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RESUMO 

OLIVEIRA D. V. C. Secreção de Gaussia luciferase como indicador de atividade de caspase-

3/7 em resposta ao tratamento com AdCDKN2AIRESp53 em glioblastoma multiforme. 2018. 

146 p. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Tecidual) - Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Este trabalho descreve a remediação simultânea de dois genes supressores de tumor, 

CDKN2A e p53, em três linhagens celulares derivadas de glioblastoma multiforme: U87 

(CDKN2A-/-, p53wt/wt), U251 (CDKN2A-/-, p53mut/mut) e T98G (CDKN2A-/-, p53mut/mut). A 

entrega gênica foi mediada por vetor adenoviral bicistrônico contendo o cassete 

CDKN2AIRESp53, capaz de expressar as duas proteínas simultaneamente. Vetores 

monocistrônicos também foram testados (AdCDKN2A e Adp53). Visando detectar apoptose, 

as linhagens receberam o sensor de atividade de caspase-3/7 GFP-DEVD-ssGLUC por 

transdução lentiviral. Este possui Gaussia luciferase (GLUC) C-terminal, que é secretada após 

ativação de caspases e pode ser dosada no sobrenadante. Após a marcação, realizaram-se 

ensaios de viabilidade celular, proliferação, formação de colônias, senescência, ciclo celular e 

dosagem de GLUC após remediação dos genes supressores de tumor nas linhagens GBMDEVD-

GLUC. Com ensaio de viabilidade, observou-se efeito citotóxico do vetor bicistrônico 

AdCDKN2AIRESp53 maior que a soma dos obtidos com cada tratamento monocistrônico. No 

ensaio de senescência, o vetor AdCDKN2A resultou na maior indução do fenótipo senescente 

em todas as linhagens, seguido por Adp53, enquanto AdCDKN2AIRESp53 produziu resultados 

similares a um desses dois perfis em cada linhagem. Dosagem de GLUC no sobrenadante foi 

usada como indicador para atividade de caspase-3/7 após tratamento com os vetores 

supressores de tumor. O controle AdLacZ resultou em atividade de GLUC maior que nas 

amostras sem vírus (mock), enquanto tratamento com AdCDKN2A obteve resultados maiores 

que o controle em 72 h nas três linhagens. O vetor AdCDKN2AIRESp53 alcançou, 

inesperadamente, resultados variados em 72 h. Os dados obtidos neste trabalho indicam que a 

remediação simultânea de CDKN2A e p53 possui notável ação antiproliferativa tumoral, 

podendo levar à morte ou à senescência celular. Também é apontado que o sensor de caspase-

3/7 GFP-DEVD-ssGLUC é robusto, mas detecta não apenas a indução de apoptose, mas a 

combinação de todos os processos ativadores de caspases em uma amostra. 

 

Palavras-chave: Genes supressores de tumor. Câncer. Terapia gênica. Luciferase. Adenovírus. 



 
 

ABSTRACT 

OLIVEIRA D. V. C. Gaussia luciferase secretion as an indicator of caspase-3/7 activity in 

response to treatment with AdCDKN2AIRESp53 in glioblastoma multiforme. 2018. 146 p. 

Dissertation (Masters in Cell and Tissue Biology) - Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

This thesis describes the simultaneous remedy of two tumor suppressor genes, CDKN2A and 

p53, in three glioblastoma multiforme (GBM)-derived cell lines: U87 (CDKN2A-/-, p53wt/wt), 

U251 (CDKN2A-/-, p53mut/mut) and T98G (CDKN2A-/-, p53mut/mut). Gene delivery was 

mediated by a bicistronic adenoviral vector bearing the sequence CDKN2AIRESp53, which 

simultaneously expresses both proteins. Monocistronic vectors were also tested (AdCDKN2A 

and Adp53). To detect apoptosis, the GBM cell lines received caspase-3/7 sensor GFP-

DEVD-ssGLUC via lentiviral transduction. This sensor has a C-terminal Gaussia luciferase 

(GLUC), which is secreted by the cell after caspase activation and can be measured in the 

supernatant. After sensorization, functional assays were carried out, including cell viability, 

proliferation, colony formation, cell senescence, cell cycle and GLUC measure after treatment 

with the tumor suppressor vectors in GBMDEVD-GLUC lineages. Viability assay with the 

AdCDKN2AIRESp53 vector resulted in a remarkable cytotoxic effect, greater than the sum of 

the effects with each monocistronic treatment. In the senescence assay, vector AdCDKN2A 

yielded the highest induction of cell senescence in all lineages, followed by Adp53, while 

AdCDKN2AIRESp53 induced results that followed one of these two profiles in each cell line. 

