
 

Rodrigo Vieira Rodrigues 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 

MARCADORES MOLECULARES EM CARCINOMAS 

EPIDERMÓIDES DE CABEÇA E PESCOÇO 

 

 

 

 

IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF 

MOLECULAR MARKERS IN HEAD AND NECK 

SQUAMOUS CELL CARCINOMA 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2011



 

Rodrigo Vieira Rodrigues 

 

 

Versão Corrigida 

 

 

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 

MARCADORES MOLECULARES EM CARCINOMAS 

EPIDERMÓIDES DE CABEÇA E PESCOÇO 

 

 

IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF 

MOLECULAR MARKERS IN HEAD AND NECK 

SQUAMOUS CELL CARCINOMA 

 

 

 Tese apresentada ao Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo, 

para obtenção de Título de Doutor em 

Ciências, na área de Biologia/Genética. 

 

Orientadora: Eloiza Helena Tajara da Silva 

 

 

 

São Paulo 

2011 



 

Ficha Catalográfica  

 

  
Vieira Rodrigues, Rodrigo 

Identificação e caracterização de marcadores moleculares em carcinomas 
epidermóides de cabeça e pescoço 

125 páginas 
 

Tese (Doutorado) - Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. 
Departamento de Genética e Biologia Evolutiva. 

 
1. Carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço. 2. Metilação do DNA. 3. 
Expressão gênica. 4. Splicing alternativo. 5. Migração e proliferação celular 

Universidade de São Paulo. Instituto de Biociências. Departamento de 
Genética e Biologia Evolutiva. 

 

 

 

 

 

Comissão Julgadora 

 

 

 

  

Prof.a. Dra. Regina Célia Mingroni-

Netto 
Prof.a. Dra. Luciana Haddad 

Instituto de Biociências - USP Instituto de Biociências - USP 

  

Prof. Dr. André Lopes Carvalho Prof. Dr. Fábio Daumas Nunes 

Hospital do Câncer de Barretos Faculdade de Odontologia - USP 

  

Prof.a. Dra. Eloiza Helena Tajara da Silva 

Orientadora 

 



 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos pacientes e seus familiares,  

por sua coragem e determinação 

 na luta contra o câncer. 



 

Agradecimentos 

 

À Dra. Eloiza Helena Tajara da Silva, orientadora deste trabalho, exemplo de 

pesquisadora, meus sinceros agradecimentos pelos ensinamentos, pelas críticas e pela 

oportunidade. Parabéns pela sua carreira brilhante e obrigado por tudo! 

 

Ao Dr. Roger Chammas pela oportunidade e confiança depositadas em mim e 

pelas sugestões valiosas nos ensaios funcionais desenvolvidos eu seu laboratório.  

 

Aos amigos do Grupo de Adesão Celular e Câncer (FMUSP), especialmente à 

Dra. Andréia Otake, Ana, Dra. Camila Machado, Camila Melo, Guilherme, Lara, Luiza, 

Flávia, Pedro, Moacyr, Mariana, Raimundo, Rafael, Renata, Rodrigo, Silvina, 

Tharcísio, Tatiane, Vanessa, pela agradável acolhida e amizade.  

 

Ao Dr. Jean Pierre-Issa, por ter me recebido e me acolhido tão bem em seu 

laboratório, pela sua orientação e conselhos. 

 

Ao Dr. Marcos Roberto Higino Estécio, pela participação ativa na realização 

deste trabalho e pela amizade presente em grande parte deste trabalho. 

 

Aos amigos do laboratório do Dr. Issa pela amizade, carinho, vivência, 

compreensão. Agradeço em especial ao Dr. Jumpei Yamazaki, Hai Long, Dr. 

Tomomitsu Tahara, Saira Ahmed, Chunlei Jin, Dr. Woonbok Chung e Dr. Jaroslav 

Jelinek. 

 

À Dra. Anamaria Aranha Carmargo pela contribuição essencial para o 

desenvolvimento deste trabalho e pela disponibilidade em me receber em seu 

laboratório. 

 

Aos amigos do laboradório de Biologia Molecular e Genômica do Ludwig 

Institute for Cancer Research – São Paulo. Especialmente ao Ricardo P. Moura pela 

ajudas nos experimentos envolvendo PCR-MSP. 

 



 

Aos pesquisadores que participaram do projeto temático de metilação em 

câncer de cabeça e pescoço. Especialmente ao Dr. Sandro Roberto Valentini, à Dra. 

Dirce Carraro, ao Dr. Cleslei Zanelli, à Dra. Marília Calmon, à Dra Paula Rahal e ao Dr. 

Wilson Araújo da Silva Júnior. 

 

Ao Dr. Fábio Daumas Nunes e aos membros de seu laboratório, especialmente 

à Dra. Camila Rondini e à Fernanda Rodrigues 

 

À Dra. Monica Beatriz Mathor, à Dra. Fátima Klingbeil e à Daniele Yoshito, 

pela ajuda nas culturas de queratinócitos primários bucais. 

 

Ao Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo – IB/USP, por me 

propiciar uma excelente formação acadêmica. 

 

Aos coordenadores e funcionários do programa de pós-graduação em Genética 

do Instituto de Biociências da USP, em especial à Dra Regina Célia Mingoni-Netto, à 

Dra. Célia Priszkulnik Koiffmann, à Deisy Santos de Morais, Érika Harumi Takamoto 

de Camargo e Helder Rossi Santos Souza pela competência e disposição, auxiliando 

sempre que necessário.  

 

Aos pesquisadores do grupo GENCAPO (Head and Neck Genome Project), 

responsáveis pela coleta das amostras biológicas e respectivas análises patológicas, 

além de disponibilizarem os dados dos pacientes. 

 

Aos pacientes, que voluntariamente doaram as amostras para a pesquisa 

científica. 

 

Aos amigos do Laboratório de Marcadores Moleculares e Bioinformática 

Médica (LMMBM) pelas conversas, vivência e compreensão. Agradeço ao Caíque, Dr. 

Ulises Mancini, Dr. Nelson Silveira, Flávio, Tiago, Dra. Andréia Leopoldino, Dra. 

Flávia Lisoni, Giovana, Fernanda, Bianca, Natália, Juliana, Jaqueline e Alessandra. 

 

À FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa Científica do Estado de São 

Paulo) pelo financiamento deste trabalho. 



 

 

Aos meus grandes amigos Eder Públio, Pedro Guimarães, Cíntia Milani, 

Sebastião e Conceição Abreu, Natália, Letícia, Lucas Guerra, Fernandes e Denise Inoue, 

Maria Arpálice e à minha prima Bianca Pinheiro, por me receberem de braços abertos 

em São Paulo, pelos momentos de alegria e pelo seu carinho. 

 

Aos eternos amigos Mário Sérgio Spinelli, Breno Motta, Rodrigo Vela, Alex 

Braccialli, Gustavo Gregoracci, Diego Alonso, Aripuanã Watanabe, Marcelo Miranda, 

Pablo Calderero, Edenilson Públio, Rodrigo Carlotti, José Licurgo, Edenilson Públio, 

Marcelo Piloni e Rodrigo Pradella. 

 

Aos meus pais Waldomiro e Alaíde, à minhas irmãs Daniela e Isis e à minha 

sobrinha Valentina, por todo apoio que me deram e fizeram com que fosse possível a 

concretização de mais essa etapa em minha vida. 

 

À minha namorada Thais de Almeida Prado Inoue por todo apoio, pela 

compreensão da ausência de seis meses, pelo companheirismo, pelo incentivo e pelo 

amor que recebo. 

 

A todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para o 

desenvolvimento desta Tese de Doutorado. 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

CAPÍTULO 1 .................................................................................................................... 1 

Introdução Geral ............................................................................................................ 1 

Carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço ........................................................... 1 

 

OBJETIVOS GERAIS ...................................................................................................... 5 

 

CAPÍTULO 2 .................................................................................................................... 6 

Introdução ...................................................................................................................... 6 

Materiais e Métodos ...................................................................................................... 6 

Resultados e Discussão .................................................................................................. 7 

Epigenetic silencing of CRABP2 and MX1 in head and neck tumors ........................... 8 

Abstract ...................................................................................................................... 8 

Introduction ............................................................................................................... 9 

Materials and Methods .............................................................................................. 9 

Results ...................................................................................................................... 11 

Discussion ................................................................................................................ 15 

References ................................................................................................................ 17 

Supplementary Tables ............................................................................................. 19 

 

CAPÍTULO 3 .................................................................................................................. 22 

Introdução .................................................................................................................... 22 

Metilação do DNA .................................................................................................. 22 

Modificações de Histonas ........................................................................................ 24 



 

 

Metilação do DNA e Câncer ................................................................................... 25 

Objetivos ...................................................................................................................... 31 

Materiais e Métodos .................................................................................................... 32 

Amostras .................................................................................................................. 32 

Extração de DNA..................................................................................................... 36 

Conversão do DNA por bissulfito de sódio ............................................................. 36 

Desenho de iniciadores para Nested PCR e Pirosequenciamento ........................... 36 

PCR e Nested PCR .................................................................................................. 37 

Pirosequenciamento ................................................................................................. 39 

Cultivo celular ......................................................................................................... 39 

Curvas de proliferação celular ................................................................................. 40 

Silenciamento de expressão gênica por RNA de interferência ................................ 41 

Extração de RNA e síntese de cDNA ...................................................................... 41 

PCR em tempo real .................................................................................................. 42 

Avaliação de ciclo e morte celular .......................................................................... 44 

Ensaio de migração celular ...................................................................................... 44 

Análise estatística .................................................................................................... 45 

Resultados e Discussão ................................................................................................ 46 

Casuística ................................................................................................................. 46 

Avaliação da metilação do DNA por pirosequencimento ....................................... 46 

 Comparação do perfil de expressão gênica com o padrão de metilação do 
promotor  ................................................................................................................. 54 

Curvas de proliferação celular ................................................................................. 54 

Silenciamento de expressão gênica por RNA de interferência ................................ 57 

Avaliação de ciclo e morte celular .......................................................................... 59 

Ensaio de migração celular ...................................................................................... 60 



 

 

 

CONCLUSÕES ............................................................................................................... 64 

 

RESUMO ........................................................................................................................ 65 

 

ABSTRACT ...................................................................................................................... 66 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 67 

 

CAPÍTULO 4 .................................................................................................................. 82 

Introdução .................................................................................................................... 82 

Materiais e Métodos .................................................................................................... 82 

Resultados e Discussão ................................................................................................ 83 

Searching for molecular markers in head and neck squamous cell carninoma 
(HNSCC) by statistical and bioinformatics analysis of larynx-derived SAGE libraries  
 ..................................................................................................................................... 84 

Abstract .................................................................................................................... 84 

Background .............................................................................................................. 85 

Methods ................................................................................................................... 85 

Results and Discussion ............................................................................................ 88 

Conclusion ............................................................................................................... 97 

References ................................................................................................................ 98 

 

CAPÍTULO 5 ................................................................................................................ 101 

Introdução .................................................................................................................. 101 

Materiais e Métodos .................................................................................................. 102 

Resultados e Discussão .............................................................................................. 102 



 

 

Temperature regulates alternative splicing in RIPK2 gene ...................................... 104 

Abstract .................................................................................................................. 105 

Introduction ........................................................................................................... 106 

Materials and Methods .......................................................................................... 109 

Results .................................................................................................................... 111 

Discussion .............................................................................................................. 112 

References .............................................................................................................. 119 

 



1 
 

 

CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO GERAL 

 

CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE CABEÇA E PESCOÇO 

O carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço (CECP) é uma doença 

heterogênea de origem epitelial que atinge a cavidade oral, a faringe e a laringe 

(McMahon and Chen 2003), sendo seu principal fator etiológico a exposição crônica ao 

álcool e ao tabaco (Goldenberg, Lee et al. 2004; Hashibe, Brennan et al. 2009). Embora 

seja bem conhecido o fato de que há uma elevação da sua freqüência com a idade 

(Llewellyn, Johnson et al. 2001; Reichart 2001), alguns estudos relatam um aumento de 

incidência em homens jovens (Patel, Carpenter et al. 2011), mesmo entre aqueles que 

nunca fumaram ou consumiram álcool. Esses dados indicam que as causas da doença 

ainda não são bem conhecidas (Llewellyn, Johnson et al. 2001).  

No Brasil, foram estimados cerca de 14 mil novos casos em 2010, 

considerando somente os de cavidade oral (Brasil. Ministério da Saúde 2009), o que 

representa a maior taxa de incidência desse subgrupo em países com renda média-alta 

(de Camargo Cancela, Voti et al. 2010). Mundialmente, mais de 500.000 novos casos de 

carcinomas de CECP são diagnosticados por ano e a incidência varia em diferentes 

países, provavelmente como resultado de exposição a fatores ambientais distintos 

(Parkin, Bray et al. 2005). Por exemplo, na França são encontradas taxas mais altas de 

carcinoma de cavidade oral em comparação aos Estados Unidos e ao Brasil (Moriniere 

2006; Jemal, Siegel et al. 2007; Brasil. Ministério da Saúde 2009).  

Apesar do uso de tabaco e do consumo de álcool serem os principais fatores de 

risco em CECP (Goldenberg, Lee et al. 2004; Hashibe, Brennan et al. 2009), outros 

agentes etiológicos estão relacionados com diferentes etapas da tumorigênese de cabeça 

e pescoço, como ocupação profissional, características hereditárias, deficiência 

imunológica e infecção viral (Gallo 1996). Por exemplo, diversos trabalhos indicam o 

envolvimento do papilomavírus humano (HPV) na etiologia dos CECPs (D'Souza, 

Kreimer et al. 2007; IARC 2007; Ang, Harris et al. 2010; Jung, Briolat et al. 2010), 

especialmente nos tumores de orofaringe (Syrjanen 2005; Smeets, Brakenhoff et al. 

2009). Alguns polimorfismos em enzimas que metabolizam tabaco e álcool (Hashibe, 

Boffetta et al. 2006), história familial (Suarez, Rodrigo et al. 2006; Negri, Boffetta et al. 
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2009) e baixa ingestão de frutas e vegetais (Freedman, Park et al. 2008; Sapkota, Hsu et 

al. 2008) também são fatores de risco conhecidos. 

Embora tenham ocorrido avanços significativos no tratamento dessa doença, 

levando à diminuição da morbidade, a taxa de sobrevida em cinco anos permaneceu 

praticamente inalterada ao longo das últimas décadas. A evolução clínica e a resposta à 

terapia dos carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço são bastante variáveis, 

mesmo nos casos histologicamente semelhantes (Lingen, Sturgis et al. 2001; Rodrigo, 

Suarez et al. 2001). Aqueles pacientes com tumores em estágios iniciais geralmente 

apresentam poucos sintomas, o que costuma atrasar o diagnóstico e reduzir a 

expectativa de vida. Muitas vezes, o câncer é diagnosticado e tratado apenas quando 

suas células já invadiram tecidos adjacentes (Wulfkuhle, Paweletz et al. 2003).  

Atualmente, as decisões sobre tratamento e prognóstico têm como base a 

avaliação histopatológica dos tumores e de suas margens cirúrgicas, a presença de 

metástases em linfonodos e o tamanho do tumor. Contudo, essas variáveis são 

frequentemente insuficientes para predizer o desfecho clínico. Por exemplo, o status das 

margens cirúrgicas é utilizado na avaliação do prognóstico, tanto para recorrência como 

para metástases à distância (Martone, Gillio-Tos et al. 2007). Entretanto, alguns 

pacientes com margens negativas manifestam lesões múltiplas no mesmo sítio 

anatômico ou em outros sítios do trato aerodigestivo superior (Poh, Zhang et al. 2006; 

Roblyer, Kurachi et al. 2009). Estes achados corroboram a hipótese de cancerização de 

campo proposta por Slaughter e colaboradores (1953) (Slaughter, Southwick et al. 

1953), segundo a qual o epitélio ao redor do tumor e de sítios anatômicos vizinhos 

apresenta alterações que o tornam mais suscetível ao aparecimento de novos tumores. 

Isto ocorre devido à exposição crônica a insultos carcinogênicos em toda a mucosa do 

trato aerodigestivo (Lopez-Blanc, Collet et al. 2009). 

Essas alterações do tecido são, provavelmente, decorrentes de modificações 

genéticas e epigenéticas que afetam vias metabólicas importantes e podem ser 

exploradas tanto para o diagnóstico quanto para o prognóstico de doenças (Leemans, 

Braakhuis et al. 2011). Califano e colaboradores (1996) sugeriram um modelo de 

progressão tumoral em CECP envolvendo modificações moleculares durante as várias 

etapas do desenvolvimento neoplásico (Califano, van der Riet et al. 1996). Nesse 

modelo, a inativação de genes supressores de tumor e a ativação de proto-oncogenes 

surgem sequencialmente, desde lesões hiperplásicas benignas até carcinoma invasivo. 

Alguns estudos moleculares têm continuamente acrescentado novos elementos ao 
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modelo de Califano, incluindo mudanças epigenéticas e do microambiente tumoral 

(Argiris, Karamouzis et al. 2008). 

O estabelecimento do padrão de metilação apropriado do DNA é essencial para 

o desenvolvimento e o funcionamento celular normal. Qualquer anormalidade nesse 

processo pode levar ao surgimento de várias doenças, incluindo o câncer. A inativação 

epigenética de genes relacionados com o controle normal do crescimento celular é um 

evento frequente em câncer é tão importante quanto a inativação por mutação (Esteller 

and Herman 2002; Park, Claus et al. 2011). A repressão transcricional epigenética tem 

sido demonstrada em uma ampla variedade de tipos tumorais e ocorre em genes de 

reparo do DNA, supressores de tumor, reguladores do ciclo celular e em genes 

envolvidos em processos de invasão e metástase (Garinis, Patrinos et al. 2002; Jaenisch 

and Bird 2003; Hill, Ricketts et al. 2011; Paluszczak, Misiak et al. 2011).  

Nos últimos anos, muitos pesquisadores têm concentrado seus esforços na 

busca de marcadores moleculares que possam ser utilizados como alvos terapêuticos ou 

que auxiliem no diagnóstico precoce desse grupo de neoplasias, no seu prognóstico e na 

identificação de populações de risco (Hunter, Parkinson et al. 2005; Karamouzis, 

Grandis et al. 2007; Argiris, Karamouzis et al. 2008). Nesse contexto, várias técnicas de 

análise de expresssão gênica de amplo alcance foram desenvolvidas. Entre essas 

técnicas, estão os microarranjos de cDNA, a análise seriada de expressão gênica 

(SAGE) e, mais recentemente, as técnicas de sequenciamento em larga escala, que têm 

fornecido uma lista crescente de biomarcadores potenciais.  

