
também analisaram a imunomarcação de vimentina em linfonodos e encontraram
maior expressão de vimentina nos linfonodos metastáticos, em comparação com
linfonodos não-metastáticos (Sawant et al., 2014)
A associação entre a expressão positiva de vimentina e hiperexpressão de
AXL foi correlacionado com fenótipo agressivo do câncer de mama e prognóstico
ruim por Tanaka e colaboradores (2016), ao analisarem e expressão dos transcritos
AXL e Vimentina em linhagens celulares originadas de sítios metastáticos de
adenocarcinomas, e a imunomarcação dessas proteínas em 343 casos de
carcinoma ductal invasivo. (Tanaka et al., 2016). Nossos dados também permitem a
correlação de ambos os marcadores, AXL e Vimentina, com o grau de malignidade
das células, pois ambos apresentaram alta expressão nas linhagens tumorais, sendo
hiperexpressos na linhagem mais agressiva (metastática).
Adicionalmente,

Zhou

e

colaboradores

(2015)

detectaram

baixa

imunorreatividade de vimentina em CEB não-metastático, quando comparado à CEB
metastático. O oposto aconteceu com a marcação de E-caderina, que foi menor nos
CEB metastáticos (Zhou et al., 2015). De forma semelhante em nosso estudo, a
expressão de vimentina foi maior na linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1 em
relação à linhagem parental e ao controle, enquanto a expressão de E-caderina foi
menor. No estudo de Pannone e colaboradores (2014), a baixa expressão de Ecaderina foi correlacionada com CEB agressivo, pouco diferenciado, de alto grau de
estadiamento e baixa sobrevida do paciente (Pannone et al., 2014).
A expressão das caderinas pode ser avaliada em conjunto, já que a literatura
relata que a proteína de adesão E-caderina é substituída por N-caderina durante a
EMT em tumores epiteliais. Em conformidade, o padrão de expressão esperado foi
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observado em nosso estudo, em que a expressão de E-caderina diminuiu e a de Ncaderina aumentou conforme o grau de malignidade das células, representando o
fenômeno de inversão de caderinas (cadherin switching) descrito na literatura
(Stemmler, 2008).
Diante desse cenário, é possível sugerir que a E-caderina, proteína
característica de células epiteliais, deu lugar à N-caderina, proteína de superfície
característica de células mesenquimais, confirmando a hipótese de que uma parte
das células das linhagens tumorais SCC-9 ZsGreen e SCC-9 ZsGreen LN-1 estaria
passando pelo processo de EMT. Ainda, pelos níveis de expressão de N-caderina
serem maiores na linhagem metastática SCC-9 ZsGreen LN-1, é possível afirmar
que a subpopulação que está em EMT é maior na linhagem metastática em
comparação à linhagem parental SCC-9 ZsGreen.
Afrem e colaboradores (2014) relataram que, na frente da invasão de CEB, a
imunorreatividade de E-caderina diminuiu, enquanto aumentou a expressão de
vimentina, com reatividade de N-caderina citoplasmática em alguns dos casos. Este
fenótipo EMT foi correlacionado com a diminuição do grau de diferenciação do
tumor, com o aumento do tipo de padrão de invasão e com a progressão da doença
(Afrem et al., 2014).
Em resumo, acredita-se que a subpopulação de células-tronco de câncer,
presente em maior quantidade na linhagem SCC-9 ZsGreen LN-1, passe pelo
processo de EMT para adquirir maior capacidade migratória e invasiva, na
dependência de hiperexpressão simultânea de CD44, BMI1, TWIST1, AXL,
vimentina e N-caderina (associada à perda de E-caderina). Esta pode ser
considerada, então, uma “assinatura molecular” de células-tronco de câncer em
transição epitélio-mesenquimal no CEB, com potencial de ser utilizada clinicamente
na classificação de tumores com maior ou menor potencial metastático, bem como
fundamentar novas estratégias terapêuticas contra esta neoplasia.
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Os resultados obtidos no presente estudo confirmaram a presença de uma
subpopulação de CSC em ambas as linhagens de CEB, parental e metastática,
porém revelaram um maior comprometimento com os fenótipos tronco tumoral e de
transição epitélio-mesenquimal da linhagem metastática. Portanto, o potencial
metastático reconhecido de SCC-9 ZsGreen LN-1, em comparação com a SCC-9
ZsGreen, provavelmente é consequência desses fenótipos.
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo.
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