GLUC measure was an indicator of intracellular caspase-3/7 activity after treatment with the 

tumor supressor vectors. Control vector AdLacZ resulted in higher GLUC activity than mock 

treatment in all three cell lines, while AdCDKN2A treatment showed results bigger than 

control at 72 h in all cell lines. Bicistronic vector AdCDKN2AIRESp53 reached, unexpectedly, 

varied results at 72 h in all cell lines. Data obtained in this study indicate that simultaneous 

remedy of CDKN2A and p53 has remarkable antiproliferative activity in GBM cells, resulting 

in cell death or cell senescence. It is also shown that caspase-3/7 sensor GFP-DEVD-ssGLUC 

is a robust tool, but its results detect not only a single cellular process, such as apoptosis, but 

the combination of all caspase-activating processes in a cell population. 

 

Keywords: Tumor suppressor genes. Cancer. Gene therapy. Luciferase. Adenovirus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Ciclo Celular 

 

A proliferação de células eucarióticas depende de uma série de eventos intracelulares 

altamente coordenados que em conjunto são denominados “ciclo da divisão celular”. Este 

ciclo é classicamente dividido em 4 fases, G1, S, G2 e M (mitose), nas quais a célula recebe 

sinais e desencadeia reações que a preparam para a fase seguinte. Na fase G1 a célula recebe 

sinais extracelulares pró- e antimitogênicos, permitindo que o microambiente extracelular 

exerça influência sobre sua decisão de se dividir. Em determinado momento de G1, se os 

impulsos pró-mitogênicos prevalecerem, a célula se compromete irreversivelmente com a 

divisão e inicia sua transição para S. Caso prevaleçam sinais antimitogênicos, a célula entra 

em estado de quiescência ou de sequestro em G1. Em organismos multicelulares, a maioria 

das células diferenciadas é quiescente, escapando do ciclo e entrando em G0, uma fase 

estacionária em que permanecem metabolicamente ativas e exercem funções especializadas.  

Durante a fase S (fase de síntese) e já independente de fatores externos, a célula duplica seu 

material genético. A duplicação do genoma ocorre uma vez por ciclo, e, quando termina, leva 

à fase G2. Nesta fase a célula também pode receber sinais mitogênicos e inibitórios, que 

influenciarão na decisão de proliferar das células-filhas (NAETAR et al., 2014; SPENCER et 

al., 2013). Em G2 a célula também se prepara para a mitose (M), fase na qual ocorre a divisão 

física da célula em duas células-filhas e o material genético previamente duplicado é 

distribuído igualmente entre elas. 

A progressão do ciclo celular é mediada pela ativação coordenada e fase-dependente de 

diversos atores, em geral proteínas efetoras e fatores de transcrição. Tal ativação é regida por 

quinases dependentes de ciclinas (CDKs – Cyclin Dependent Kinases), que fosforilam sítios 

de serina/treonina em proteínas-alvo e as ativam, passando a ter ação dentro da célula e 

podendo ser responsáveis pela regulação de outras enzimas e genes de controle do ciclo 

celular.  

CDKs são inativas em estado monomérico e, como o nome indica, sua atividade catalítica 

depende de dimerização com ciclinas, suas unidades reguladoras. A expressão de CDKs é 

relativamente constante ao longo do ciclo, ao passo que a expressão de ciclinas é ordenada e 

fase-específica. Em trabalho publicado no periódico PLOS Science, Gookin e colegas (2017) 
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utilizaram técnicas não-invasivas baseadas em células individuais, incluindo um sensor 

fluorescente inovador de atividade de CDK2, para detectar diversas moléculas e localizá-las 

temporalmente ao longo do ciclo com precisão inédita (figura 1).  