Tais avanços tecnológicos, principalmente no que se refere às novas 

metodologias de sequenciamento, bem como a novos métodos de isolamento de 

complexos de DNA, RNA e proteínas, têm possibilitado a melhor compreensão de 

processos moleculares como splicing alternativo e regulação da transcrição gênica por 

RNAs não codificantes (Licatalosi, Mele et al. 2008; Sultan, Schulz et al. 2008; Yang, 

Tschaplinski et al. 2011). Na verdade, os dados têm mostrado que o dogma central da 

biologia molecular, que coloca os RNAs apenas como intermediários entre as moléculas 

de DNA e proteína, está caindo por terra.  

Vários estudos recentes têm fornecido evidências de que mais de 90% dos 

genes humanos sofrem splicing alternativo (Pan, Shai et al. 2008; Wang, Sandberg et al. 

2008). Os mecanismos de splicing alternativo e trans-splicing têm revelado a 

versatilidade do genoma e a importância da unidade de transcrição como fonte de 

informação genética (Costa, 2010). Tais mecanismos podem ser regulados 
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diferencialmente dependendo do tipo celular, do estágio do desenvolvimento ou por 

diferentes padrões de sinalização (Cooper, Wan et al. 2009) e, quando alterados, 

representam um fator causal de doenças humanas, incluindo o câncer (Cork, Lennard et 

al. 2008; Tazi, Bakkour et al. 2009). 

Apesar do enorme conhecimento acumulado nos últimos anos, muitos dos 

eventos genéticos responsáveis pelo desenvolvimento e pela progressão neoplásica 

permanecem desconhecidos e poucos marcadores moleculares são comumente 

utilizados na prática médica (Goerner, Seiwert et al. 2010). A busca de novos 

marcadores moleculares para esse grupo de doenças é, portanto, muito importante, 

especialmente aqueles relacionados com detecção precoce que podem elevar 

consideravelmente a taxa de sobrevida dos pacientes. 
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OBJETIVOS GERAIS  

 

 

O objetivo geral do presente trabalho foi investigar biomarcadores de 

diagnóstico e prognóstico em carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço. Os 

objetivos específicos compreenderam: 

 

 

 

1.  Identificar diferenças no padrão de metilação do DNA entre linhagens 

celulares tratadas e não tratadas com droga desmetilantes, bem como em tumores 

primários de carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço.  

 

2. Analisar, pelos métodos de SAGE (Serial Analysis of Gene Expression) e 

PCR quantitativo em tempo real (qRT-PCR), o perfil de expressão gênica global em 

amostras de carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço.  

 

3. Analisar o perfil de expressão de variantes de splicing alternativo em 

linhagens celulares submetidas a condições de estresse de temperatura, bem como 

validar a expressão diferencial de transcritos alternativos em amostras primárias de 

carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço. 
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CAPÍTULO 2 

 

INTRODUÇÃO 

O carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço (CECP) é uma doença 

heterogênea de origem epitelial que atinge a cavidade oral, a faringe e a laringe, sendo 

seu principal fator etiológico a exposição crônica ao álcool e ao tabaco. Embora tenham 

ocorrido avanços significativos no tratamento dessa doença, levando à diminuição da 

morbidade, a taxa de sobrevida em cinco anos permaneceu praticamente inalterada ao 

longo das últimas décadas. A busca de novos marcadores moleculares para esse grupo 

de doenças é, portanto, muito importante, especialmente aqueles relacionados com 

detecção precoce que podem elevar consideravelmente a taxa de sobrevida dos 

pacientes. 

O fenótipo maligno é caracterizado pelo acúmulo de mutações e eventos 

epigenéticos que modificam a função de proteínas e/ou causam alterações nos padrões 

transcricionais. A metilação do DNA é uns dos mais importantes mecanismos de 

silenciamento gênico em tumores e geralmente confere vantagens às células 

neoplásicas. Sua análise compreende uma ferramenta importante na avaliação de alguns 

dos mecanismos envolvidos no processo neoplásico. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste estudo, os métodos de hibridização subtrativa rápida (Rapid Subtractive 

Hybridization - RaSH), microarranjos de cDNA (cDNA microarrays) e PCR 

quantitativa em tempo real foram combinados de maneira hierárquica para selecionar 

genes que são supostamente reativados pelo agente desmetilante 5-aza-2’-deoxicitidina 

(5-Aza-dC) em linhagens celulares de carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço 

(FaDu, UM-SCC-14A, UM-SCC-17A, UM-SCC-38A). O perfil de metilação do DNA 

das ilhas CpGs associadas aos promotores dos genes reativados pela droga 5-Aza-dC 

foram investigados pela técnica de sequenciamento por bissulfito. A análise de 

metilação diferencial do DNA foi analisada, pelo método de MSP (methyl-specific 

PCR), em um painel de 140 amostras de carcinomas primários de cabeça e pescoço. 

Além disso, a expressão de proteínas de interesse foi avaliada por imunohistoquímica 

em 75 amostras de CECP, com o objetivo de correlacionar a expressão protéica com o 

perfil de metilação do DNA e com variáveis clínico-patológicas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente trabalho, as técnicas de RaSH e microarranjos de cDNA foram 

combinadas com o objetivo de identificar genes com expressão elevada em linhagens 

celulares de cabeça e pescoço após a utilização de droga desmetilante. Utilizando essa 

abordagem, foram identificados 78 genes reativados após o tratamento com 5-Aza-dC. 

Dentre esses, 35 genes que apresentaram expressão elevada em pelo menos duas 

linhagens celulares e que possuíam ilha CpG associada aos seus promotores foram 

selecionados para experimentos de validação por PCR em tempo real. Três deles 

(CRABP2, MX1 e SLC15A3) exibiram expressão aumentada nas linhagens tratadas com 

5-Aza-dC em relação às linhagens não tratadas, com valor superior ao cut off 

estabelecido, ou seja, um valor de expressão pelo menos três vezes maior que o 

controle.  

O perfil de metilação dos promotores gênicos desses genes foi investigado pela 

técnica de sequenciamento por bissulfito. As análises de metilação global das ilhas CpG 

mostraram que os genes CRABP2, MX1 e SLC15A3 são metilados em pelo menos uma 

das linhagens celulares não tratadas com o agente desmetilante. O próximo passo foi 

determinar se os genes seu padrão de metilação em tumores primários de cabeça e 

pescoço. Utilizando a metodologia de MSP-PCR, os resultados mostraram uma alta 

freqüência de metilação dos genes CRABP2 (58,1%) e MX1 (46.3%) em amostras de 

CECP. As análises imunohistoquímicas revelaram que a ausência da proteína CRABP2 

está associada com sobrevida livre de doença. Estes dados sugerem que a expressão de 

CRABP2 pode ser utilizada como um fator prognóstico para pacientes com CECP. 
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CAPÍTULO 3 

 

INTRODUÇÃO 

A programação epigenética do genoma é muito importante para o 

desenvolvimento e o crescimento normal dos mamíferos. Esse mecanismo é essencial 

para os processos de gametogênese, embriogênese, expressão de genes tecido-

específicos e silenciamento gênico (Li 2002) e, quando alterado está associado com 

diversas doenças humanas (Robertson 2005; Park, Claus et al. 2011). Os dois principais 

mecanismos de regulação epigenética relacionada com expressão gênica são a metilação 

da região promotora dos genes e a modificação das histonas. 

 

METILAÇÃO DO DNA 

A metilação do DNA é um processo complexo pelo qual as metiltransferases 

de DNA (DNMTs) catalisam a adição de um grupo metil (-CH3) do doador universal S-

adenosil-L-metionina para a posição carbono-5 das citosinas presentes em posições 5’ 

de guaninas, formando os dinucleotídeos CpGs. Atualmente, são conhecidas três 

metiltransferases de DNA em mamíferos, DNMT1, DNMT3A e DNMT3B.  

A metilação de citosinas em dinucleotídeos CpG é a mais prevalente alteração 

epigenética no genoma mamífero (Hendrich and Bird 2000) e influencia profundamente 

muitos processos, incluindo regulação transcricional, modulação da estrutura da 

cromatina, inativação do cromossomo X e silenciamento de elementos parasitas do 

DNA (Jones and Laird 1999; Baylin, Esteller et al. 2001; Robertson 2001). Ao 

contrário, a metilação de citosinas que não estão em dinucleotídeos CpG é um 

fenômeno incomum em mamíferos e ocorre somente em células tronco embrionárias. 

No genoma humano, estima-se que as citosinas metiladas correspondam a 3-

6% do total de bases do DNA. Essa proporção vem diminuindo ao longo da evolução, 

pois muitos dinucleotídeos CpGs foram convertidos em TpGs, por desaminação 

hidrolítica espontânea (Yoder, Walsh et al. 1997; Egger, Liang et al. 2004). Os sítios 

CpGs remanescentes apresentam uma alta freqüência de metilação e participam de 

mudanças na estrutura da cromatina e do bloqueio da transcrição de determinados 

genes.  

A metilação do DNA não está distribuída aleatoriamente no genoma. Ao 

contrário, regiões discretas, incluindo a maioria dos elementos repetitivos e de 
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elementos parasitas, são hipermetiladas, enquanto outras regiões são hipometiladas 

(Bird 2002; Suzuki and Bird 2008). Também, existem no genoma seqüências curtas de 

DNA ricas em CpGs, conhecidas como ilhas CpG, que não exibem metilação e estão 

geralmente localizadas nos promotores de genes essenciais para a função celular.  

As ilhas CpGs são usualmente definidas como uma região com pelo menos 200 

pares de bases, cujo conteúdo de guaninas e citosinas é igual ou superior a 50%, e que 

apresentam uma razão entre a freqüência observada e a freqüência esperada de 

dinucleotídeos CpGs igual ou superior a 0,6 (Gardiner-Garden and Frommer 1987). 

Essas regiões são encontradas em locais próximos aos promotores dos genes de 

expressão constitutiva e em 40% das regiões promotoras dos genes de expressão tecido-

específica (Wang and Leung 2004). A ausência de metilação na região promotora pode 

ser um pré-requisito para a atividade transcricional desses últimos (Jaenisch and Bird 

2003). 

O padrão de metilação do DNA muda radicalmente durante o desenvolvimento 

embrionário. Uma onda de desmetilação generalizada ocorre na fertilização e é seguida 

por ondas de metilação de novo durante a implantação do embrião. Entretanto, nem 

todas as seqüências do genoma são desmetiladas no momento da fertilização e também 

nem todas são metiladas de novo após a implantação. Tais exceções enfatizam a 

especificidade regional do padrão de metilação do DNA (Reik, Dean et al. 2001). Como 

evidências da importância de tal padrão podem ser citadas as mutações em genes 

envolvidos no controle da metilação do DNA que resultam nas síndromes de Rett, do X 

frágil, da imunodeficiência do tipo ICF (immunodeficiency, centromere instability and 

facial anomalies) e da alfa talassemia ATRX (alpha-thalassemia/mental retardation) 

(Robertson and Wolffe 2000; Robertson 2005).  

O silenciamento gênico, por meio da metilação do DNA, parece ser um 

processo regulado por diversos mecanismos. Um desses mecanismos consiste no 

bloqueio da interação de fatores de transcrição com seus sítios de ligação no DNA. 

Membros da família das proteínas de ligação a CpGs metilados (do inglês Methyl-CpG 

binding proteins - MBP), como MeCP2, MBD1-MBD4, induzem o silencimento gênico 

por se associarem a vários complexos de remodelamento da cromatina e atraírem 

histonas desacetilases (HDACs), que promovem a compactação da cromatina (Boyes 

and Bird 1992; Wade 2001). Os dados da literatura sugerem que a ligação do fator 

CTCF (binding factor-CCCTC) a ilhas CpG resulta em um efeito protetor contra a 

metilação e que o fator BORIS (também chamado de CCCTC-binding factor like) 
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compete pelos mesmos sítios, deslocando o CTCF e permitindo a atuação de DNMTs e 

subsequente metilação (Robertson 2005) (Figura 1A). 

Recentemente, um grande número de estudos tem mostrado o envolvimento de 

proteínas do complexo polycomb (PcG; do inglês Polycomb complex group) no 

estabelecimento de padrões de metilação. As proteínas desse complexo, principalmente 

PRC1 e PRC2 (Polycomb repressive complex 1 e 2), interagem com DNA 

metiltransferases e promovem o silenciamento gênico (Vire, Brenner et al. 2006; Jin, 

Yao et al. 2009; Margueron and Reinberg 2011) (Figura 1A). 

 

MODIFICAÇÃO DE HISTONAS 

Além da metilação do DNA, outro mecanismo epigenético envolve 

modificações de histonas, principalmente nos resíduos de lisina. Tais modificações 

incluem acetilação/desacetilação e metilação/desmetilação. As três primeiras são 

catalisadas enzimaticamente, mas a desmetilação compreende um processo mais 

complexo. Em geral, a acetilação de histonas está associada com cromatina ativa e a 

desacetilação com uma estrutura condensada da cromatina (Tyler and Kadonaga 1999; 

Wade 2001; Jaenisch and Bird 2003) (Figura 2). 

A acetilação de resíduos específicos nas histonas H3 e H4 é tipicamente 

associada com a ativação da transcrição. Por outro lado, a metilação de resíduos 

específicos nestas histonas promove a ativação ou a repressão da transcrição, 

dependendo de qual resíduo é modificado e do grau de metilação. Por exemplo, a tri-

metilação da lisina 4 em histona H3 (H3K4me3) está associada a regiões de promotores 

de genes transcricionalmemte ativos enquanto a tri-metilação das lisinas 9 e 27 em 

histona H3 (H3K9me3 e H3K27me3) está presente em promotores de genes inativos 

(Bannister and Kouzarides 2011; Wong, Wong et al. 2011) (Figura 2). 

As modificações de histonas mais associadas ao câncer são: a desacetilação de 

histonas H3 e H4, a perda de trimetilação da lisina 4 da histona H3 (H3K4me3) 

(Ellinger, Kahl et al. 2010; Benedikt, Baltruschat et al. 2011), a metilação de H3K9 

(Chen, Hua et al. 2010) e a trimetilação de H3K27 (Sneeringer, Scott et al. 2010; 

Testoni, Schinzari et al. 2011). Um fato importante é que estas modificações são 

acompanhadas de metilação do DNA e, juntas, estas marcas epigenéticas levam a 

repressão transcricional (Figura 2).  
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METILAÇÃO DO DNA E CÂNCER 

A ausência do padrão normal de metilação é um dos achados mais comuns em 

células transformadas e vários estudos têm revelado que tal alteração é um evento 

precoce no processo tumorigênico e contribui diretamente para a transformação 

maligna. Nas células tumorais, a regulação normal da maquinaria de metilação do DNA 

está severamente comprometida, de tal forma que a especificidade regional dos padrões 

de metilação é revertido, resultando em metilação de novo das ilhas CpG e 

hipometilação do DNA repetitivo (Jones and Laird 1999; Baylin, Esteller et al. 2001; 

Robertson 2001; Gaudet, Hodgson et al. 2003; Kaneda, Tsukamoto et al. 2004). 

As ilhas CpG em regiões não promotoras são geralmente mantidas 

desmetiladas em células normais e são mais sensíveis à metilação que as ilhas em 

regiões promotoras (Nguyen, Liang et al. 2001). Sua metilação, que não bloqueia a 

transcrição, é observada tanto em câncer como em tecidos não neoplásicos, embora em 

alguns tumores sejam marcadores úteis de diagnóstico (Ushijima 2005). Na verdade, 

esse padrão varia ao longo da ilha CpG.  
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Figura 1. Mecanismos de regulação epigenética na célula normal e no câncer. O diagrama 
mostra uma região representativa do genoma de uma célula normal (A) e (B) a mesma região 
em uma célula tumoral. Essa região genômica contém sequências de elementos repetitivos (ER) 
e de um gene supressor de tumor (GST) com promotor associado a uma ilha CpG. (A) Em 
células normais, nas regiões de genes supressores de tumor, o DNA é mantido desmetilado e a 
cromatina contém alta densidade de histonas desacetiladas. Nestas regiões, atuam diversos 
elementos reguladores da maquinaria epigenética (CTCF, HAT) que permitem à cromatina ser 
permissiva aos fatores de transcrição (FT), o que contrasta com as regiões de elementos 
repetitivos. (B) Em células tumorais, ocorre a alteração desses mecanismos epigenéticos, o que 
resulta na hipermetilação do DNA e na desacetilação de histonas em regiões de GST, com 
subsequente ligação de complexos repressivos (BORIS, MBP) a esse DNA metilado impedindo, 
dessa forma, a transcrição gênica. PcG – complexo repressivo polycomb; MBP – proteína de 
ligação à metil-CpG; DNMT – DNA metiltransferases; HDAC – histonas desacetilases; HAT – 
histonas acetilases; SWI/SNF – remodelador da cromatina dependente de ATP; FT – fatores de 
transcrição; GST – gene supressor de tumor; CTCF/BORIS – reguladores de metilação do 
DNA. Modificado de Esteller, 2007 (Esteller 2007). 
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Figura 2. Principais modificações no código de histonas em célula normal e no câncer. Os 
nucleossomos consistem de um octâmero de histonas (H2A, H2B, H3 e H4), representadas 
como semi-esferas. Em células normais, as regiões genômicas que incluem genes supressores de 
tumor são ricas em histonas associadas a cromatina transcricionalmente ativa, como a acetilação 
de resíduos de lisina (K) em histona H3 (K9) e H4 (K5, K8, K12, K16) e a trimetilação de 
H3K4. Nessas células, regiões de DNA repetitivo ou outras regiões de heterocromatina são 
caracterizadas pela trimetilação de H3K27, dimetilação de H3K9 e trimetilação de H4K20, que 
funcionam como marcas repressivas. Em células tumorais, essas marcas são perdidas e 
frequentemente invertidas. Por exemplo, em regiões de genes supressores de tumor, as histonas 
perdem as marcas de cromatina ativa e ganham marcas repressoras, como a trimetilação de 
H3K27 e a dimetilação de H3K9. O contrário ocorre em regiões de DNA repetitivo e de 
heterocromatina, nas quais a perda de metilação da H3K20 e de trimetilação de H3K27 leva à 
formação de uma cromatina mais “relaxada” e, consequentemente, ativa. Modificado de 
Esteller, 2007 (Esteller 2007). 
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A metilação consistentemente associada com silenciamento gênico ocorre em 

um pequeno segmento da região promotora que cobre o sítio de inicio de transcrição 

(Hagihara, Miyamoto et al. 2004). No entanto, também pode ocorrer fora deste 

segmento principal mas ainda dentro da ilha, sem bloquear a transcrição, sendo 

frequentemente observada em câncer e mesmo em células normais (Issa, Ahuja et al. 