Devido às estratégias adotadas, baseadas amplamente em fluorescência, não foi necessária 

intervenção externa nas amostras, e, portanto, trata-se da dinâmica natural do ciclo não-

perturbado. Em células ciclando, ciclina A2 inicia sua expressão na fase S e continua a crescer 

até M, quando é degradada. Ciclina B1 segue padrão similar, iniciando sua expressão ao final 

de S, crescendo em G2, e sofrendo degradação ao final de M. A fosforilação da proteína do 

retinoblastoma (pRb; ver item 1.1.1) aumenta constantemente durante o ciclo e se recicla em 

M. Ciclina E inicia sua atividade logo antes de M da célula-mãe e continua aumentando 

gradativamente em G1 das células-filhas, até ser degradada em S. Por fim, ciclina D1 inicia 

sua expressão em G2, alcança um pico em M, e, no ciclo seguinte, é degradada ao longo de G1 

(figura 1). 

A atividade catalítica dos complexos ciclina:CDK é regulada negativamente por inibidores de 

ciclina:CDK (CDKIs; ver item 1.1.2). A alta expressão do CDKI p21Cip1 em G2 do ciclo 

anterior foi apontada pelos autores (GOOKIN et al., 2017; SPENCER et al., 2013) como fator 

determinante para que a célula entre em estado quiescente espontâneo no ciclo seguinte. Os 

autores também demonstram que células espontaneamente quiescentes conseguem reentrar no 

ciclo em G1, e, quando o fazem, a expressão de ciclinas volta a seguir o padrão natural do 

ciclo e a expressão de p21Cip1 cessa. 
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Figura 1 Expressão de ciclinas ao longo do ciclo celular, adaptado de Gookin et al. 2017. O trabalho utilizou 

metodologias não-invasivas baseadas em células individuais para detectar a fase do ciclo em que a célula se 

encontra, medir a expressão de 14 moléculas (das quais cinco estão mostradas aqui; a linha pRb indica a 

fosforilação em serina 780), e posicionar cada uma em sua fase correspondente. Cyc: ciclina. 

 

1.1.1 Proteína do Retinoblastoma 

 

O regulador central da progressão de G1 e da transição G1/S é a proteína do retinoblastoma 

(pRb). O gene RB1, codificante para pRb, foi inicialmente identificado em crianças 

suscetíveis a retinoblastoma hereditário (tumor que batizou o gene e a proteína), e sua falta foi 

rapidamente apontada como evento inicial na progressão da doença (KNUDSON, 1971, 

1984). A caracterização inicial da proteína focou em sua função supressora de tumor, devido à 

sua capacidade de barrar G1
 ao inibir a atividade de fatores E2F, responsáveis pela ativação de 

genes de síntese de DNA e outras funções de G1/S.  

Como supressor de tumor, perda do gene RB1 aumenta o risco de desenvolvimento de 

osteosarcoma em crianças e adolescentes (CORSON; GALLIE, 2007; DIMARAS et al., 

2008; KNUDSON, 1984), e o gene se encontra inativado em 90% dos carcinomas pulmonares 

de células pequenas (NSCLC - Non Small Cell Lung Carcinoma; MEUWISSEN et al. 2003). 

Em adultos, expressão da proteína viral E7 do Vírus do Papiloma Humano (HPV) pode causar 

carcinoma cervical por inativação de pRb (DOORBAR, 2006; PEREZ-ORDONEZ, 2006). 

Adenovírus utilizam a proteína viral E1A de maneira análoga (ZAMANIAN; LA 

THANGUE, 1992); e mecanismos similares de inativação de pRb possivelmente são 

empregados em neoplasias virais de fígado (MUNAKATA et al., 2007). 
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Com massa molecular de 105 kDa, pRb possui 16 sítios de fosforilação ao longo de sua 

cadeia aminoacídica, dos quais 14 são fosforilados por CDKs (BURKHART; SAGE, 2008). 

A isoforma não-fosforilada de pRb se manifesta brevemente logo após o fim da mitose 

(NARASIMHA et al., 2014), e está envolvida com a saída do ciclo em células quiescentes. 

Em seu estado hipofosforilado, pRb sequestra fatores de transcrição da família E2F, 

retardando a progressão do ciclo celular. Em seu estado hiperfosforilado, presente ao final de 

G1 e no decorrer do ciclo, pRb é inativada e deixa de interagir com E2F, permitindo que este 

dê seguimento à transição G1/S. 

O início da fosforilação de pRb depende de ciclinas D e de seus complexos ciclina 

D:CDK4/6. Ciclinas D possuem meia-vida menor que 15 minutos, e, portanto, sua ação 

depende de estabilização intracelular (LUNDBERG; WEINBERG, 1998a). A expressão de 

ciclinas D é controlada por estímulos proliferativos mediados por fatores de crescimento 

celular, como os sinais das vias RAS/RAF/MAPK. Em contrapartida, sinais inibitórios, como 

TGF-β e inibição por contato, levam à sua regulação negativa (SHERR; ROBERTS 1999).  

Durante G1, ciclina D:CDK4/6 inicia a fosforilação de pRb (EZHEVSKY et al., 1997; 

KITAGAWA et al., 1996), cuja fosforilação progressiva ocasiona a liberação de fatores E2F, 

reguladores da transcrição de ciclinas E. Ainda em G1, ciclinas E dimerizam-se com CDK2, 

formando complexos responsáveis pela hiperfosforilação e inativação completa de pRb, o que 

causa maior liberação de fatores E2F, gerando um ciclo de retroalimentação positiva que leva 

à transição G1/S e impede que a célula retorne a G1 (EZHEVSKY et al., 1997, 2001; 

KEENAN; LENTS; BALDASSARE, 2004; LUKAS et al., 1995; LUNDBERG; 

WEINBERG, 1998b). 

Em 2014, Steven Dowdy e colegas da Universidade da Califórnia em São Diego e da Escola 

de Medicina de Harvard esclareceram os mecanismos de fosforilação de pRb em G1 

(NARASIMHA et al., 2014). O grupo se propôs a isolar e estudar as espécies de pRb 

presentes em G1: pRb não-fosforilada, pRb hipofosforilada (resultante da ação inicial de 

ciclina D:CDK4/6) e pRb hiperfosforilada (resultante da ação de ciclina E:CDK2).  

A origem do estudo se baseou no fato de que pRb não-fosforilada e pRb hipofosforilada são 

impossíveis de se separarem em SDS-PAGE de 1 dimensão (EZHEVSKY et al., 1997, 2001). 

Assim, para isolar e caracterizar essas variantes, o grupo se utilizou de outra técnica, foco 

isoelétrico bidimensional (2D-IEF – 2-dimensional isoeletric focusing), pela qual se permite 

separar proteínas pelo ponto isoelétrico em uma dimensão e pela massa molecular na outra. 
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O estudo concluiu que pRb se encontra exclusivamente monofosforilada em G1 inicial, sem 

encontrar nenhuma evidência de hipofosforilação (mais de um e menos de catorze grupos 

fosfato) progressiva por ciclina D:CDK4/6. O grupo alcançou este notável resultado ao 

investigar 11 linhagens celulares tumorais e não-tumorais sob condições diversas, que 

incluíram assincronicidade, células em G1 inicial, em G1 tardia, e células seguidas 

cineticamente após sequestro em G0. Utilizando inibidores de CDK4/6 e fibroblastos 

triplamente deletados para ciclinas D1, D2 e D3, a equipe demonstrou que ciclina D:CDK4/6 

é o complexo responsável pela monofosforilação inicial de pRb. O complexo transfere grupo 

fosfato a pRb em 14 sítios diferentes, gerando 14 isoformas monofosforiladas independentes 

no início de G1 (NARASIMHA et al., 2014). Em G1 tardia, o grupo demonstrou que 

complexos ciclina E:CDK2 realizam a hiperfosforilação de todas as isoformas 

monofosforiladas, preenchendo os 13 sítios de fosforilação restantes e inativando a molécula. 