2001).  

A metilação isolada do segmento principal, não associada àquela de regiões 

flanqueadoras, é rara (Hagihara, Miyamoto et al. 2004). Alguns pesquisadores sugerem 

que a metilação dessas seqüências flanqueadoras ou de seqüências repetitivas próximas 

invadem o segmento principal e eventualmente levam à perda de expressão gênica 

(Jones and Baylin 2002). Outros pesquisadores acreditam que a perda de expressão e a 

metilação esparsa na ilha CpG são as responsáveis pela indução da metilação densa no 

segmento principal da ilha (Ushijima 2005). As duas hipóteses não são exclusivas e o 

padrão de metilação de segmentos flanquadores é potencialmente útil como marcador 

de risco. 

Em diferentes tipos de câncer, já foram identificados muitos genes mostrando 

alterações epigenéticas. Entre eles estão genes envolvidos na regulação da divisão, da 

diferenciação e da proliferação celular. Muitos são supressores de tumor cujos 

promotores apresentam-se metilados nas células tumorais, contudo estão desmetilados 

nas células normais. Alguns exemplos de genes com padrões epigenéticos aberrantes 

podem ser citados, como RASSF1, RARB, DAPK1, CDKN2A, CDKN2B, MGMT e 

GSTP1 em câncer de pulmão, CDKN2A, CALCA, MGMT e TIMP3 em câncer de 

esôfago, GSTP1 em câncer de próstata e HIC1 e TP53 em câncer de mama (Esteller and 

Herman 2002). O gene CDX1, cujo produto está envolvido na regulação do 

desenvolvimento normal do epitélio intestinal in útero, também exibe correlação 

positiva entre o estado de metilação de sua região promotora e o padrão de expressão 

em células de carcinoma colorretal (Wong, Britton et al. 2004). A reativação de muitos 

desses genes em células tumorais pode levar à supressão do crescimento celular ou à 

alteração da sensibilidade das células neoplásicas a terapias anticâncer. 

Ao contrário do que ocorre com os genes supressores de tumor, os proto-

oncogenes exibem um nível baixo de metilação em células tumorais. Por exemplo, a 

hipometilação dos genes RAF1, MYC, FOS, HRAS e KRAS foi descrita em câncer de 

fígado, em animais modelo (Verma and Srivastava 2002). Outros exemplos incluem 

hipometilação do gene RAS em cânceres humanos (Fang, Zhu et al. 1996) e a correlação 
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inversa entre metilação e grau de expressão do gene BCL-2 em leucemia linfocítica 

aguda de células B (Hanada, Delia et al. 1993).  

A metilação anormal do DNA é um evento epigenético frequente em tumores 

de cabeça e pescoço (Smiraglia and Plass 2003; Ha and Califano 2006; Worsham, Chen 

et al. 2006) e representa uma fonte importante de marcadores moleculares. A 

recorrência de CECP parece ser mais frequente quando há inativação do gene p16 

(CDKN2A) (Kresty, Mallery et al. 2002), enquanto a invasão óssea está associada com 

metilação do gene DCC (Ogi, Toyota et al. 2002). Entre os genes comumente metilados 

estão o CDKN2A, o FIHT, o DAPK1, o CDH1, o RASSF1A e o RARB (Rosas, Koch et 

al. 2001; Hasegawa, Nelson et al. 2002; Kwong, Lo et al. 2002; Ha and Califano 2006; 

Perez-Ordonez, Beauchemin et al. 2006; Paluszczak, Misiak et al. 2011). Tais 

resultados abrem a possibilidade de utilização de painéis de genes metilados para o 

prognóstico desses pacientes. 

Realmente, as alterações epigenéticas podem ser empregadas para 

monitoramento da gênese e da progressão do câncer e constituem alvos terapêuticos 

potenciais em função de sua reversibilidade. Tratamentos com inibidores de metilação 

do DNA podem restaurar a atividade de genes silenciados e diminuir a taxa de 

crescimento de células tumorais em um modo herdável. Por exemplo, a capacidade das 

células em reparar o DNA danificado pode ser restaurada pela ativação do gene MLH1. 

A reversão parcial do fenótipo tumoral pelo uso de inibidores de metilação é, portanto, 

possível {Costa, 2010 #163; Datta, 2009 #164}.  

Recentemente, algumas drogas que revertem a inativação epigenética estão 

sendo utilizadas em protocolos clínicos para tratamento de pacientes com câncer, como 

a 5-aza-2’-deoxicitidina (5-Aza-dC). Entretanto, sua alta citotoxicidade, possivelmente 

decorrente de efeitos não diretamente relacionados com suas atividades desmetilantes, 

restringe sua aplicação clínica (Silverman, Demakos et al. 2002; Villar-Garea, Fraga et 

al. 2003). Observações recentes referem que o uso de doses baixas de 5-Aza-dC parece 

facilitar a reativação de genes metilados. Também têm sido vistas como promissoras sua 

administração associada a inibidores de desacetilases de histonas (Bryan, Jabbour et al. 

2010) e a utilização de oligonucleotídeos antissense para DNA metiltransferases 

(Winquist, Knox et al. 2006). 

Embora os resultados sejam muito interessantes, a relação definitiva entre 

eficiência clínica e desmetilação de genes-alvo ainda não foi estabelecida. Os dados 

disponíveis indicam que a cooperação entre diferentes mecanismos de regulação 
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epigenética (metilação do DNA, metilação e acetilação de histonas, remodelamento da 

cromatina) é essencial para o controle apropriado da transcrição gênica. Os diferentes 

níveis epigenéticos envolvidos nessa complexa cooperação significam que as estratégias 

de desenvolvimento de drogas devem considerar ambos os eventos, metilação do DNA 

e modificação das histonas. Realmente, até o presente, inibidores de DNMT, tal como a 

5-Aza-dC, são aparentemente os compostos mais ativos para induzir a expressão de 

genes silenciados epigeneticamente em células tumorais modelos. Entretanto, inibidores 

das acetilases de histonas podem aumentar os níveis de expressão gênica e existem 

evidências de que trabalham junto com inibidores de DNMT nesse processo (Bryan, 

Jabbour et al. 2010). 

Os dados acima referidos indicam que o estudo da metilação do DNA e dos 

elementos da cromatina associados ao silenciamento gênico e à caracterização 

cuidadosa dos padrões de metilação no câncer humano é muito importante. A precisa 

quantificação do status de metilação de ilhas CpG pode, sem dúvida, resultar no 

desenvolvimento de um marcador molecular poderoso para diagnóstico e prognóstico de 

neoplasias e levar à identificação de novos alvos terapêuticos. 
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OBJETIVOS  

 

Em função do (a) papel relevante da metilação do DNA na carcinogênese, (b) 

da importância e da necessidade de identificação de marcadores moleculares precoces 

em tumores de cabeça e pescoço e (c) dos resultados já obtidos anteriormente pelo 

nosso grupo, o presente trabalho teve como objetivo geral investigar o perfil de 

metilação de ilhas CpG em carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço (CECP), bem 

como identificar e iniciar estudos funcionais de biomarcadores candidatos para 

diagnóstico e prognóstico desses tumores. Os objetivos específicos compreenderam: 

 

 

1.  Analisar, em amostras de carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço, 

o perfil de metilação do DNA na região dos promotores dos genes MX1 e SLC15A3 e 

correlacionar os resultados obtidos com os dados clínico-patológicos dos pacientes e 

com a evolução da doença. 

2. Analisar, em amostras de carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço, 

o perfil de metilação do DNA em sequência próxima ao sítio de início de transcrição de 

genes conhecidamente metilados em diversas neoplasias humanas e correlacionar os 

resultados obtidos com os dados clínico-patológicos dos pacientes e com a evolução da 

doença. 

3. Analisar, em linhagens celulares, o perfil de expressão de dois transcritos 

variantes do gene MX1 e correlacioná-lo com o padrão de metilação das ilhas CpGs 

associadas aos seus promotores.  

4. Analisar, em linhagens celulares, o perfil de expressão do gene SLC15A3 

e correlacioná-lo com o padrão de metilação das ilhas CpGs associadas aos seus 

promotores. 

5. Investigar o efeito do silenciamento da expressão gênica por RNA de 

interferência contra o MX1 pela análise do índice de proliferação e por estudos de 

migração e do ciclo celular. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Amostras 

 

Linhagens celulares de cabeça e pescoço 

No presente trabalho, foram utilizadas linhagens celulares de carcinomas 

epidermóides de cabeça e pescoço e de outros tipos tumorais, sendo a maioria 

proveniente da “American Type Culture Collection” (ATCC, Manassas - VA E.U.A.). 

As características gerais dessas células são mostradas na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1. Características das linhagens utilizadas no estudo. 

Linhagem Tecido de origem ATCC 

Dados dos 
pacientes 

Idade Sexo 

SCC-4 Carcinoma epidermóide de língua CRL-1624 55 homem 

SCC-9 Carcinoma epidermóide de língua CRL-1629 25 homem 

SCC-15 Carcinoma epidermóide de língua CRL-1623 55 homem 

SCC-25 Carcinoma epidermóide de língua CRL-1628 70 homem 

SCC-38 Carcinoma epidermóide de laringe ND 66 homem 

FaDu Carcinoma epidermóide de hipofaringe HTB-43 56 homem 

TALL Leucemia linfoblástica aguda CRL-11386 2 homem 

LOUCY Leucemia linfoblástica aguda de células T CRL-2629 38 mulher 

WDT4 Leucemia linfocítica aguda (BCR/ABL +) ND ND ND 

WDT5 Leucemia linfocítica aguda (BCR/ABL +) ND ND ND 

HL60 Leucemia promielocitica aguda CCL-240 36 mulher 

CEM Leucemia linfoblástica aguda CRL-2264 4 mulher 

BV-173 Leucemia aguda (Ph +) ND 46 homem 

RS4 Leucemia linfoblástica aguda CRL-1873 32 mulher 

MCF12 Epitélio de mama CRL-10782 60 mulher 

CAMA1 Adenocarcinoma de mama HTB-21 51 mulher 

MCF7 Adenocarcinoma de mama HTB-22 69 mulher 

MB-468 Adenocarcinoma de mama HTB-132 51 mulher 

SKBR3 Adenocarcinoma de mama HTB-30 43 mulher 

HCT116 Carcinoma colorretal CCL-247 adulto homem 

SW620 Adenocarcinoma colorretal CCL-227 51 homem 

SW480 Adenocarcinoma colorretal CCL-228 50 homem 

KM12 Adenocarcinoma colorretal ND ND ND 

H460 Carcinoma de pulmão HTB-177 ND homem 
 

ND – não determinado. 
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Amostras de doadores normais (sangue) 

Como controle, foram utilizadas sete amostras de sangue periférico de 

doadores normais, gentilmente cedidos pela prof.a. Fernanda Carregaro. 

 

Amostras de carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço 

No presente estudo, também foram utilizadas amostras de tumores e margens 

cirúrgicas provenientes de 54 pacientes com carcinoma epidermóide das vias 

aerodigestivas superiores. Na Tabela 2, estão apresentados os dados clínico-patológicos 

de cada paciente. Tais amostras foram colhidas após ressecção cirúrgica pelas equipes 

de médicos do Projeto Temático (Processo FAPESP 04/12054-9) “Marcadores de 

agressividade em tumores de cabeça e pescoço” (Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, 

SP; Hospital Heliópolis; Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, USP, SP; 

UNIVAP, São José dos Campos) e imediatamente armazenadas em nitrogênio líquido 

ou freezer –80oC, para posterior microdissecção, extração de RNA, DNA e proteínas. 

De todos os pacientes foram obtidas informações clínicas e laboratoriais. O projeto 

temático foi aprovado pelo CONEP (Parecer 1763/05 - Proc. 25000.152864/2005-50, 

Registro no. 12380/CONEP, Data 18/095/2005). 
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Tabela 2 – Característica clínico patológicas das amostras de carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço 

Caso Sexo Idade Fuma Etilista Sítio TNM Estadio Diferenciação 
Histológica 

Infiltração 
Vascular 

Sanguínea 

Infiltração 
Linfática 

Invasão 
Perineural 

Infiltrado 
Inflamatório 
peri-tumoral 

Óbito 

CP1/0012 M 55 Sim Sim Faringe T4N2BM0 IV Moderadamente Ausente Presente Ausente Escasso Pela Neoplasia 
CP1/0019 F 59 No passado No passado Língua T4N2CM0 IV Bem diferenciado Ausente Presente Presente Moderado Pela Neoplasia 
CP1/0174 M 68 Sim No passado Laringe T2N0M0 II Bem diferenciado Ausente Ausente Ausente Intenso Não 
CP1/0271 F 50 Sim Nunca Laringe T2N1M0 III Pouco diferenciado Ausente Ausente Ausente Moderado Não 
CP3/0018 M 61 Sim No passado Laringe T4N2BM0 IV Moderadamente Ausente Ausente Ausente Moderado Pela Neoplasia 
CP3/0019 M 54 Sim Sim Laringe T4N0M0 IV Moderadamente Ausente Ausente Ausente Escasso Não 
CP3/0020 M 53 No passado No passado Laringe T1N1M0 III Moderadamente Ausente Ausente Presente Moderado Não 
CP3/0031 M 54 Sim Sim Laringe T4N2CM0 IV Moderadamente Ausente Ausente Presente Moderado Pela Neoplasia 
CP3/0069 M 58 Sim Sim Língua T1N0M0 I Pouco diferenciado Ausente Ausente Ausente Moderado Não 
CP3/0076 M 64 No passado No passado Laringe T4N2BM0 IV Pouco diferenciado Ausente Ausente Presente Escasso Não 
CP3/0084 M 61 Sim Nunca Laringe T3N0M0 III Bem diferenciado Ausente Ausente Ausente Moderado Não 
CP3/0085 M 59 Sim Sim Laringe T4N3M0 IV Pouco diferenciado Ausente Ausente Ausente Moderado Não 
CP3/0096 M 54 Sim Nunca Laringe T4N0M0 IV ND Ausente Ausente Ausente Escasso Não 
CP3/0102 M 49 Sim Sim Laringe T2N1M0 III Bem diferenciado Presente Ausente Ausente Escasso Não 
CP3/0105 M 67 No passado Sim Laringe T4N2CM0 IV Moderadamente Ausente Ausente Presente Moderado Pela Neoplasia 
CP3/0113 M 67 Nunca Sim Língua T4N1M0 IV Bem diferenciado Ausente Ausente Ausente Moderado Não 
CP3/0119 M 67 Sim Sim Laringe T4N2CM0 IV Bem diferenciado Ausente Presente Presente ND Pela Neoplasia 
CP3/0124 M 68 Sim Sim Laringe T4N2CM0 IV Moderadamente Ausente Ausente ND Escasso Pela Neoplasia 
CP3/0125 M 63 No passado No passado Laringe T4N3M0 IV Pouco diferenciado Presente Presente Presente Moderado Não 
CP3/0136 M 65 Sim Sim Laringe T4N2BM0 IV Bem diferenciado Ausente Ausente Ausente Escasso Pela Neoplasia 
CP3/0147 M 44 No passado Nunca Laringe T2N0M0 II Moderadamente Ausente Ausente Ausente ND Não 
CP3/0153 M 49 Sim No passado Laringe T3N3M0 IV Moderadamente Presente Presente Presente Moderado Pela Neoplasia 
CP3/0193 M 49 No passado No passado Língua T2N1M0 III Bem diferenciado Ausente Ausente Ausente ND Não 
CP3/0199 M 74 Sim Nunca Laringe T4N0M0 IV Bem diferenciado Ausente Ausente Ausente Moderado Não 
CP3/0209 M 67 No passado No passado Laringe T4N0M0 IV Bem diferenciado Ausente Ausente Presente Escasso Pela Neoplasia 
CP3/0246 M 69 No passado Nunca Laringe T4N0M-ND ND Moderadamente Ausente Ausente Presente Escasso Não 
CP3/0377 M 78 No passado No passado Laringe T4N0M-ND ND Moderadamente Ausente Ausente Presente ND Outras Causas 
CP3/0390 M 55 Sim Sim Laringe T4N0M-ND ND Moderadamente Ausente Ausente Ausente Intenso Não 
CP3/0411 M 49 Sim Sim Laringe T4N2BM-ND ND Moderadamente Presente Ausente Presente Intenso Outras Causas 
CP3/0433 M 56 Sim Sim Laringe T4N0M-ND ND Bem Diferenciado Ausente ND Ausente Escasso Não 
CP3/0464 M 79 Sim No passado Laringe T4N2BM-ND ND Moderadamente Ausente Ausente Ausente Intenso Pela Neoplasia 
CP3/0485 M 47 Sim No passado Laringe T3N0M-ND ND Moderadamente Ausente Ausente Ausente ND ND 
CP4/0002 M 56 Sim Sim Laringe T3N0M-ND ND Bem Diferenciado Ausente Ausente Ausente Moderado Não 
CP4/0008 M 46 Sim Sim Laringe T3N0M-ND ND Moderadamente Ausente Ausente Ausente Intenso Não 
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CP4/0016 F 52 Sim Sim Laringe T1N0M-ND ND Bem diferenciado Ausente Ausente Ausente Escasso Não 
CP4/0024 M 45 Sim No passado Laringe T4N0M-ND ND Bem diferenciado Ausente Ausente Ausente Intenso ND 
271901 M 56 Sim Sim Faringe ND ND ND ND ND ND ND ND 
275296 M 50 No passado Nunca Laringe ND ND ND ND ND ND ND ND 
279422 F 58 Sim Sim Laringe ND ND ND ND ND ND ND ND 
281415 M 50 Sim Sim Laringe T4N1M0 ND ND ND ND ND ND ND 

CP1/0001 M 53 Sim Sim Laringe T2N2M0 IV Moderadamente Presente Presente Presente Moderado Pela neoplasia 
CP1/0006 M 57 Sim Sim Laringe T4N1M0 IV Moderadamente Ausente Presente Presente Escasso Pela neoplasia 
CP1/0017 M 55 Sim No passado Língua T2N0M0 II Moderadamente Ausente Ausente Ausente Moderado Não 
CP1/0027 M 48 Sim Sim Laringe T4N2CM0 IV Bem diferenciado Ausente Presente Ausente Escasso Pela neoplasia 
CP1/0023 M 56 Sim Sim Faringe T4N0M0 IV Moderadamente Ausente Ausente Ausente Moderado Pela neoplasia 
CP1/0042 M 70 Sim Sim Laringe T4N2CM0 IV Moderadamente Ausente Presente Ausente Escasso Pela neoplasia 
CP1/0036 M 66 No passado No passado Laringe T4N0M0 IV Moderadamente Ausente Ausente Presente Escasso Pela neoplasia 
CP1/0037 M 55 Sim No passado Faringe T4N2BM0 IV Moderadamente Presente Presente Presente Moderado Pela neoplasia 
CP1/0041 M 44 Sim No passado Faringe T4N2BM0 IV Moderadamente Ausente Presente Ausente Moderado Não 
CP1/0046 M 60 No passado Sim Laringe T4N2CM0 IV Moderadamente Ausente Presente Presente Escasso Outra causa 
CP1/0058 M 50 Sim No passado Laringe T4N2CM0 IV Moderadamente Presente Presente Ausente Moderado Não 
CP1/0049 M 44 Sim No passado Língua T4N2CM0 IV Moderadamente Presente Presente Presente Moderado Não 
CP1/0066 M 72 Sim Sim Laringe T4N2BM0 IV Bem diferenciado Ausente Presente Ausente Moderado Pela neoplasia 
CP1/0065 M 46 Sim No passado Faringe T2N0M0 II Bem diferenciado Ausente Ausente Ausente Moderado Não 

ND – Não determinado 
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Extração de DNA 

O DNA das amostras de carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço foi 

obtido pelo método de extração por TRIzol® de RNA, DNA e proteínas (Invitrogen, 

Carlsbad - CA, E.U.A) seguindo protocolo fornecido pelo fabricante. Os DNAs das 

linhagens celulares utilizadas no presente trabalho foram gentilmente cedidos pelo Dr. 

Jean-Pierre Issa, MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas.  

 

Conversão do DNA por Bisssulfito de Sódio 

Após a determinação da concentração por espectrofotometria, 2 µg de DNA 

genômico foi ressuspendido em 20 µl de DDW (Double Destilled Water). Em seguida, 

os DNAs foram tratados com bissulfito de sódio, que promove a desaminação de 

citosinas não metiladas em uracilas, posteriormente substituídas por timinas durante a 

síntese de uma nova fita de DNA. As citosinas metiladas (5-metilcitosinas), ao 

contrário, são mantidas intactas e permanecem como citosinas após a reação de 

amplificação. A reação foi realizada com a utilização do EZ DNA Methylation Gold 

KitTM (Zymo, Irvine – CA, E.U.A) de acordo com as instruções fornecidas pelo 

fabricante.  

 

Desenho de iniciadores para Nested PCR e Pirosequenciamento  

As regiões promotoras dos genes SLC15A3, MX1, CDH1, CDH13, DAPK, 

CDKN2A, RASSF1A, SOCS3, TIMP3 foram amplificadas por PCR Nested e 

posteriormente sequenciadas. Foram desenhados, com o auxílio do programa PyroMark 

Assay Design Software (Qiagen, Valencia – CA, E.U.A.), iniciadores externos e 

internos aos CpGs presentes nas regiões promotoras de cada gene, além de uma sonda 

de sequenciamento. Uma sequência universal de nucleotídeos (5’ – 

GGGACACCGCTGATCGTTTA – 3’), necessária para a ligação da biotina, foi 

adicionada a um dos iniciadores utilizados nas reações de nested PCR. Após 

amplificação dos fragmentos de interesse, a fita do DNA biotinilada foi purificada e, 

posteriormente, a porcentagem de metilação dessas regiões foi avaliada por 

pirosequenciamento. A Tabela 3 mostra a seqüência dos iniciadores externos, dos 

iniciadores internos e da sonda de sequenciamento de cada gene, bem como os 

tamanhos dos produtos de amplificação. 
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PCR e Nested PCR 

As reações da primeira PCR e da Nested PCR foram processadas em 25µL, 

contendo 2,5 µl de tampão 10X, 4,0 µl de  dNTP mix a 1,25 µM), 1µl de MgCl2+  a 

50mM, 0,4 µl de oligonucleotídeos  a 10 pmol e 0,2 µl de  polimerase de DNA a 5U/µl. 

Em todos os experimentos, um dos tubos não recebeu DNA, como controle de 

contaminação. Para a primeira PCR, foram utilizados cerca de 50 ng de DNA tratado e 

1µl desse produto foi utilizado para a Nested PCR. 

A reação da primeira PCR compreendeu um passo inicial de 10 minutos a 95ºC 

para ativação da enzima Taq Platinum (Invitrogen), seguido de 30 ciclos de: 50 

segundos a 95ºC, 50 segundos à temperatura de anelamento de cada seqüência, 1 

minuto a 72ºC e um passo final de cinco minutos a 72ºC para extensão dos fragmentos.  
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Tabela 3 - Iniciadores externos, iniciadores internos e sonda de sequenciamento de 
cada gene de interesse, bem como os tamanhos dos respectivos produtos de 
amplificação. 

Gene Localização Oligo 5’ →→→→ 3’ 

MX1 
(Variante longa) 

+ 289/+317 
 

F1 TAGGGAGGATGGGTAGGTTGT 
R1 CACCACCAAAAAACAATATTACTC 
F2 GATGGGTAGGTTGTGGGATGT 
RU GGGACACCGCTGATCGTTTACACCACCAAAAAACAATATTACTC 
S GTAGGTTGTGGGATGTT 

MX1 
(Variante curta) 

+53/+97 
(região 1) 

F1 GAAGGGGGGAAGGATATGTTTA 
R1 CCCCAACCCAAACCTACTAAATC 
F2 GGGGGAAGGATATGTTTAGGTT 
RU GGGACACCGCTGATCGTTTACCCCAACCCAAACCTACTAAATC 
S GGATATGTTTAGGTTTAAGG 

+668/+709 
(região 2) 

F1 TTAGAGGTTTTTTTGTAGGAGAGG 
R1 AAAAATCCACCAAAAACAATAATC 
F2 TTTTTTGTAGGAGAGGTTGGGAAG 
RU GGGACACCGCTGATCGTTTAAAAAATCCACCAAAAACAATAATC 
S TGGGAAGGGGTGGGG 

SLC15A3 +369/+403 

F1 TTGTTGGTGGAGATGTTGGA 
R1 CTACTCCCCCATCCAATTAAAA 
FU GGGACACCGCTGATCGTTTATTGTTGGTGGAGATGTTGGA 
R2 CCCATCCAATTAAAATTAATAC 
S AAAATTAATACTATTAAAATACAA 

CDH1 -33/+2 

F1 TTAGGAGAGAGGAAGGGATTGG 
R1 CCCCATTTCTCATTCCTACCA 
F2 TTTATTTGGGGTTTTTGAGGGT 
RU GGGACACCGCTGATCGTTTACCCCATTTCTCATTCCTACCA 
S TTTTAGTTTAGGTTTTATTTATAAG 

CDH13 +74/+102 

F1 TTTGGGAAGTTGGTTGGTTG 
R1 ACAACCCCTCTTCCCTACct 
F2 AGTTTGGTTTTTAAGGAAAATATGTTTAGT 
RU GGGACACCGCTGATCGTTTAACCAAATTCTCCACTACATTTTATCC 
S TAAGGAAAATATGTTTAGTGTA 

RASSF1A +213/+244 

F1 ATGTAGGGGGAGTTTGAGTTTATTGA 
R1 CACCACCCCCCAAATAAAATC 
F2 GTTGGGAGAGTTGGGAAGGGT 
RU GGGACACCGCTGATCGTTTACACCACCCCCCAAATAAAATC 
S AGGGTYGTATTYGGTTGGA 

DAPK1 -24/+10 

F1 AGAGAGGAGTTGGGAGGAGTAG 
R1 CCCACAAACCACCAATAAAAAC 
F2 GTAGAGTAGGTTTGGTAGGGTAGTT 
RU GGGACACCGCTGATCGTTTACCCACAAACCACCAATAAAAAC 
S GTAGGGTAGTTYGGAGGTG 

CDKN2A -16/+25 

F1 GGGGTAGGTGGGGAGGAGTT 
R1 CCCCTCCTCTTTCTTCCTCC 
F2 GGTTGTTTTAGGTTGGTGTTTT 
*R *-ACCCTATCCCTCAAATCCTCTAAAA 
S GATTTTAGGGGTGTTATATT 

SOCS3 -3/+39 

F1 GGAGGGGATTAGGAGAGGGAT 
R1 ACCCCCCAATTCCAAAAATC 
F2 GAAGAGGTAGTAGAGGAGTAGGGAGTTTA 
RU GGGACACCGCTGATCGTTTACCCCCCAATTCCAAAAATC 
S AGAGGAGTAGGGAGTTTAAG 

TIMP3 +538/+619 

F1 GGTGGGTGGGTGTTAGTTGG 
R1 CAAACCCTCCTACCCCTTCTC 
F2 GGTTTTGGTTTGGGTTAGAGATA 
RU GGGACACCGCTGATCGTTTACAAACCCTCCTACCCCTTCTC 
S GGTTAGAGATATTTAGTGGTTTA 

TSS (Transcript Start Site) – posição da região analisada em relação ao sítio de inicio da 
transcrição. * - primer biotinilado diretamente. Sequência em azul – sequência universal de 
ligação à biotina. 
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A reação de Nested PCR compreendeu um passo inicial de 10 minutos a 95 ºC 

para ativação da enzima Taq Platinum, seguido de 5 ciclos de: 50 segundos a 95ºC, 50 

segundos à temperatura de anelamento de cada gene, 1 minuto a 72ºC e um passo final 

de cinco minutos a 72ºC para extensão dos fragmentos. Os produtos das amplificações 

foram submetidos à corrida eletroforética em gel de poliacrilamida 8% para 

visualização das bandas de interesse. 

 

Pirosequenciamento 

A metodologia de pirosequenciamento foi realizada neste trabalho por 

possibilitar a análise quantitativa de metilação do DNA em regiões promotoras dos 

genes de interesse. Essa técnica necessita que o produto de PCR esteja na forma de fita 

simples de DNA, o que permite à sonda de sequenciamento anelar-se à sequencia alvo. 

Diversos métodos têm sido descritos e mostraram-se eficientes na obtenção da fita 

molde de DNA para as reações de pirosequenciamento (Nordstrom, Nourizad et al. 

2000; Nordstrom, Alderborn et al. 2002; Diggle and Clarke 2003). No presente 

trabalho, foi utilizado o método descrito por Ronaghy e colaboradores, 1996 (Ronaghi, 

Karamohamed et al. 1996), que produz um DNA de alta qualidade sem a necessidade 

de purificação prévia do produto de PCR. Nessa técnica, uma das fitas do produto de 

PCR é marcada com biotina. Essa fita é capturada em microesferas revestidas por 

estreptoavidina e o DNA não biotinilado é removido por tratamento com solução 

alcalina (NaOH 0,2M). O DNA biotinilado é então lavado com uma solução de Tris 

(10mM, pH 7,6) para neutralizar o pH básico. Finalmente, a fita simples de DNA 

purificada é transferida para uma placa de pirosequencimento contendo um tampão de 

anelamento (20mM Tris acetato, 2mM Mg acetato, pH7,6) e a sonda de 

sequenciamento. 

Estes últimos experimentos foram desenvolvidos no laboratório do Dr. Jean-

Pierre Issa do departamento de Leucemia, MD Anderson Cancer Center, Universidade 

do Texas, Houston-TX. 

 

Cultivo Celular 

Os experimentos seguintes foram realizados no laboratório do Roger Chammas 

do departamento de Oncologia, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo - 

FMUSP. 
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As linhagens celulares de carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço (SCC-4, 

SCC-9, SCC-15 e SCC-25) foram cultivadas em frascos plásticos de 25 ou 75 cm2 em 

meio de cultura DMEM/F-12 (Invitrogen), suplementado com 10% de soro fetal bovino 

(SFB), penicilina (100U/mL), estreptomicina (100µg/mL), glutamina (4mM), a 37ºC 

em atmosfera contendo 5% de CO2 e 95% de umidade. As células utilizadas nos 

experimentos foram subcultivadas sempre que atingiram uma confluência de 

aproximadamente 60-70%. Para isto, o meio de cultura foi removido, as células lavadas 

com 10 ml de solução salina tamponada com fosfato pH 7,4 (PBS) e então incubadas a 

37°C com 0,5 ml ou 2 ml de tripsina a 2%, para frascos de 25 cm2 ou 75 cm2, 

respectivamente. Após um período que variou de 5 a 25 minutos, dependendo da 

linhagem, as células destacaram-se do soalho do frasco de cultura (o que foi 

determinado por observação em microscópio de contraste de fase), sendo então a ação 

da tripsina interrompida pela adição de meio de cultura DMEM (Invitrogen) com 10% 

de SFB. A suspensão de células foi transferida para tubos falcon de 15 ml estéreis e 

centrifugada a 1500 rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi removido e descartado e o 

pellet de células ressuspendido em 5 ml de meio de cultura DMEM/F-12 com 10% de 

SFB, as células contadas e replaqueadas em novos frascos de 25 cm2 ou 75 cm2 (1x 103 

células em 5 ml de meio para frascos de 25 cm2 e 1x105 células em 10 ml de meio para 

frascos de 75cm2). O meio de cultura foi trocado a cada 48 horas. Com o objetivo de 

manter o estoque congelado em nitrogênio líquido e trabalhar sempre com as células em 

passagens semelhantes, várias amostras de cada linhagem celular foram congeladas 

antes da realização dos experimentos. Para isto, as células foram suspensas em solução 

1/1 de DMEM/F-12 contendo 20% de di-metilsulfóxido (DMSO - Sigma, Munich, 

Alemanha) e DMEM/F-12 com 50% de SFB e congeladas em nitrogênio líquido.  

 

Curvas de proliferação celular 

O potencial proliferativo das linhagens SCC foi avaliado por curvas de 

proliferação. Um total de 5x103 células foi plaqueado em 1ml de meio DMEM/F12 

contendo 10% de SFB em cada poço de uma placa para cultura celular de 24 poços 

(Nunc Brand Products, Roskilde, Dinamarca). Após 24 horas, o meio foi trocado por 

DMEM/F-12 livre de SFB e as células incubadas por mais 48 horas. Para estimular o 

crescimento celular, o meio foi substituído por DMEM/F-12 contendo 10% de FBS. 

Após 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168 e 192 horas, as células de 2 poços de cada placa 

foram lavadas duas vezes com PBS a 37 °C e incubadas com 0,3 ml de tripsina a 2%, 
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também a 37ºC por 20-25 minutos, até que estivessem completamente separadas do 

soalho da placa. A tripsina foi inativada com 2 ml de meio DMEM com 10% de FBS. O 

crescimento e a morfologia celular foram avaliados diariamente em microscópio 

invertido. 

 

Silenciamento de expressão gênica por RNA de interferência  

O silenciamento da expressão do gene MX1 foi realizados nas linhagens SCC-

4, SCC-9, SCC-15 e SCC-25. Para tanto, foi utilizado o kit TriFECTa (Integrated DNA 

Technologies - Coralville, IA, E.U.A.) que contém três oligos duplex de 27mer, 

específicos para o gene MX1, e um controle negativo (duplex Scrambled universal).  

Para cada experimento, foi feito o plaqueamento de 2x104 células em placa de 

24 poços. As células foram cultivadas até atingirem entre 40 e 60% de confluência e, 24 

horas antes da realização dos experimentos de transfecção, o meio foi substituído por 

outro sem antibiótico. No momento da transfecção, o meio foi removido e as células 

lavadas com PBS e a transfecção foi realizada com meio Opti-MEM (Invitrogen). 

Durante a etapa de padronização, as células foram transfectadas com 1nM, 10nM e 

20nM de duplex para MX1 e 10nM para os controles, e os lipossomos foram utilizados 

como agentes de transfecção. Foram testados dois tipos de lipossomos; a Lipofectamine 

2000 (Invitrogen) e a Lipofectamine RNAiMax (Invitrogen). As células foram mantidas 

em incubadora úmida a 37°C em atmosfera de 5% de CO2. Após um período de 24 

horas, os RNAs das linhagens celulares foram extraídos, os cDNAs foram 

confeccionados e foram realizadas reações de PCR em tempo real para avaliação do 

nível de expressão do gene MX1. 

 

Extração de RNA e síntese de cDNA 

O RNA total das amostras foi isolado com TRIzol® (Invitrogen) e sua 

qualidade e integridade foram avaliadas por espectrometria e eletroforese em gel de 

agarose. Depois de isolados, os RNAs foram utilizados para síntese de DNA 

complementar (cDNA) com a enzima transcriptase reversa e posterior amplificação e 

quantificação por PCR em tempo real. 

O RNA total foi previamente tratado com RQ1 Rnase-Free Dnase (Promega 

Corporation, Madison – WI. E.U.A.), seguindo especificações do fornecedor, a fim de 

eliminar qualquer vestígio de DNA genômico. A síntese de cDNA foi realizada com o 

High Capacity cDNA Archive Kit (Applied Biosystems, Carlsbad - CA, E.U.A.), 
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segundo protocolo do fornecedor. A qualidade da síntese foi avaliada por reação de RT-

PCR para o gene GAPDH. 