Também se demonstrou que células que saem do ciclo entrando em G0 apresentam apenas a 

isoforma não-fosforilada de pRb; e células sujeitas a dano ao DNA, mesmo em G0, 

respondem ativando ciclina D:CDK4/6 e gerando isoformas monofosforiladas de pRb. 

Estes achados, resumidos na figura 2, esclarecem a progressão de eventos em G1 e levantam 

questões em relação à sua mecanística. Por exemplo: como ciclina D:CDK4/6 adiciona apenas 

um fosfato a pRb, deixando os outros 13 sítios intactos? E, se a hipofosforilação gradativa de 

pRb por ciclina D:CDK4/6 não ocorre, qual é o mecanismo inicial de ativação de ciclina 

E:CDK2?  

Além da regulação de E2F, outros papeis de pRb também são conhecidos, incluindo controle 

da diferenciação celular durante a embriogênese e, em tecidos adultos, regulação negativa da 

apoptose, manutenção do estado quiescente e preservação da estabilidade genômica. Em 

revisão em que analisam essas informações, Burkhart e Sage (2008) apontam um efeito 

aparentemente paradoxal da perda de pRb para a oncogênese. Os autores argumentam que, 

apesar desta perda impulsionar a progressão do ciclo celular e evitar o estado de quiescência, 

ela também aumenta morte celular e reparo de DNA (BILLECKE et al., 2002; BOSCO, 2005; 

MACLEOD; HU; JACKS, 1996; PROST et al., 2007; TSAI et al., 1998). Isto indica que, no 

processo oncogênico, a perda de função de pRb é contexto-dependente, e há situações em que 

é evolutivamente vantajoso para o tumor mantê-la.  

Um maior entendimento das interações entre os membros da família pRb, seus reguladores e 

seus ligantes é crucial para o desenho de terapias para tumores com alterações nessas vias. A 

caracterização das funções supressoras de tumor de pRb relevantes para cada tipo de 
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neoplasia (levando em conta o tecido originário e os estágios de progressão tumoral) é 

necessária para identificar compostos e estratégias de terapia gênica capazes de induzir 

quiescência ou morte celular.  

 

 

Figura 2 Fosforilação de pRb em G1 segundo Narasimha e colegas (2014). No estudo, os autores demonstraram 

que ciclina D:CDK4/6 causa a monofosforilação de pRb, gerando 14 isoformas diferentes correspondentes a 

cada sítio de fosforilação no início de G1. Ciclina E:CDK2, então, hiperfosforila os 13 sítios restantes, inativando 

pRb e liberando fatores E2F, que dão prosseguimento à transição G1/S. Foi demonstrado também que pRb não-

fosforilada é a isoforma presente em G0, e que ocorrência de dano ao DNA nessa fase resulta na 

monofosforilação de pRb por ciclina D:CDK4/6. 
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1.1.2 Regulação dos Complexos Ciclina:CDK 

 

Os complexos ciclina:CDK têm importância central para o ciclo celular e são regulados por 

mecanismos de ativação e inibição. A atividade quinásica de CDKs requer fosforilação para 

expor seu sítio catalítico, que é mediada por quinases ativadoras de CDK (CAK – CDK-

Activating Kinase). Outro mecanismo de regulação depende de proteínas inibidoras de CDKs, 

conhecidas como CDKIs (Cyclin Dependent Kinase Inhibitors; PAVLETICH, 1999; 

MALUMBRES, 2014).  

Existem duas famílias notáveis de CDKIs: INK4 e Cip/Kip. A família INK4 (CDKN2A, 

CDKN2B, CDKN2C e CDKN2D, também denominados p16INK4a, p15INK4b, p18INK4c e 

p19INK4d, respectivamente) é composta por inibidores específicos de CDK4 e CDK6, que 

atuam bloqueando os sítios de ligação entre CDK4/6 e ciclina D (SERRANO et al., 1993; 

GUAN et al., 1994; MALUMBRES, 2014). Por serem específicos para ciclina D:CDK4/6, os 

inibidores dessa família possuem papel importante em G1. p15INK4b participa da via de 

inibição de crescimento desencadeada por TGF-β (HANNON; BEACH, 1994); p18INK4c e 

p19INC4d são expressos durante a fase embrionária de camundongos enquanto p16INK4a e 

p15INK4b são expressos durante a vida adulta (ZINDY et al., 1997); p18INK4c e p19INK4d 

também são expressos periodicamente durante o ciclo, tendo seu pico durante a fase S (HIRAI 

et al., 1995; CHAN et al., 1995); p15INK4b e p18INK4c participam do processo de diferenciação 

de neurônios e mioblastos (RUAS; PETERS, 1998). 

Os inibidores da família Cip/Kip são CDKN1A, CDKN1B e CDKN1C (conhecidos 

respectivamente como p21WAF1/Cip1, p27Kip1 e p57Kip2) e possuem como alvos todos os 

complexos ciclina:CDK (GU et al., 1993; POLYAK et al., 1994; MATSUOKA et al., 1995). 

Em células ciclando, unidades do inibidor p21Cip1 são encontradas formando estrutura 

quaternária com CDK1/2/4 e PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen), uma subunidade de 

DNA-polimerase δ. A atividade inibitória de p21Cip1 sobre essa estrutura se inicia quando 

mais de uma unidade se liga à holoenzima, momento em que p21Cip1 passa a inibir sua 

atividade de síntese de DNA e barra o ciclo. A ligação de p21Cip1 a PCNA é chave pois 

impede sua atividade polimerizadora ao mesmo tempo que lhe permite participar do reparo de 

DNA. O fator de transcrição p53, ligado à resposta contra danos ao DNA, é precursor de 

p21Cip1, tornando este o principal mediador entre p53 e o controle do ciclo celular após dano 

genômico (SHERR; ROBERTS, 1995; item 1.3). 
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CDKN1B ou p27Kip1 também se associa a complexos ciclina:CDK de forma inespecífica e sua 

expressão é controlada por TGF-β e pode barrar o ciclo em G1. p27Kip1 é expresso 

principalmente em células que sofrem inibição de proliferação por contato e sua via de 

atuação não depende de pRb ou de p53 (POLYAK et al., 1994). CDKN1C (p57Kip2) também 

inibe o ciclo e é co-imunoprecipitado com ciclinas D:CDK4/6, ciclina E:CDK2 e ciclina 

A:CDK2. Assim como p27Kip1, a via p57Kip2 não depende de pRb ou de p53 (SHERR; 

ROBERTS, 1995). 

 

1.2 Proteína Supressora de Tumor CDKN2A (p16INK4a) 

 

Como membro da família INK4, p16INK4a, adiante referido como CDKN2A, é um CDKI 

atuante em CDK4/6 que impede a ligação destas unidades a ciclina D. Assim, CDKN2A 

causa parada do ciclo em G1, impedindo a primeira fosforilação de pRb. Superexpressão de 

CDKN2A leva à senescência celular, processo no qual as células perdem a capacidade 

proliferativa, adquirem características morfológicas e de expressão gênica específicas, e que 

se acredita ser responsável pelo envelhecimento de organismos. Senescência celular também 

tem função protetora contra eventos oncogênicos (item 1.4). 

CDKN2A está envolvido com diversas respostas antitumorais e é classificado como supressor 

de tumor. Expressão oncogênica de Ras, proto-oncogene essencial para a transição G0/G1 e 

para a progressão de G1 (DOWNWARD, 1997; PEEPER; BERNARDS, 1997), provoca 

sequestro tardio em G1 acompanhado de incremento de CDKN2A e p53, levando fibroblastos 

primários a um estado de senescência prematura, reação que não ocorre em células CDKN2A 

e p53-deficientes (SERRANO et al., 1997). Inativação oncogênica de pRb por mutações ou 

pela ação de proteínas virais, como E7 de HPV-16, antígeno T de SV40, ou E1A adenoviral 

também eleva os níveis de CDKN2A (XIONG; ZHANG; BEACH, 1993; SERRANO; 

HANNON; BEACH, 1993; HARA et al., 1996; PARRY et al. 1995; TAM; SHAY; 

PAGANO, 1994; LI et al., 1994; XIONG et al., 1996; KHLEIF et al., 1996). Estresse 

oxidativo pode causar o aumento de CDKN2A através da elevação na expressão de p38, um 

membro da família de proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPK) (IWASA; HAN; 

ISHIKAWA, 2003). 