 

PCR em tempo real 

A metodologia de PCR em tempo real foi realizada segundo protocolo 

estabelecido no laboratório. Todas as reações de PCR em tempo real foram realizadas 

no aparelho 7500 Real-Time PCR System (Applied Biosystems). Foram desenhados 

iniciadores específicos para cada transcrito por meio da utilização da ferramenta 

Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3.cgi) e as reações de 

padronização para cada par de oligonucleotídeo foram realizadas com o objetivo de 

selecionar a concentração que garantisse sua saturação. As concentrações de 

oligonucleotídeos testadas foram 0,2µM; 0,4µM; 0,6µM e 0,8µM.  

As reações de padronização foram processadas em volumes de 20µL, contendo 

10ng de cDNA proveniente de pool de amostras tumorais de língua, 10µL de Power 

Master Mix SYBR GreenTM (Applied Biosystems) e os oligonucleotídeos iniciadores nas 

concentrações referidas na Tabela 2. O Power Master Mix SYBR GreenTM contém todos 

os componentes para a reação de PCR em tempo real, exceto o template, os 

oligonucleotídeos iniciadores e a água. Para uma melhor análise dos resultados, os 

ensaios de otimização de concentração de oligonucleotídeos foram realizados em 

duplicata para cada gene analisado. Além disso, todos os experimentos incluíram 

controles negativos sem cDNA.  

As reações compreenderam uma etapa inicial de 2 minutos a 50ºC para a 

ativação da enzima UNG, seguida de um passo de 10 minutos a 95 ºC para inativação 

da UNG, evitando, dessa forma, que a enzima degradasse os produtos da termociclagem 

a ser iniciada em seguida, e também para a ativação da enzima AmpliTaq Gold® 

(Applied Biosystems). Posteriormente, seguiram-se 40 ciclos de 15 segundos a 95ºC e 

um minuto a 60ºC para extensão. Foi acrescentado um passo de dissociação que 

compreende duas etapas de 15 segundos a 95ºC, intercaladas por uma etapa de 30 

segundos a 60ºC. A curva de dissociação tem como objetivo a verificação de ocorrência 

de primer dimers, produtos inespecíficos e de contaminações.  

As eficiências de amplificação dos iniciadores específicos para os transcritos 

alvos e para o gene normalizador foram calculadas de acordo com a equação:  

 

E= 10(-1/slope) 
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Nessa equação, o slope corresponde à inclinação da reta obtida quando se 

analisa a variação do Ct dos transcritos alvo e do normalizador em função do log de 

diferentes quantidades de cDNA. Para verificar a eficiência de amplificação, foram 

realizadas diluições seriadas de cDNA da linhagem celular FaDu, sendo as 

concentrações finais iguais a 20ng, 10ng, 5ng, 2,5ng e 1,25ng. As amostras de cDNA 

nas concentrações citadas foram submetidas à amplificação por PCR em tempo real. O 

teste foi realizado para cada gene, sendo a concentração de oligonucleotídeo otimizada 

previamente. 

Para cálculo da expressão diferencial, foi utilizado o modelo matemático 

proposto por PFAFFL, 2001 (Pfaffl 2001) segundo a fórmula,  

 

R = (E alvo)∆Ct alvo/(E normalizador)∆Ct normalizador 

 

Nessa fórmula, o “E alvo” corresponde à eficiência de amplificação dos 

iniciadores específicos para o transcrito alvo, o “E normalizador” corresponde à 

eficiência de amplificação dos iniciadores específicos para o gene normalizador, o “∆Ct 

alvo” corresponde à diferença entre o Ct do transcrito alvo obtido para a amostra em 

análise e o Ct do transcrito alvo obtido para a amostra referência, o “∆Ct normalizador” 

corresponde à diferença entre o Ct do gene endógeno obtido para a amostra em análise 

e o Ct do gene endógeno obtido para a amostra referência. 

 

PCR em tempo real 

Após a etapa de padronização, foi realizada a análise da expressão diferencial 

do gene MX1. As amostras foram testadas em duplicata com controles negativos. Foram 

considerados como diferencialmente expressos os transcritos que exibiram expressão 

diminuída nas linhagens transfectadas com os duplex para o MX1 em relação às 

linhagens transfectadas com o controle negativo (duplex Scrambled), com valor 

superior ao cut off (≥ 3.0) com base nos dois controles endógenos (GAPDH e 

TUBA1C).  
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Avaliação de ciclo e morte celular  

As células SCC-15 e SCC-25 foram mantidas em cultura por um período de 36 

horas após ensaio de silenciamento gênico. As células foram tripsinizadas e 

centrifugadas juntamente com o meio de cultura, e o pellet foi fixado em etanol 70% e 

mantido congelado até o momento da análise por citometria de fluxo (citômetro 

FACScalibur Becton & Dickson, Franklin Lakes – NJ, E.U.A). A avaliação de ciclo e 

morte celular foi realizada por meio da marcação com iodeto de propídeo (PI, do inglês 

propidium iodide). O PI se incorpora estequiometricamente ao DNA, permitindo uma 

quantificação relativa do conteúdo de DNA.  

A análise da citometria de fluxo foi realizada utilizando o programa Cell Quest 

Pro (Becton & Dickson). Cada condição foi avaliada em triplicata, a porcentagem das 

células nas diferentes fases do ciclo celular foi quantificada e os dados foram 

apresentados em histogramas. Para avaliar o papel do gene MX1 sobre a proliferação 

celular em linhagens celulares de CECP foi realizado o cálculo da fração proliferativa 

das células. Para tanto, foi utilizada a seguinte razão: 

 

SG2M/G0G1,  

 

“SG2M” corresponde à população de células contidas em M3 e “G0G1” 

corresponde à população de células contidas em M2 dos histogramas obtidos por 

citometria de fluxo. Uma razão maior ou menor que 1 indica aumento ou redução de 

proliferação, respectivamente. 

 

Ensaio de migração celular 

O efeito do silenciamento do gene MX1 sobre o processo de migração celular 

foi investigado por meio do ensaio de “cicatrização de ferida” em cultura de 

monocamada. As células foram semeadas sobre lamínulas de vidro de 13mm em placas 

de 24 poços e em câmaras de cultura de 2 poços. O experimento de silenciamento 

gênico por RNA de interferência foi realizado quando as células atingiram 

aproximadamente 90% de confluência. Transcorridas 24h após a transfecção, foram 

realizadas, com o auxílio de uma ponteira de micropipeta, descontinuidades na 

monocamada confluente, criando dessa forma uma área livre de células (ferida). Em 

seguida, o meio foi retirado e as células foram lavadas três vezes com PBS para 
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remoção dos restos celulares. Após um novo período de incubação de 12h, as células 

foram lavadas com PBS e fixadas com paraformaldeído 4%. Foi realizada então a 

marcação dos núcleos com DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole), segundo protocolo 

estabelecido no laboratório. Para determinação da taxa de migração celular, as imagens 

das feridas foram capturadas com câmera digital Nikon DXM 1200F (Nikon 

Corporation, Tokyo, Japão) acoplada ao microscópio de fluorescência Nikon Eclipse 

E600 (Nikon Corporation) utilizando objetiva de 10 vezes. Duas barras paralelas às 

feridas foram inseridas sempre na mesma posição em todas as imagens obtidas e os 

núcleos localizados no interior destas barras foram contados. 

 

Análise estatística 

O programa GraphPad prism (GraphPad Software Inc., San Diego – CA, 

E.U.A.) foi utilizado para a confecção dos gráficos e análises estatíticas. A comparação 

das porcentagens médias de metilação entre os grupos controle (sangue normal), 

margens cirúrgicas e tumores foi realizada pela análise de variância (one-way ANOVA). 

Utilizou-se o Teste exato de Fisher para comparar a proporção de metilação do gene 

SLC15A3 e variáveis clínicas dos pacientes. Para tanto, foram considerados metilados 

os casos que apresentaram uma porcentagem de metilação maior que a média de 

metilação do grupo controle (sangue normal). A análise estatística dos resultados dos 

ensaios funcionais (migração, morte e ciclo celular) foi realizada pelo Teste t Student 

(não paramétrico). 

A significância estatística foi definida para os valores de p≤0,05 em todas as 

etapas da análise. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Casuística 

Foram analisadas 54 amostras de carcinomas epidermóides de cabeça e 

pescoço, que incluíram 42 amostras procedentes de carcinoma de laringe, 6 de 

carcinoma de língua e 6 de faringe. Cinquenta pacientes eram do sexo masculino e 4 do 

sexo feminino, com idades variando de 44 a 79 anos (média = 57,4 anos); 53 referiram 

exposição ao tabaco, sendo 13 ex-fumantes; 47 pacientes faziam uso de álcool, mas 20 

haviam abandonado o hábito etílico; 24 relataram exposição ao fumo e ao álcool. A 

classe TNM mais frequente foi a T4N2CM0 (Tabela 4). 

 

Avaliação de metilação do DNA por pirosequenciamento 

O perfil de metilação dos genes MX1 e SLC15A3 e de outros genes 

conhecidamente metilados em cabeça e pescoço (CDH1, CDH13, RASSF1A, DAPK1, 

CDKN2A, SOCS3 e TIMP3) foi avaliado por pirosequenciamento. O perfil de metilação 

da ilha CpG associada ao promotor da variante curta do gene MX1 já havia sido 

avaliado anteriormente por MSP-PCR (methyl-specific PCR) e foi comparado com 

dados de pirosequenciamento em um painel de amostras independentes. Uma pequena 

parcela das amostras analisadas pelo método de pirosequencimento também já havia 

sido avaliada previamente por MSP-PCR. 

Diversas metodologias têm sido utilizadas para avaliar perfis anormais de 

metilação do DNA em tumores humanos (Herman, Graff et al. 1996; Colella, Shen et 

al. 2003; Ogino, Odze et al. 2006), sendo a mais frequentemente utilizada a técnica de 

MSP-PCR (Herman, Graff et al. 1996). A MSP-PCR é um método de baixo custo, 

altamente sensível e reprodutível. Apesar disto, a técnica de MSP-PCR apresenta 

algumas limitações, como a possibilidade de falsos positivos devido à conversão 

inadequada de citosinas não metiladas para uracila. Outras variáveis, como número de 

ciclos de PCR, iniciadores inadequados, bem como qualidade do DNA utilizado, podem 

gerar dados dúbios. Por esse motivo, foi utilizada a metodologia de pirosequenciamento 

para avaliação do perfil de metilação de possíveis biomarcadores.  
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Tabela 4. Frequência dos parâmetros sexo, idade, exposição a fumo e álcool, sítio 
primário, classificação estadio e diferenciação histológica das lesões em 54 pacientes 
portadores de carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço segundo tamanho (T), 
comprometimento de linfonodos (N1-3) ou não (N0). 
 

Parâmetros Grupos Total de pacientes (%) 
   

Sexo 
Masculino 50 (92,6) 
Feminino 4 (7,4) 

   

Idade* 
≥ 60 37 (68,5) 
< 60 17 (31,5) 

   

Fumante 
Sim 40 (74,2) 
No passado 13 (24,0) 
Não 1 (1,8) 

   

Etilista 
Sim 27 (50,0) 
No Passado 20 (37,0) 
Não 7 (13,0) 

   

Sítio Primário 
Laringe 42 (78,0) 
Faringe 6 (11,0) 
Língua 6 (11,0) 

   

Classificação 

T1 3 (5,5) 
T2 8 (14,8) 
T3 5 (9,2) 
T4 35 (65) 
T-ND 3 (5,5) 
  
N0 21 (39,0) 
N1 7 (13,0) 
N2 20 (37,0) 
N3 3 (5,5) 
N-ND 3 (5,5) 

   

Estadio 

I 1 (1,8) 
II 4 (7,4) 
III 5 (9,3) 
IV 29 (53,7) 
ND 15 (27,8) 

   

Diferenciação histológica 

Pouco diferenciado 5 (9,3) 
Moderadamente diferenciado 27 (50) 
Bem diferenciado 17 (31,4) 
ND 5 (9,3) 

   

ND – Não determinado 
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Em estudo prévio, o perfil de metilação do gene MX1 foi encontrado como 

diferencialmente metilado em linhagens de CECP, bem com em amostras primárias de 

CECP (Calmon, Rodrigues et al. 2009). São conhecidos três transcritos do gene MX1 

derivados de splicing alternativo, duas variantes curtas e uma terceira recentemente 

descrita. Esta última apresenta uma ilha CpG próxima à sua região promotora e as duas 

primeiras compartilham uma outra ilha CpG que tem início no final do primeiro exon e 

engloba grande parte do intron adjacente. (Figura 3).  

 

 

Figura 3 – Ferramenta BLAT mostrando localização e transcritos variantes do gene MX1. 
Caixas verdes – ilhas CpG analisadas no presente trabalho 
 

Levando-se em conta as limitações técnicas do método de MSP-PCR, foi 

realizada a reavaliação de metilação do gene MX1 por pirosequenciamento de DNA 

após tratamento com bissulfito de sódio. Para tanto, um ensaio de pirosequenciamento 

(sonda de pirosequencimento da região 2, isoformas curtas – Tabela 3 ) foi desenhado 

para a mesma região analisada pela técnica de MSP-PCR (Figura 4). Também foram 

desenhados dois outros ensaios próximos aos promotores associados a cada uma destes 

transcritos (Tabela 3). 

 

 

Figura 4 – Ensaios de pirosequenciamento e de MSP-PCR para detecção de metilação do DNA 
em dinucleotídeos CpGs no promotor do gene MX1. Setas vermelhas – localização dos 
iniciadores utilizados nas reações de MSP-PCR. Seta azul – sonda de sequencimento utilizada 
no ensaio de pirosequenciamento. Verde – dinucleotídeos CpG. Sublinhado – dinucleotídeos 
CpG analisados nos ensaios de pirosequencimento. 
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Como pode ser observado, a ilha CpG associada à variante longa não está 

metilada em amostras de indivíduos saudáveis, em tumores e suas respectivas margens 

cirúrgicas (Figura 5A). Os dinucleotídeos CpGs próximos ao sítio de início de 

transcrição da variante curta (região 1) também não estão metilados em amostras 

normais, margens cirúrgicas e tumores (Figura 5B). No entanto, a análise de 

dinucleotídeos CpGs distantes do promotor (região 2) mostrou que algumas amostras de 

CECP encontram-se metiladas (Figura 5C). 

Como discutido acima, os resultados por pirosequenciamento mostraram 

muitas diferenças em relação aos dados obtidos pelo método de PCR-MSP. Um grupo 

de quinze amostras foi utilizado na comparação do perfil de metilação do gene MX1 por 

estas duas metodologias. Dentre as amostras que apresentaram resultado positivo pelo 

método de PCR-MSP, apenas 10% foram confirmadas pelo pirosequencimento. Essa 

enorme diferença deve-se, provavelmente, à característica qualitativa e à alta 

especificidade e sensibilidade do método de PCR-MSP. Por outro lado, o 

pirosequenciamento não possui a mesma especificidade e sensibilidade do MSP-PCR, 

pois seus iniciadores são desenhados fora de dinucleotídeos CpG, o que favorece a 

amplificação de ambos os DNAs, metilado e não metilado. Dessa forma, caso a amostra 

tumoral apresente contaminação por DNA normal, a metilação presente no DNA 

tumoral pode ser mascarada pela presença de DNA não metilado proveniente da 

amostra normal. 

O gene SLC15A3 foi encontrado como diferencialmente expresso e metilado 

em linhagens celulares tratadas com 5-AzadC, porém o seu perfil de metilação não foi 

avaliado anteriormente pela metodologia de MSP devido a dificuldades encontradas na 

padronização da reação de PCR. Por esse motivo, avaliamos o perfil de metilação deste 

gene apenas por pirosequencimento. Como pode ser observado, o gene encontra-se 

desmetilado em amostras de indivíduos sadios, porém o nível de metilação aumenta em 

margens cirúrgicas aparentemente livres de doença e está elevado em vários tumores 

(Figura 5D). 

O perfil de metilação do DNA de alguns genes com papel importante na 

tumorigênese de cabeça e pescoço foi analisado com o objetivo de identificar uma 

assinatura molecular para esses tumores (Figura 6 A-G). Com exceção de uma pequena 

proporção de casos, a maioria desses genes encontra-se desmetilados nas amostras 

analisadas (Figura 6 A-G).   
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Figura 5. Metilação da ilha CpG associada às variantes do gene MX1 e de dinucleotídeos CpG 
localizados na região promotora do gene SLC15A3 em amostras de indivíduos saudáveis, em 
tumores e suas respectivas margens cirúrgicas. 
 

A B 

C D 
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Figura 6. Metilação de ilhas CpGs 
associadas aos promotores dos genes 
CDH1, CDH13, RASSF1A, CDKN2A, 
DAPK1 e TIMP3 em amostras de 
indivíduos saudáveis, em tumores e suas 
respectivas margens cirúrgicas, bem como 
em linhagens. 

A B 

C D 

E F 

G 
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As análises estatísticas não mostraram diferenças significativas para a maioria 

dos genes analisados, com exceção do gene SLC15A3, que apresentou diferença 

significativa (p<0,05) entre tumores e amostras de sangue de doadores saudáveis. No 

entanto, não houve diferença entre tumores e margens cirúrgicas aparentemente livres 

de doença. A Tabela 5 apresenta os dados da comparação de variáveis clínicas dos 

pacientes com o perfil de metilação do gene SLC15A3, que mostrou associação com o 

grau de diferenciação dos tumores (Teste exato de Fisher; p<0,05).  

O gene SLC15A3 faz parte de uma superfamília de transportadores de 

oligopeptídeos dependentes de prótons (POT), também denominados transportadores de 

peptídeos (PTR) (Steiner, Naider et al. 1995), que utilizam um mecanismo dependente 

de prótons para o transporte transmembrânico de pequenas cadeias peptídicas (Herrera-

Ruiz and Knipp 2003; Daniel and Kottra 2004). As proteínas POT possuem entre 450 e 

700 aminoácidos, com as variantes de procariotos sendo menores que as de eucariotos. 

As predições protéicas indicam que essas proteínas possuem 12 domínios 

transmenbrânicos (TMD) com as porções carboxi- e amino-terminais voltadas para o 

citosol (Steiner, Naider et al. 1995).  

Em humanos, foram descritos primeiramente dois membros dessa família, 

PEPT1 (SLC15A1) e PEPT2 (SLC15A2), ambos com a capacidade de transportar uma 

ampla variedade de di e tripeptídeos. Entretanto, essa capacidade diminui drasticamente 

com o aumento do tamanho dos peptídeos (Liu, Liang et al. 1995). Posteriormente, 

foram descritos dois outros genes dessa família, PHT1 (SLC15A4) e PHT2 (SLC15A3), 

e suas isoformas derivadas de splincing alternativo (Botka, Wittig et al. 2000; Herrera-

Ruiz, Wang et al. 2001).  