Cerca de 50% dos tumores apresenta inativação de CDKN2A, variando de 25 a 70% de 

acordo com a origem histológica (GONZALEZ; SERRANO, 2006). Portanto, a ação 
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antitumoral de CDKN2A pode ser vantajosa em contexto clínico, havendo tentativas de se 

restaurar sua expressão em linhagens tumorais in vitro e in vivo (ADACHI et al., 2002; LEE 

et al., 2000; CHINTALA et al., 1997). Os resultados obtidos envolvem diminuição da 

proliferação celular e ciclo barrado em G1 com apresentação de fenótipo senescente. 

Linhagens responsivas a CDKN2A transgênico são aquelas que preservam pRb funcional, 

enquanto linhagens que falham na resposta de CDKN2A perderam pRb (RUAS; PETERS, 

1998). 

O locus gênico de CDKN2A é um ponto de convergência para alterações genéticas e 

epigenéticas oncogênicas. Isso se deve à sua localização cromossomal, 9p21, também abrigar 

outros dois supressores de tumor: p15INK4b (que possui seu próprio gene, CDKN1B), e p14ARF 

(ARF - Alternative Reading Frame). 

CDKN2A e p14ARF não só compartilham o mesmo gene, CDKN2A, como também dois éxons. 

CDKN2A utiliza os éxons 1α-2-3, enquanto p14ARF utiliza os éxons 1β-2-3. Cada transcrito 

possui promotor próprio e p14ARF é traduzido em outra fase de leitura, tornando sua sequência 

de aminoácidos completamente distinta de CDKN2A. p14ARF atua impedindo a degradação de 

p53 por seu inibidor, MDM2 (ver 1.3.2). Assim, deleção homozigótica, mutação ou 

silenciamento por metilação do gene CDKN2A, ou ainda translocação da região 9p21, atinge 

ambas as vias CDKN2A/pRb e p53, afetando as principais barreiras antitumorais da célula 

(GONZALEZ; SERRANO, 2006; LI et al., 2011; KO et al., 2016). 

 

1.3 Proteína Supressora de Tumor p53 

 

O fator de transcrição p53 foi descoberto em 1979 por diversos grupos como uma proteína de 

53 kDa complexada com o antígeno T-grande (large-T antigen) do vírus SV40 (HARRIS, 

1996). Inicialmente isolado de tumores murinos e humanos, o gene apresentou função 

oncogênica, cooperando com a proteína RAS na transformação de fibroblastos murinos. No 

final da década de 80, ficou claro que essa propriedade pertencia apenas a cópias mutantes do 

gene, enquanto a proteína selvagem possuía função supressora de tumor (HARRIS, 1996; 

HAINAUT; HOLLSTEIN, 1999). Na década de 90, alterações constitutivas em p53 foram 

detectadas em pacientes com síndrome de Li-Fraumeni, doença autossômica rara 

caracterizada pelo desenvolvimento precoce de diversos tipos de câncer. Paralelamente, 

Donehower e colegas (1992) demonstraram que camundongos com deleção homozigótica e 
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hemizigótica de p53 apresentavam desenvolvimento normal, mas eram propensos ao 

aparecimento prematuro de múltiplos cânceres. Essas observações levaram à conclusão de 

que p53 seria um supressor de tumor de importância central (HAINAUT; HOLLSTEIN, 

1999). Para mais informações sobre a história de p53, ver Levine e Oren, 2009. 