Os genes da família POT possuem um padrão de expressão tecido-específico e, 

interessantemente, também estão relacionados com o transporte de diversas drogas 

peptídeo-miméticas (Terada, Sawada et al. 2000; Shu, Shen et al. 2001; Watanabe, 

Sawano et al. 2002; Wenzel, Kuntz et al. 2002). Isto faz com que sejam de particular 

interesse para o desenvolvimento de drogas tecido-específicas.  

YAMASHITA  et. al. (1997) (Yamashita, Shimada et al. 1997), analisando o 

perfil de expressão de PHT1 em tecidos de rato por Northern blot, obtiveram 

confirmação de expressão em cérebro, olho, pulmão e baço. As análises em tecidos 

humanos mostraram expressão de PHT1 em intestino delgado (Bhardwaj, Herrera-Ruiz 

et al. 2006) e expressão elevada de seu produto (proteína hPept1) (Qual gene? O PHT1 

ou SLC15A4) em pancreatite (Gonzalez, Covitz et al. 1998) e na linhagem celular Caco-
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2 derivada de adenocarcinomas de cólon (Walker, Thwaites et al. 1998). Uma revisão 

recente sobre o gene SLC15A3 (peptide/histidine transporter 2) mostrou escassez de 

dados sobre sua função. 

 

 

Tabela 5. Relação entre perfil de metilação do gene SLC15A3 e variáveis clínico-
patológicas de pacientes com CECP. 
 

Variáveis clinico - patológicas   Categoria   SLC15A3 
    Não metilado  Metilado  P 
         

Idade 
 ≤60  11  26  

0,4073 
 >60  7  10  

         

Tamanho do tumor 
 T1+T2  4  7  

0,8112 
 T3+T4  14  29  

         

Grau 

 1  4  1  0.0326* (1-2) 

 2  8  19  0.6945 (2-3) 

 3  6  11  0.0776 (1-3) 

         

Sítio anatômico 

 Laringe  13  27  0.6761 (1-2) 

 Faringe  2  6  0.334 (2-3) 

 Língua  3  3  0.4013 (1-3) 

         

Estadio 
 I+II  3  2  

0,1755 
 III+IV  10  24  

         

Comprometimento linfonodal 
 N0  9  18  

1,000 
  N+   9   18   

*p<0,05 (teste exato de Fisher) 
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Comparação do perfil de expressão gênica com o padrão de metilação do 

promotor  

Nesta etapa do trabalho, foi investigado se a expressão dos genes MX1 e 

SLC15A3 está associada com o padrão de metilação do DNA em seus promotores. Para 

tanto, os perfis de expressão gênica e de metilação do DNA foram analisados em 

diversas linhagens celulares. Os transcritos dos genes MX1 e SLC15A3 apresentam 

expressão diminuída em linhagens celulares em relação aos linfócitos normais (Figura 7 

A, C, E). Entretanto, a ilha CpG associada ao promotor da variante longa do gene MX1 

apresenta baixos níveis de metilação (Figura 7B) na maioria das linhagens celulares 

analisas. Ao contrário, a região do DNA próxima ao promotor da ilha CpG (+53/+97) 

associada aos transcritos curtos do gene MX1 está altamente metilada em praticamente 

todas as linhagens celulares (Figura 7D), o que concorda com as análises de transcritos. 

O gene SLC15A3 também apresentou altos níveis de metilação do DNA próxima ao 

início sítio de transcrição (Figura 7F). 

 

Ensaios funcionais do gene MX1 em linhagens celulares de cabeça e 

pescoço 

Para investigar o efeito do silenciamento da expressão do gene MX1 em 

linhagens celulares de cabeça e pescoço, foram realizadas análises do índice de 

proliferação, migração e ciclo celular. Esses parâmetros forma avaliados após o 

silenciamento da expressão gênica por RNA de interferência contra o MX1. 

 

Curvas de proliferação celular 

A morfologia e o potencial proliferativo das linhagens celulares de carcinomas 

epidermóides de cavidade oral (SCC-4, SCC-9, SCC-15, SCC-25) foram comparados. 

Essas linhagens, apesar de derivarem de CECs de língua, apresentam características 

biológicas bastante diferentes. As linhagens SCC-4 e SCC-15 mostraram-se similares 

no aspecto morfológico, ambas com células grandes e arredondadas com nucléolos 

evidentes, multinucleadas e crescimento formando redes (Figura 8A e 8C). 
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Figura 7. Perfis de expressão gênica e de metilação de ilhas CpGs associadas aos promotores 
dos genes MX1 e SLC15A3 em linhagens celulares provenientes de tumores de cabeça e 
pescoço, mama, cólon, leucemias e pulmão. A – qRT-PCR do gene MX1 ( transcrito variante 
longo), B - % metilação da ilha CpG associada ao promotor da variante longa do gene MX1. C 
– qRT-PCR do gene MX1 ( transcritos curtos), D - % metilação promotor ilha CpG associada ao 
promotor das variantes curtas do gene MX1. E – qRT-PCR do gene SLC15A3, F - % metilação 
promotor ilha CpG associada ao promotor do gene SLC15A3. 
 

A B 

C D 

E F 
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A linhagem SCC-9 apresentou um padrão de crescimento em rede e suas 

células mostraram núcleos grandes com nucléolos bastante evidentes, também 

arredondadas, porém raramente multinucleadas, e menores que as observadas em SCC-

4 e SCC-15 (Figura 8B). A linhagem SCC-25 apresentou células pequenas, com aspecto 

variando de arredondado a fusiforme, citoplasma escasso, núcleo grande e nucléolos 

evidentes (Figura 8D). O padrão de crescimento desta linhagem foi diferente, sendo 

observada a formação de pequenos grumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Aspecto morfológico das linhagens celulares SCC-4 
(A), SCC-9 (B), SCC-15 (C) e SCC-25 (D) em culturas 
subconfluentes, observadas em aumento de 100x. Em A observa-
se a presença de nucléolos evidentes, em B a formação de redes 
de células característica da linhagem SCC-9, em C células 
multinucleadas (seta) e em D células fusiformes presentes na 
linhagem SCC-25 com seu típico crescimento em grumos (* ). 
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A linhagem que apresentou maior potencial proliferativo foi a SCC-25, com 

maior número de células em todos os períodos. As linhagens SCC-4, SCC-9 e SCC-15 

comportaram-se de maneira semelhante, não havendo grandes diferenças entre elas nos 

intervalos de tempo analisados. De maneira geral, o pico de proliferação variou entre 

144 e 168 horas para todas as linhagens. No período de 192 horas após o plaqueamento, 

observou-se com freqüência um declínio no número de células, provavelmente por 

causas da proximidade da fase de confluência, o que provoca morte celular (Figura 9). 

 

 

Curva de crescimento das linhagens de carcinomas epidermóides de cavidade oral
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Figura 9. Curvas de proliferação das linhagens de carcinomas epidermóides de cabeça e 
pescoço SCC-4, SCC-9, SCC-15, SCC-25. 
 
 
 

Silenciamento da expressão do gene MX1 por RNA de interferência 

A padronização dos experimentos de silenciamento da expressão do gene MX1 

foi realizada, primeiramente, com a linhagem SCC-9, utilizando três oligos duplex de 

27mer, específicos para o gene MX1, em diferentes concentrações (1nM, 10nM e 

20nM). O RNA foi isolado e serviu de molde para a síntese de cDNA. Os níveis dos 

transcritos do MX1 foram avaliados por PCR em tempo real. Nesses experimentos, foi 

verificado que a expressão do gene MX1 está reduzida após tratamento com oligos 
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específicos para esse transcrito. A lipofectamine RNAiMax apresentou menor toxicidade 

que a lipofectamine 2000 e mostrou-se mais eficiente no silenciamento do transcrito 

(Figura 10). Foram considerados como diferencialmente expressos os valores superiores 

ao cut off (≥ 3.0) com base nos dois controles endógenos (GAPDH e TUBA1C). Os 

dados de eficiência de amplificação dos oligonucleotídeos utilizados nas reações de 

PCR em tempo real, bem como sua sequencias e concentrações, estão apresentados na 

Tabela 6. 

 

 

  

Figura 10 –Expressão relativa do gene MX1 após ensaio de silenciamento com RNAi. A – 

agente de transfecção Lipofectamine RNAi Max. B – agente de transfecção Lipofectamine 2000. 

 

 

Tabela 6. Seqüência, concentração otimizada, slope e R2 dos oligonucleotídeos 
utilizados para as amplificações por PCR em tempo real. 
 

Genes  5’ →→→→ 3’ Concentração 
otimização (µµµµM) 

Slope R2 

MX1 
senso CAATCAGCCTGCTGACATTG 

0,4 -3,450 0,99 
antisenso TGTCTCCTGCCTCTGGATG 

TUBA6 
senso TCAACACCTTCTTCAGTGAAACG 

0,6 -3,341 0,99 
antisenso AGTGCCAGTGCGAACTTCATC 

GAPDH 
senso ACCCACTCCTCCACCTTTGA 

0,4 -3,392 0,99 
antisenso CTGTTGCTGTAGCCAAATTCGT 

 

A B 
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Avaliação de ciclo e morte celular 

Para avaliar o efeito silenciamento do gene MX1 sobre o processo de morte 

celular em linhagens celulares de cabeça e pescoço, foi realizada análise por citometria 

de fluxo, após incorporação de iodeto de propídeo, das células transfectadas com o 

oligo para o transcrito de MX1 e com o controle negativo (Scrambled) após 36 horas da 

transfecção. Aparentemente, o silenciamento do gene MX1 não interfere nos eventos de 

morte celular nas linhagens avaliadas, sendo a porcentagem de morte (M1) baixa em 

ambas as linhagens avaliadas e sem diferenças consideráveis entre os grupos controle e 

tratado (Tabelas 7-8) (Figuras 11-12).  

 

 

 

Tabela 7. Porcentagem de eventos em cada 
fase na linhagem SCC-15 

SCC-15 
 M1(%) M2(%) M3(%) M4(%) 

Scrambled 3,79 27,51 37,45 6,45 
MX1 3,19 24,93 44,57 9,01 

 

 
Figura 11. Exemplos de histogramas 
obtidos com as análises de morte e ciclo 
celular por citometria de fluxo na linhagem 
SCC-15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8. Porcentagem de eventos em cada 
fase na linhagem SCC-25 

SCC-25 
 M1(%) M2(%) M3(%) M4(%) 

Scrambled 2,31 43,01 46,76 2,96 
MX1 3,57 39,71 50,70 2,76 

 

 
Figura 12. Exemplos de histogramas 
obtidos com as análises de morte e ciclo 
celular por citometria de fluxo na linhagem 
SCC-25.  
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A avaliação da fração de células em estado proliferativo mostrou um aumento 

aparente do número de células em fase proliferativa quando o gene MX1 está silenciado 

em ambas as linhagens (Figuras 13 A-B). A linhagem SCC-15 proliferou 

aproximadamente 1,31 vezes mais na amostra transfectada com o oligo para o MX1 do 

que o controle negativo (Figura 13A), enquanto a linhagem SCC-25 apresentou um 

aumento de 1,18 vezes (Figura 13B).  

 

 

  

Figura 13. Gráficos da fração proliferativa, construídos a partir da análise dos resultados 
obtidos por citometria de fluxo, de linhagens celulares de carcinoma epidermóide de cabeça e 
pescoço após ensaios de RNAi . A - linhagem SCC-15. B - linhagem SCC25 

 

 

Ensaio de migração celular (Ensaio de “cicatrização de ferida” em 

monocamada) 

O ensaio de migração celular foi realizado com as linhagens SCC-4 e SCC-25 

transfectadas com oligo contra o transcrito do gene MX1 (Figuras 14B-D) e com o 

controle negativo (Figura 14A-C). Foram capturadas imagens das “feridas” em cada 

uma das condições experimentais doze horas após a realização do ensaio de RNA de 

interferência.  

A linhagem SCC-25 mostrou um aumento significativo da migração nas células 

tratadas com o oligo contra o gene MX1 quando comparada com as células transfectadas 

com o controle negativo (p<0,05) (Figura 15B). A linhagem SCC-4 também apresentou 

um aumento número de células que migraram após transfecção com o oligo contra o 

MX1 quando comparado com o controle. No entanto, esse aumento de migração não foi 

significativo (p=0,06) (Figura 15A).   

A B 
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Figura 14. Fotomicrografias das regiões submetidas ao ensaio de ferida mostrando núcleos 
corados com DAPI. As barras paralelas vermelhas foram usadas como referencial para a 
contagem dos núcleos. Objetiva de 10X. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Gráficos comparativos da contagem de núcleos em experimentos de migração com 
linhagens celulares de carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço após ensaios de transfecção 
de oligos para o gene MX1 e controle negativo. A - linhagem SCC-4 (n=8 campos). B - 
linhagem SCC-25 (n=5 campos) Teste t Student (não paramétrico) - *p<0,05 
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O gene MX1 (myxovirus resistance 1) está mapeado no braço longo do 

cromossomo 21 na posição 22.3 e codifica um membro da superfamília de dinaminas de 

grandes GTPases, que modulam o tráfico de vesículas e homeostase de organelas 

(Haller, Staeheli et al. 2007). Similarmente a outras proteínas Mx, a proteína humana 

MX1 contém um domínio de GTPase na região amino-terminal, um domínio interativo 

no meio da molécula e um zíper de leucina na região C-terminal (Horisberger, 

McMaster et al. 1990). 

A MX1 possui atividade antiviral contra diversos vírus de RNA e é 

transcricionalmente induzida por interferon pela via JAK/STAT (Holzinger, Jorns et al. 

2007). Aparentemente, essa proteína citoplasmática reconhece e liga-se ao 

nucleocapsídeo viral e previne a transcrição e a replicação viral (Schwemmle, Richter et 

al. 1995; Kochs and Haller 1999). O MX1 mostra expressão elevada em células de 

alguns grupos de complementação da anemia de Fanconi e pode estar relacionado com 

algumas características fenotípicas dessa doença (Altschul, Madden et al. 1997). Por 

outro lado, exibe expressão reduzida em câncer de próstata (Schulz, Alexa et al. 2007) e 

encontra-se metilado em células de leucemia mielóide aguda (Desmond, Raynaud et al. 

2007). Os dados do presente estudo mostraram que a região promotora do gene MX1 

também encontra-se metilada em linhagens celulares e tumores primários de carcinoma 

epidermóide de cabeça e pescoço (Calmon, Rodrigues et al. 2009), sugerindo uma 

provável ligação entre o silenciamento de MX1 e a tumorigênese. Essa hipótese é 

reforçada pelos achados de MIBAYASHI e colaboradores  (Mibayashi, Nakad et al. 

2002), de que o MX1 promove morte celular induzida por estímulos apoptóticos. 

Portanto, baixos níveis de MX1 devem contribuir para a resistência à apoptose durante o 

desenvolvimento do câncer.  

NOSER e colaboradores (Noser, Mael et al. 2007) também apontam o 

silenciamento de MX1 como um importante processo na tumorigênese. Esses autores 

observaram que células humanas com a via RAS/Raf1/MEK/ERK ativada e sensíveis à 

morte celular induzida pelo vírus da estomatite vesicular mostram baixa eficiência na 

indução da expressão de MX1. No entanto, nos ensaios inicias de citometria de fluxo, 

não foram identificadas modificações significativas nos padrões de morte celular em 

linhagens celulares de cabeça e pescoço com o gene MX1 silenciado.  

Recentemente, MUSHINSKI e colaboradores (Mushinski, Nguyen et al. 2009), 

demonstraram que a proteína MX1 inibe a motilidade e a capacidade invasiva de 

linhagens celulares de próstata e seus dados sugerem que a indução da expressão dessa 
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proteína pode ser usada na prevenção e no tratamento de metástases. Os resultados de 

experimentos de migração celular (“cicatrização de ferida”), obtidos no presente 

trabalho, apóiam essa hipótese e indicam que o MX1 atua nos processos de migração 

celular e que sua ausência pode favorecer a progressão tumoral e a formação de 

metástases.
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CONCLUSÕES 

 

 

O presente trabalho teve as seguintes conclusões: 

 

1. A ilha CpG associada ao promotor da variante longa do gene MX1 não 

está metilada em carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço. Uma pequena parcela 

das amostras analisadas no presente trabalho está metilada na ilha CpG próxima ao sítio 

de início de transcrição dos transcritos curtos do gene MX1. O promotor do gene 

SLC15A3 é frequentemente metilado em carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço 

e está relacionado com o grau de diferenciação do tumor. 

 

2. Os genes CDH1, CDH13, DAPK, CDKN2A, RASSF1A, SOCS3 e TIMP3 

são metilados em uma pequena parcela dos tumores analisados no presente trabalho. 

Não existe um padrão de metilação destes genes entre as amostras analisadas. 

 

3. A comparação dos níveis de expressão com o perfil de metilação do gene 

MX1, em linhagens celulares tumorais, indicou que a metilação do promotor deste gene 

não regula sua expressão. 

 

4. A comparação dos níveis de expressão com o perfil de metilação do gene 

SLC15A3, em linhagens celulares tumorais, indicou que a metilação do promotor deste 

gene não regula sua expressão. 

 

5. A redução dos níveis dos transcritos do gene MX1 modula a proliferação 

e ciclo celular, bem como aumenta a motilidade de linhagens celulares de carcinomas 

epidermóides de cabeça e pescoço. 
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RESUMO 

 

A programação epigenética do genoma por metilação do DNA, modificação 

das histonas e remodelamento da cromatina é crucial para o desenvolvimento e o 

crescimento normal dos mamíferos e alterações nesses mecanismos contribuem 

diretamente para a transformação maligna. Em função do papel relevante da metilação 

do DNA na carcinogênese, da importância e da necessidade de identificação de 

marcadores moleculares em tumores de cabeça e pescoço e dos resultados já obtidos 

pelo grupo, o presente trabalho teve por objetivo geral investigar o perfil de metilação 

de ilhas CpG em carcinomas primários de cabeça e pescoço (CECP), bem como 

identificar e iniciar estudos funcionais de biomarcadores candidatos para diagnóstico e 

prognóstico desses tumores. Alguns genes previamente descritos com padrões anormais 

de metilação em neoplasias humanas (CDH1, CDH13, DAPK, CDKN2A, RASSF1A, 

SOCS3 e TIMP3), além de outros dois genes (MX1 e SLC15A3) identificados em nosso 

estudo anterior, foram analisados em amostras normais e margens cirúrgicas de CECP 

por meio da técnica de pirosequencimento de DNA após tratamento com bissulfito de 

sódio. As análises estatísticas não mostraram diferenças significativas para a maioria 

dos genes analisados, com exceção do gene SLC15A3, que apresentou diferença 

significativa (p<0,05) entre tumores e amostras de sangue de doadores saudáveis. 

Diferentemente, os resultados obtidos com a metodologia de PCR-MSP em nosso 

trabalho anterior mostraram que o gene MX1 está metilado em CECP. Os estudos 

funcionais do MX1, por RNA de interferência, ensaios de migração e citometria de 

fluxo mostraram que seu produto contribui para migração e proliferação celular, e talvez 

para resistência à apoptose. Os resultados sugeriram que o nível de expressão do MX1 

pode ser um preditor do potencial metastático em carcinoma epidermóide. 
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ABSTRACT 

 

The genome epigenetic programming by DNA methylation, histone 

modification and chromatin remodeling is crucial for normal growth and development 

in mammals and changes in these mechanisms contributes directly to malignant 

transformation. Regarding the role of DNA methylation in carcinogenesis, the 

importance and necessity for the identification of molecular markers in head and neck 

tumors, and the results already obtained by the group, this study was aimed at 

investigating the methylation profile of CpG islands in primary head and neck 

squamous cell carcinomas (HNSCC), and to identify and initiate functional studies of 

candidate biomarkers for diagnosis and prognosis of these tumors. Therefore, some 

genes previously described with abnormal methylation pattern in humans tumors 

(CDH1, CDH13, DAPK, CDKN2A, RASSF1A, and TIMP3 SOCS3), and two other 

genes (MX1 and SLC15A3) identified in our previous study were analyzed in normal 

samples, surgical margins, and in HNSCC by pyrosequencing after sodium bisulfite 

treatment. The statistical analysis showed no significant differences for most of 

analyzed genes, except for the SLC15A3, which showed significant difference (p <0.05) 

between tumors and blood samples from healthy donors. However, our earlier results 

showed a higher frequency of MX1 hypermethylation in primary HNSCC using the 

PCR-MSP methodology. To gain a better understanding of the role MX1 in cancer 

biology we investigated whether a downregulation of MX1 by interference RNA 

contribute to apoptosis resistance and cell migration during cancer development. Wound 

healing and flow cytometry assays were performed to determine changes in cell 

motility, death and cell cycle in SCC cells. The results indicated that low levels of MX1 

could regulate the cell cycle, increase proliferation, and enhance tumor cell migration in 

HNSCC cell lines, but it might not contribute to apoptosis resistance. It also suggests 

that the level of MX1 expression may be a predictor of metastatic potential in HNSCC. 
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CAPÍTULO 4 

 

INTRODUÇÃO 

O carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço (CECP) está entre as mais frequentes 

neoplasias em humanos. Esta doença afeta principalmente homens e tem como principal 

fator etiológico o consumo crônico de álcool e tabaco. A taxa de sobrevida em cinco anos 

é uma das mais baixas quando comparada à de outras neoplasias, permanecendo 

praticamente inalterada ao longo das últimas décadas.  

Esses tumores possuem prognóstico favorável quando detectados precocemente 

mas, nas fases iniciais da doença, os pacientes apresentam poucos sintomas. A maioria 

destes tumores é diagnosticado tardiamente, quando muitos possuem metástases. Não há 

dúvidas, portanto, de que marcadores de diagnóstico e prognóstico são particularmente 

importantes para o carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço.  

Várias técnicas de análise de expressão gênica global têm fornecido uma lista 

crescente de biomarcadores potenciais. Entre essas técnicas, estão a de microarranjos de 

cDNA e de análise serial de expressão gênica (SAGE - do inglês, Serial Analysis of Gene 

Expression), ambas capazes de avaliar a expressão de milhares de genes simultaneamente. 

No entanto, poucos destes genes têm sido utilizados efetivamente na prática clínica ou 

como alvos terapêuticos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Com o objetivo de identificar genes envolvidos no desenvolvimento e na progressão 

de carcinomas epidermóides de laringe, foi realizada a análise de expressão gênica 

diferencial por meio do método de SAGE. Para tanto, foram construídas duas bibliotecas, 

uma a partir de tumor com metástase em linfonodos regionais (N+) e outra de tumor sem 

evidência de metástases (N0), além de uma biblioteca gerada de um pool de duas 

amostras de mucosa normal de laringe. Dentre os genes que apresentaram expressão 

diferencial nos experimentos de SAGE, foram selecionados quatro para validação por 

PCR em tempo real. Tais validações foram realizadas em um conjunto de 26 amostras de 

tumores primários de laringe (15 N0 and 11 N+) e em 36 amostras de tumores primários 

de língua (18 N0 and 18 N+), além de dois pools de margens cirúrgicas normais de 

laringe e língua. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sequenciamento do material obtido a partir das três bibliotecas SAGE gerou 

aproximadamente 54 mil tags únicas. As análises estatísticas identificaram um conjunto 

de 1.216 tags com expressão diferencial entre as bibliotecas de tumores e amostras 

normais e 894 tags entre carcinomas metastáticos e não metastáticos. Três genes que 

apresentaram expressão diferencial entre tumores e amostras normais foram 

selecionados para validações por PCR em amostras de CECP: um deles com expressão 

reduzida (KRT31) e dois outros com expressão aumentada (BST2, MFAP2). Além 

desses, um quarto gene (GNA15) sem diferenças significativas de expressão em relação 

ao tecido normal foi escolhido como controle negativo.  

Os resultados dos experimentos por PCR em tempo real foram consistentes com as 

análises estatísticas dos dados de SAGE. Estes resultados confirmaram a expressão 

elevada dos transcritos BST2 e MFAP2 e diminuída no caso de KRT31 nas amostras de 

CECP em relação às margens cirúrgicas normais. Como esperado, o gene GNA15 não 

mostrou diferenças significativas de expressão em tumores, quando comparados com 

amostras normais.  

Este estudo foi o primeiro a utilizar a metodologia de SAGE em amostras de 

CECP que, após o tratamento estatístico empregado, mostrou-se efetiva na identificação 

de genes diferencialmente expressos e potencialmente envolvidos no desenvolvimento 

do câncer. Os dados gerados por este trabalho sugerem a existência de um conjunto de 

biomarcadores potenciais para prognóstico e de possíveis alvos para o desenvolvimento 

de terapias específicas para esse tipo de tumor. 
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CAPÍTULO 5 

 

INTRODUÇÃO  

As proteínas RIP (receptor-interacting proteins) compreendem uma família de 

cinases de serina/treonina que integram sinais de estresse extra e intracelulares causados 

por diferentes fatores, incluindo infecções, inflamação e lesões no DNA. Respostas pró-

sobrevivência, inflamatórias e imune, bem como padrões de sinalização indutores de 

morte celular dependem das cinases RIP. 

A proteína RIP2 (também conhecida como RICK ou CARDIAK), assim como 

outras RIPs, ativa o NF-κB (nuclear factor κB) interagindo com os fatores associados ao 

receptor do fator de necrose tumoral (TNFR). A RIP2 mostra isoformas geradas por 

splicing alternativo, cujas funções e significados ainda não foram completamente 

esclarecidos. Essa proteína interage especificamente com o domínio CARD da caspase-

1, uma caspase pró-inflamatória, e ativa diretamente o padrão de sinalização ERK 1 / 2. 

Existem também evidências de sua participação em imunidade inata e adaptativa e em 

sinais iniciados por receptores de ambas as cascatas imunes: receptores toll-like (TLRs) 

e intracelulares NOD (nucleotide-binding and oligomerization domain) para imunidade 

inata, e receptores antígeno-específicos para imunidade adaptativa. 

Nosso grupo identificou previamente uma variante do gene RIPK2 gerada por 

splicing alternativo (AY562996), combinando análise por ferramentas de bioinformática 

e pela reação em cadeia da polimerase via transcriptase reversa (RT-PCR) de sequências 

ORESTES (open reading frame expressed sequence tags). Essa nova variante apresenta 

remoção do exon 2, que gera um código de parada prematuro e, consequentemente, um 

produto truncado com a perda dos domínios CARD e cinase. 

A utilização de sítios de splicing alternativo difere entre tipos celulares, tecidos 

e fases do desenvolvimento e parece ser afetada por condições fisiológicas e estresse, 

tais como choque térmico, oxidativo e osmótico. Dado que as cinases RIP integram 

sinais de estresse extra e intracelulares e participam do início de diferentes cascatas de 

sinalização relacionadas tanto com proliferação como com morte celular, mudanças 

ambientais afetando sua expressão podem ter importantes implicações na fisiologia 

normal e em doenças.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

No presente estudo, a expressão de duas isoformas RIP2 derivadas de splicing 

alternativo foi investigada em células normais humanas procedentes de autópsia e em 

amostras de carcinoma epidermóide de cavidade oral. Para avaliar se a variante menor é 

conservada entre espécies, o cDNA de tumores de mama caninos foi amplificado 

utilizando condições de baixa estringência.  

Com a finalidade de determinar se ambas as variantes são reguladas no nível 

pré-traducional por condições de estresse, sua expressão foi analisada sob exposição ao 

frio e ao calor e sob choque osmótico e acídico em três linhagens celulares tumorais 

humanas (FaDu/HTB-43, SiHa/HTB-35 and HeLa/CCL-2).  

As linhagens celulares foram descongeladas e colocadas em meio MEM 

EARLE suplementado com soro fetal bovino, aminoácidos não essenciais, piruvato de 

sódio, penicilina e estreptomicina, sendo mantidas a 37°C em atmosfera de 5% de CO2. 

Quando a densidade celular mostrava-se próxima ao estado de confluência, o material 

dos frascos foi tripsinizado e subdividido em réplicas. Para choque ácido, as células 

foram submetidas, imediatamente após a troca do meio, a uma atmosfera com CO2 10% 

por 24h e 72h, e mantidas a 37°C em atmosfera de CO2 5% por 24h e 72h. O pH do 

meio foi rigorosa e repetidamente verificado a cada 6h. Para choque osmótico, as 

culturas foram alimentadas com meio MEM completo contendo glicerol 0,4M e 0,8M 

(soluto eletricamente neutro), enquanto os respectivos controles foram mantidos em 

ausência desse soluto. O bloqueio das culturas foi efetuado duas ou cinco horas após 

iniciado o experimento. Para choque térmico, as linhagens celulares foram submetidas, 

após a troca do meio, a temperaturas de 17°C ou 5°C por períodos de 64 h, ou a 39-

40°C por aproximadamente 3h. Os controles foram mantidos por períodos idênticos a 

37°C. Um segundo experimento de choque térmico foi realizado com dez réplicas, duas 

para cada condição.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi observado que as duas variantes RIP2 são expressas em todos os tecidos 

analisados e que a razão variante 1 / variante 2 é regulada em resposta à temperatura. A 

variante 2 também foi detectada em amostras de tecidos caninos, evidenciando sua 

conservação entre espécies relativamente distantes. 

Como as cinases RIP possuem um papel crítico na integração de sinais de 

estresse, a elucidação dos fatores que atuam na regulação dessas proteínas é importante. 
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A mudança de expressão das isoformas RIP pode levar a respostas opostas - 

proliferação ou morte celular - com consequências importantes em diferentes condições 

patológicas. Seria interessante determinar o papel fisiológico de cada isoforma na 

adaptação ao estresse em células normais e tumorais. Entretanto, o desafio é integrar os 

achados in vitro e in vivo. 
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ABSTRACT 

 

Receptor-interacting proteins (RIP) are a family of serine/threonine kinases 

which integrate extra- and intracellular stress signals caused by different factors, 

including infections, inflammation and DNA damage. Pro-survival, inflammatory and 

immune responses as well as death-inducing signaling pathways can all be initiated by 

the RIP kinases. 

RIP2 is an important component of the nuclear factor κB (NF-κB) activation by 

tumor necrosis factors and shows isoforms generated by alternative splicing, whose 

precise functions and significance remain to be determined. In the present study, the 

expression of RIPK2 transcripts was investigated in normal human tissues and in human 

and canine tumor samples. In order to determine if both variants are regulated at the pre-

translational level in response to stress conditions, we analyzed their expression upon 

heat/cold exposure and acidic and osmotic shock in three human tumor cell lines.  

We observed that both variants are expressed in all tissues analyzed and 

demonstrated that the variant 1/variant 2 ratio is regulated in response to temperature 

stress. As the RIP have a critical role in the integration of stress signals, the elucidation 

of factors involved in the regulation of these proteins is important. The change in RIP2 

isoforms expression may lead to opposite responses - proliferation or cell death - with 

important consequences in different pathological conditions. It would be interesting to 

determine the physiological role of each isoform in the adaptation to stress in normal 

and tumor cells. However, the challenge is to integrate the findings in vitro and in vivo. 
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INTRODUCTION  

 

Receptor-interacting proteins (RIP) are a family of serine/threonine kinases, which 

integrate extra and intracellular stress signals caused by different factors, including 

infections, inflammation, cellular differentiation and DNA damage. Pro-survival, 

inflammatory and immune responses as well as death-inducing signaling pathways can all 

be initiated by the RIP proteins (Meylan and Tschopp 2005). 

RIP1, the best-characterized member of the RIP family, is an important component 

of the nuclear factor kB (NF-kB) activation by tumor necrosis factors (TNFs). TNFs and 

related cytokines initiate different signaling cascades that can result in opposite responses, 

both cell proliferation and cell death. Binding of TNF to its receptor leads to the 

recruitment and assembling of a signaling complex containing death domain proteins and 

the TNF receptor-associated factor 2 (TRAF2), triggering pro-apoptotic responses. The 

additional recruitment of RIP1 to this complex as well as its polyubiquitination through the 

lysine at position 63 (Lys63) of ubiquitin activate the mitogen-activated protein kinases 

(MAPKs) and the IkB kinase (IKK), which phosphorylates NF-kB inhibitors, targeting 

these proteins for proteasomal degradation. NF-kB transcription factors are thereby 

released and may induce expression of proinflammatory, prosurvival and 

immunomodulatory genes (Zhang, Kovalenko et al. 2000; Ea, Deng et al. 2006; O'Donnell, 

Legarda-Addison et al. 2007).  

Besides its pro-survival role, RIP1 can act as a pro-death molecule, forming a 

complex with caspase-8 to initiate apoptosis (Lin, Devin et al. 1999; Kim, Choi et al. 2000; 

Martinon, Holler et al. 2000; O'Donnell, Legarda-Addison et al. 2007). RIP1 interacts with 

RIP3, another member of the RIP family, which promotes apoptosis in various cell types 

when overexpressed (Sun, Yin et al. 2002).  

RIP4, unlike RIP3, induces the activation of NF-kB and AP-1 pathways when 

overexpressed. This member of the RIP kinase family is a modulator of keratinocyte 

differentiation and, as RIP5, is characterized by the presence of ankyrin repeats in their C-

terminal domain (Meylan, Martinon et al. 2002; Zha, Zhou et al. 2004; Meylan and 

Tschopp 2005; Adams, Pankow et al. 2007). RIP6 (or LRRK1) and RIP7 (or LRRK2) are 

additional RIP kinases that have a leucine-rich repeat (LRR) motif and may be involved in 

pathogen-, damage- or stress-associated molecular patterns (Festjens, Vanden Berghe et al. 

2007).  
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RIP2 (also called RICK or CARDIAK), like other RIPs, activates NF-kB, interacting 

with the TNFR-associated factors. This RIP specifically interacts with the CARD of 

caspase-1, a pro-inflammatory caspase, and directly activates ERK1/2 signaling (Inohara, 

del Peso et al. 1998; Thome, Hofmann et al. 1998; Navas, Baldwin et al. 1999). Some 

reports claim the participation of RIP2 in innate and adaptive immunity, and in transducing 

signals from receptors of both immune cascades: Toll-like receptors (TLRs) and 

nucleotide-binding and oligomerization domain (NOD) intracellular receptors for innate 

immunity and antigen-specific receptors for adaptive immunity (Chin, Dempsey et al. 

2002; Kobayashi, Inohara et al. 2002). Otherwise, the studies of Park et al (Park, Kim et al. 

2007) and Hall et al (Hall, Wilhelm et al. 2008) indicated that the absence of RIP2 causes 

reduced cytokine production and are defective in their responses to NOD but does not 

affect T cell proliferation, T helper differentiation or TLR responses. In addition, RIP2 has 

been demonstrated to have an important role for the healing process, either as a regulator 

of keratinocyte proliferation, migration or differentiation (Adams, Valchanova et al. 2010). 

Similar to RIP1 in the TNF signaling cascade, Lys63-linked polyubiquitination of 

RIP2 induces NF-kB activation after NOD stimulation. The polyubiquitin chains are linked 

at lysine 209 in RIP2 kinase domain (Hasegawa, Fujimoto et al. 2008) whereas, in RIP1, 

are linked at lysine 377, in an intermediate region between the N-terminal kinase and C-

terminal death domain (Ea, Deng et al. 2006; Li, Kobayashi et al. 2006). In NOD signaling 

pathway, the interaction of RIP2 and NEMO, a regulatory subunit of IKK, is also essential 

for NF-kB activation (Inohara, Koseki et al. 2000). Recently, Clark and collaborators 

(Clark, Marinis et al. 2008) demonstrated that MAP3K4, a MAPK kinase kinase that is a 

major mediator of environmental stress, sequesters RIP2 from the NOD signaling 

inhibiting NF-kB cascades.  

We previously described a new alternative splicing variant of the RIPK2 gene 

(AY562996), using a combined bioinformatic and reverse transcription polymerase chain 

reaction (RT-PCR) analysis of open reading frame expressed sequence tags (ORESTES) 

(Mancini and Tajara). This new variant presents skipping of exon 2 and is characterized by 

extensive truncation of the the C-terminus resulting in a frameshift that generates a 

premature termination codon (PTC). Recently, Krieg et al (2009) (Krieg, Le Negrate et al. 

2009) showed the loss of the CARD domain and intermediate region as well as truncation 

of the kinase domain make this shortened form RIPK2 unable to activate NF-KB and 

caspase pathways, and loss of autophosphorylation and kinase activity. 
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The use of alternative splice sites may differ among cell types, tissues and phases of 

development (Clarke, Jordan et al. 2000; Sun, Yin et al. 2002; Zeng, Sharpe et al. 2006) 

and has been shown to be affected by physiologic and stress conditions, such as heat 

shock, oxidative and osmotic stress (Shen, Beall et al. 1993; Takechi, Hosokawa et al. 

1994; Tomasini, Samir et al. 2001; Hashimoto, Zhang et al. 2002; Gray, Iglesias et al. 

2003; Matsuzaki, Manabe et al. 2004; Nurmi, Puolakkainen et al. 2005; Wakasugi, Nakano 

et al. 2005; Bond, Patel et al. 2006; Kim and Gladyshev 2006; Fiol, Mak et al. 2007). For 

example, Fujikake and collaborators (Fujikake, Nagai et al. 2005) identified three new 

variants of the Drosophila heat shock transcription factor gene (Hsf) regulated in response 

to heat/cold stress. In mouse, one alternatively spliced mRNA of the HSP47 (heat shock 

protein 47) gene is temperature-induced (Takechi, Hosokawa et al. 1994). A similar event 

was observed for the “readthrough” transcript (type R) of the acetylcholinesterase gene 

(Ache) in mouse neuroblastoma N18TG2 cells (Perrier, Salani et al. 2005). 

In humans, an interesting case of temperature-dependent alternative splicing was 

observed in fibroblasts of a patient with Ehlers–Danlos Syndrome type VII (Weil, 

D'Alessio et al. 1989). The patient showed a mutation in the last nucleotide of exon 6 of the 

COL1A1 gene, which produced an aberrant spliced transcript not detectable at 31°C but 

present at 39°C. The insertion of a cryptic exon in the neurofibromatosis type 1 mRNA 

induced by cold-shock conditions was also observed by Ars and collaborators (Ars, Serra 

et al. 2000).  

RIPK1, 2, 3 and 5 genes show variants generated by alternative splicing of the 

primary transcripts whose precise functions and significance remain to be determined. 

Since RIP kinases integrate extra and intracellular stress signals and initiate different 

signaling cascades that can result both in cell proliferation and cell death, environmental 

changes may affect their expression with important implications.  

In the present study, the expression of two RIPK2 isofoms was investigated in 

normal and tumor cells. In order to determine if both variants are regulated at the pre-

translational level in response to stress conditions, we analyzed their expression upon 

heat/cold exposure and acidic and osmotic shock in human tumor cell lines.  

 

 

 

 

MATERIALS AND METHODS 
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Samples 

Nine samples of normal human tissues removed at autopsy (brain, testis, heart, lung, 

stomach, kidney, larynx, liver and tongue) and samples from 32 patients with squamous 

cell carcinoma of the oral cavity and 4 dogs (Canis lupus familiaris) with mammary 

tumors (matched tumor/surgical margins) were used to evaluate the expression of two 

splicing variants of the RIPK2 gene using RT-PCR and quantitative PCR. 

For the stress experiments, we utilized the human ATCC cell lines HeLa/CCL-2, 

(adenocarcinoma of the cervix), FaDu/HTB-43 (squamous cell carcinoma of the pharynx), 

and SiHa/HTB-35 (squamous cell carcinoma of the cervix). All three cell lines were 

cultured in Modified Eagle’s Medium (Cultilab, Campinas, Brazil) supplemented with 

10% fetal bovine serum (Cultilab), 10mM of non-essential amino acids (Invitrogen), 

0.11g/L of sodium pyruvate, 100 units/ml penicillin (Cultilab), and 90µg/ml streptomycin 

(Cultilab), in a humidified atmosphere with 5% CO2 at 37°C. 

The study protocol was approved by the National Committee of Ethics in Research 

(CONEP 1763/05, 18/05/2005) and informed consent was obtained from all patients 

enrolled. 

 

Heat, osmotic and acidic shock 

Prior to stress treatment, replicas from each cell line were allowed to grow to 80-90% 

confluence. The medium was replaced with 15mL of fresh medium at 0 hour. For the heat 

shock experiments, cultures were maintained at 40°C for 3 h, and at 17°C or 5°C for 64 h. 

Osmotic shock was achieved by incubation of cell line cultures in medium containing 

0.4M or 0.8M ultrapure glycerol (hypertonic stress) for 2 or 5 h at 37°C. Acidic shock was 

performed by maintaining the cultures in an atmosphere with elevated CO2 (10% CO2) for 

24 h or 72 h. Ten replicas were cultured under each stress condition, and ten control 

replicas were cultured without addition of glycerol, in a humidified atmosphere with 5% 

CO2 at 37°C for the same time periods. 

Cells were immediately lysed after the incubation period by adding TRIzol 

(Invitrogen), and stored at -80°C until RNA extraction. 

 

 

RNA Extraction and Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 
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Total RNAs from tissue samples and cell lines were obtained using TRIzol reagent 

and and treated with DNase. One microgram of total RNA was converted to cDNA using 

the ThermoScriptTM RT-PCR System or SuperScriptTM III Reverse Transcriptase 

(Invitrogen), according to the manufacturer’s instructions. Integrity of the RNA was 

confirmed by agarose gel electrophoresis, and the concentration was determined by 

obtaining the ratio of absorbance values at 260 and 280 nm, following standard procedures. 

 

Detection of RIPK2 variants by semiquantitative PCR and sequencing 

The PCR amplification of both longer and shorter RIPK2 variants was performed 

using the oligonucleotides 5’-CGCCTCTGGCACTGTGTCGT-3’ (sense) and 3’-

CGTGACTGTGAGAGGGACAT-3’ (anti-sense). The total reaction volume was 25 µl and 

contained 1X PCR buffer, 1 mM MgCl2, 2 µM of each RIPK2 primer, 2 µM of GAPDH 

primers, 5 mM dNTPs mix, 1U Taq DNA polymerase (Invitrogen) and 50ng of cDNA. 

After pre-incubation for 5 min at 94°C (initial denaturation), amplification was carried out 

through 35, 28 or 21 cycles at 94°C for 50 s, 58°C for 40 s, 72°C for 50 s, and 72°C for 10 

min, using a thermal cycler (9700 GeneAmp PCR System – Applied Biosystems, Foster 

City, CA, USA). PCR amplification of the endogenous control gene, glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase (GAPDH), was carried out using sense (5’-

CTGCACCACCAACTGCTTA-3’ or 5’- ACCCACTCCTCCACCTTTGA-3’) and anti-

sense (5’-CTAGACGGCAGGTCAGGTC-3’ or 5’-CTGTTGCTGTAGCCAAATTCGT-

3’) primers. The PCR products from RIPK2 variant 1 (457 bp), variant 2 (303 bp), and 

GAPDH (296 bp and 101 bp) were separated on 2% agarose gels in the presence of 

ethidium bromide and quantified by an imager system (EDAS 290, Kodak, New Haven, 

CT). The PCR bands were cut out of the agarose gel and directly sequenced in both 

directions with sense and antisense primers, using a 377 ABI Prism Sequencer (Applied 

Biosystems). The sequences were analyzed using BLAST similarity search against a 

Nucleotide Database (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). 

 

Splice variant-specific real time PCR 

The expression of RIPK2 variant 1 and variant 2 following stress treatment of FaDu 

cells was investigated by real time PCR. The reaction was performed in quadruplicate 

using an ABI Prism 7500 Sequence Detection System (Applied Biosystems). The primers 

were manually designed using the following parameters: 19-24 bp length, 30-70% GC 

content and a short amplicon size (66-104 bp), as follows, RIPK2 variant 1, sense (5'-
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AGAAGCTGAAATTTTACACAAAGC-3') and antisense (5'-

CCATTTGGCATGTATTCAGTAAC-3'); RIPK2 variant 2, sense (5'-

TGCTCGACAGAAAACTGAATATC-3') and antisense (5'-

AAGGAGGAGTCATATTGTGCAG-3'); GAPDH, sense (5'-

ACCCACTCCTCCACCTTTGA-3') and antisense (5'-

CTGTTGCTGTAGCCAAATTCGT-3'); TUB6A, sense (5'-

TCAACACCTTCTTCAGTGAAACG-3') and antisense (5'-

AGTGCCAGTGCGAACTTCATC-3'); ACTB, sense (5'-GGCACCCAGCACAATGAAG-

3') and antisense (5'-CCGATCCACACGGAGTACTTG-3'). All primers were purchased 

from Invitrogen. Briefly, the reactions were carried out in a total volume of 20 µl, with 10 

µl of Power SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems), 250 nM of each primer 

and 10 ng cDNA. The PCR conditions were 50°C for 2 min, 95°C for 10 min, followed by 

40 cycles of 95°C for 15 sec, 58°C for 10 sec, 60°C for 1 min. Following the PCR, 

dissociation curve analysis was performed to confirm the desired single gene product. 

The gene expression stability over different samples was analyzed using the geNorm 

software (http://medgen.ugent.be/~jvdesomp/genorm). Each transcript level was 

normalized by division with the expression values of GAPDH, ACTB and TUBA6, used as 

internal controls.  

The transcript level was calculated using the 2-∆∆Ct method (Livak and Schmittgen 

2001). The fold difference (relative abundance) was calculated using the formula 2−∆∆CT 

and was plotted as means±SD, with n=3 technical replicates. Fold differences of >3 were 

considered to be significant. 

All reactions were performed with a negative control. One sample without treatment 

was chosen to be used as the calibrator control for the reactions. Experiments were 

repeated whenever the coefficient of variation was higher than 5%. After each reaction, the 

products were analyzed on a 2% agarose gel stained with ethidium bromide. 

 

RESULTS 

Identification and Expression Patterns of RIPK2 variants 

The open reading frame expressed sequence tags (ORESTES, (Dias Neto, Correa et 

al. 2000) generated by the Human Cancer Genome Project (HCGP); (Camargo, Samaia et 

al. 2001; Brentani, Caballero et al. 2003); were matched to the RefSeq and mRNA public 

data sets (www.ncbi.nlm.nih.gov). Genomic mapping of the ORESTES sequences revealed 

the existence of a putative new RIPK2 splice variant. RT-PCR and cDNA sequencing were 
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performed to confirm the splicing event, using normal and tumor tissues. This approach 

revealed the expression of both longer RIPK2 variant 1 (NM_003821) and shorter variant 2 

(AY562996) in different samples. The latter is generated by skipping of exon 2 (154bp), 

which alters the reading frame, producing several premature stop codons.  

Normal tissue samples from brain, testis, heart, lung, stomach, kidney, larynx, liver 

and tongue, and matched tumor/surgical margins samples from 32 patients with oral cancer 

co-expressed RIPK2 variants 1 and 2 (Figure 1A and B). The co-expression of both 

isoforms was reinforced by database analysis (UCSC Genome Browser - 

http://genome.ucsc.edu/) of ESTs covering the exon 2 of RIPK2. This analysis showed the 

skipping of exon 2 in 33 of the 80 ESTs covering this transcript region. To investigate 

whether splice variant 2 is conserved across species, we amplified cDNA from canine 

mammary tumors by using low stringent conditions. Again, a putative splice variant was 

detected (Figure 1C). 

 

Splicing patterns of RIPK2 under stress conditions 

To investigate whether alternative splicing of RIPK2 is induced or inhibited by stress 

conditions, three cell lines (FaDu, SiHa and HeLa) were exposed to severe heat shock 

(40°C, 17°C or 5°C), osmotic shock (hypertonic medium) or acidic shock (atmosphere of 

10% CO2). Only heat shock altered the splicing pattern. The semi-quantitative RT-PCR 

results showed an increase in the transcription of variant 1 at 40°C and an increase in the 

transcription of variant 2 at 17°C compared to that at 37°C (Figure 2 B). In all replicas of 

the Fadu cell line at 40°C, the result was confirmed by quantitative PCR, and in most 

replicas at 17°C, variant 2 showed higher expression than variant 1 (Figure 2 A). These 

results suggest that alternatively spliced exon 2-containing mRNA may be transcribed 

more efficiently at higher temperatures than the variant without exon 2. 

 

DISCUSSION 

In the present study, we detected the expression of two RIPK2 variants in normal 

tissues and tumor cells. We found evidence that transcript 2 is conserved across species, 

since it was also detected in canine mammary tissue. At the protein level, a western blot 

band, which may correspond to isoform 2, was detected in the samples analyzed. 

We observed a shift in the expression of RIPK2 variants 1 and 2 as a response to 

temperature stress in vitro. Hyperthermia accompanies some pathophysiological processes, 

such as infection, injury and inflammation, and may lead to enhancement of immune 
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responses to the causal stimuli. A beneficial effect of hyperthermia has also been observed 

when used therapeutically together with cancer treatment (Wust, Hildebrandt et al. 2002; 

Yoo and Lee 2007). However, the molecular mechanisms that mediate the effects of 

hyperthermia are not completely known so far.  

Yan and collaborators (Yan, Xiu et al. 2007) found evidence that hyperthermia 

induces TLR expression and TLR signaling-mediated activation of NF-κB and MAPK 

pathways, resulting in increased synthesis of pro- and anti-inflammatory cytokines. Zhao et 

al (Zhao, An et al. 2007) also observed TLR activation and significantly increased cytokine 

production when TLR stimulation was accompanied by a hyperthermia pretreatment. 

These data suggest that fever may modulate innate immune responses by TLR pathway 

and, although the role of RIP2 in this signaling remains controversial (Chin, Dempsey et 

al. 2002; Kobayashi, Inohara et al. 2002; Park, Kim et al. 2007; Hall, Wilhelm et al. 2008), 

provide a possible link to RIPK2 expression changes depending on the temperature 

variation. 

RIP2 integrates extra and intracellular stress signals and is an important component 

of the NF-κB signaling cascade, transducing signals from innate immune system proteins, 

including cytoplasmic NOD proteins, which are involved in detecting pathogens in 

intracellular compartments. In addition, RIP2 has been suggested to be required for T-cell-

receptor signaling and therefore may also participate of the adaptive immune response 

(Kobayashi, Inohara et al. 2002). 

Hasegawa and collaborators (Hasegawa, Fujimoto et al. 2008) demonstrated that 

Lys63-linked polyubiquitination at Lys209 within the kinase domain of RIP2 is essential 

for NOD-mediated NF-kB activation. The authors also showed that the interaction between 

NEMO and the intermediate region spanning residues 293–319 of RIP2 is required for 

NOD signaling. Otherwise, the residue critical for kinase activity of RIP2 (Lys47) is 

important but not essential for NF-kB activation (Inohara, del Peso et al. 1998; Inohara, 

Koseki et al. 2000) and apparently does not participate in polyubiquitination and 

interaction with NEMO. The kinase domain may mediate other functions, such as 

regulation of ERKs, p38 kinases, and own degradation (Navas, Baldwin et al. 1999; Chin, 

Dempsey et al. 2002; Hasegawa, Fujimoto et al. 2008). Considering these data, it is 

reasonable to suppose that isoform 2 of RIP2 may exhibit some impaired functions, other 

than polyubiquitination and interaction with NEMO, since its kinase domain is partially 

deleted.  
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In the present study, RIPK2 variants 1 and 2 were observed in all normal and tumor 

tissues investigated, including human and canine samples. Variant 2 showed a tendency to 

have increased expression at low temperatures than variant 1, whereas the opposite 

occurred at 40°C. 

This variability – a shift in the expression of RIPK2 variants 1 and 2 as a response to 

temperature changes – suggests that stress signals caused by conditions such as infections 

and inflammation may affect the expression and splicing of RIPK2. We hypothesize that, 

under stress conditions, a putative mechanism would induce higher or lower expression of 

the exon 2-containing RIPK2 product, which clearly affects the sequence of the encoded 

protein. If isoform 2 is a non-functional protein, the balance of isoforms 1 and 2 would 

change, with consequences on signaling both NF-kB and caspase pathways related to 

RIP2. For instance, hyperthermia would increase the turnover rate of RIP2 or affect ERK 

pathways, whereas hypothermia might trigger proapoptotic responses. However, this 

hypothesis obviously requires experimental confirmation. 

Recently, Dasgupta and collaborators (Dasgupta, Agarwal et al. 2008) described a C-

terminal fragment of another member of RIP family, RIP1, which can activate signaling 

events, including NF-kB and TNF pathways, and consequently, induce survival and 

apoptotic responses. They concluded that short RIP1 affects the long isoform levels and 

may represent a new regulation mechanism. Albeit exhibiting some differences, RIP1 and 

2 participate in the same regulatory net and are probably derived from a common ancestry. 

Therefore, it is tempting to hypothesize that short RIP2 may reduced production of long 

RIP2 under different conditions.  

As RIP kinases play a critical role in integrating stress signals, the elucidation of the 

factors that take part in the regulation of these proteins is of major importance. The change 

in expression of RIP isoforms may lead to opposite responses - cell proliferation or cell 

death - with important consequences in different pathological conditions. It would be 

interesting to determine the physiological roles of each isoform for stress adaptation of 

normal and cancer cells. However, the challenge will be to link in vitro and in vivo 

findings. 
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Figure 1. Expression of RIPK2 mRNA and RIP2 protein in normal and tumor tissues. RT-PCR 

products from RIPK2 variant 1 (456bp), variant 2 (302bp), and GAPDH (305 bp) in (A) samples 

from patients with oral cancer, (B), normal human tissues and (C) canine mammary tumor samples. 

T=tumor; M=surgical margin; 1=brain; 2=testis; 3=heart; 4=lung; 5=stomach; 6=kidney; 7=larynx; 

8=liver; 9=tongue; L=100 bp fragment size marker. GAPDH mRNA was included as a control. 
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Figure 2. A. Splicing patterns of RIPK2 under temperature stress. RIPK2 splice variants in 

FaDu cell line cultures maintained at 40°C for 3 h and at 17°C or 5°C for 64 h. A. Quantification of 

RIPK2 splice variant 1 (white) and 2 (black) expression by real time PCR. B. RT-PCR products 

from RIPK2 variant 1 (456 bp), variant 2 (302 bp), and GAPDH (101 bp). Arrows indicate shifted 

bands. 
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