 

1.3.1 Estrutura de p53 

 

O gene TP53, localizado no cromossomo 17p13.1, codifica o fator de transcrição p53, de 393 

aminoácidos e alvo mais frequente de mutações no câncer. Cerca de 50% dos tumores 

humanos apresentando alterações no gene, variando de 10% (hematopoiéticos) a 70% 

(ovarianos, colorretais e de cabeça e pescoço) (BROSH; ROTTER, 2009; OLIVIER; 

HOLLSTEIN; HAINAUT, 2010). O estado funcional de p53 é como homotetrâmero, sendo 

que cada monômero apresenta um domínio de ativação N-terminal (Met1-Asp42), um 

domínio rico em prolina com múltiplas cópias do motivo PXXP (Asp61-Ser94), um domínio 

central de ligação ao DNA (Thr102-Lys292) e uma região C-terminal (Pro301-Asp393) 

contendo um domínio de tetramerização (Asp324-Ala 355) (figura 3) (SAHA; KAR; SA, 

2015).  

 

 

Figura 3 Domínios da proteína p53 (adaptado de SAHA; KAR; SA, 2015). 

 

O domínio N-terminal é necessário para interação entre p53, seus ativadores e seus inibidores, 

e é crucial para interação com MDM2 e MDMX, proteínas repressoras de alta importância. A 

estrutura secundária desse domínio é transientemente estável, ou seja, pode aumentar ou 

diminuir de estabilidade dependendo de modificações pós-traducionais (MPTs). Segundo 
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estudos experimentais e de simulação in silico, a pequena região Phe19-Leu26 é responsável 

pela ancoragem de MDM2 (SAHA; KAR; SA, 2015), inibidor que impede a função de 

transcrição e expõe p53 para ubiquitinação (item 1.3.2).  

O domínio de ligação ao DNA liga p53 à fenda maior da dupla-fita por um mecanismo cuja 

estabilidade dependente de Zn2+ (JOERGER; ALLEN; FERSHT, 2004). De acordo com a 

base de dados da Agência Internacional para Pesquisa do Câncer (IARC - 

http://www.p53.iarc.fr/), mais de 95% das mutações em p53 ocorrem nesse domínio 

(OLIVIER et al., 2002). Estudos computacionais resolveram a estrutura conformacional do 

domínio de ligação ao DNA, levando à determinação de seu mecanismo de estabilização de 

p53 (LU; TAN; LUO, 2007; KITAYNER et al., 2006; MA; LEVINE, 2007; PAN; 

NUSSINOV, 2007; LUBIN; BUTLER; LOH, 2010; NAGAICH et al., 1999). O domínio se 

conecta à região C-terminal, fazendo com que a tetramerização de p53 dependa de sua ligação 

inicial ao DNA. 

p53 está sujeito a uma diversa gama de MPTs que envolvem a adição covalente de grupos 

funcionais, tais como fosforilação, acetilação, ubiquitinação, sumoilação e neddilação 

(transferência covalente de Nedd8, similar a ubiquitina). Fosforilação de p53 aumenta sua 

estabilidade e capacidade de ligação ao DNA (ASHCROFT; KUBBUTAT; VOUSDEN, 

1999; HAINAUT; HOLLSTEIN, 1999). Em reposta a dano genômico, p53 pode sofrer 

fosforilação/defosforilação em 17 sítios, incluindo 9 no domínio N-terminal, 3 no domínio de 

ligação ao DNA e 2 na região C-terminal (CHEHAB et al., 1999). Alguns destes sítios, 

quando fosforilados, aumentam a interação de p53 com DNA; outros podem diminuir a 

interação p53-MDM2; outros sinalizam para apoptose; e fosforilação de Ser392 estabiliza a 

formação de tetrâmeros. Além disso, defosforilação em alguns sítios pode estabilizar a 

molécula (SAHA; KAR; SA, 2015). 

Acetilação aumenta a meia-vida de p53, além de ativar sua função transcricional e poder 

iniciar apoptose (BARLEV et al., 2001; KRUSE; GU, 2009). Acetilação de p53 resulta em 

atividade transcricional independentemente do estado de fosforilação, sendo que um dos sítios 

de acetilação é exposto apenas após ligação ao DNA (ČEŠKOVÁ et al., 2006; LUO et al., 

2004). Acetilação em Lys120 inicia apoptose independente de transcrição (SYKES et al., 

2009). Por meio de simulação, Fan e colegas (2014) demonstaram que, em resposta a 

radiação-gama, p53 oscila seu estado de fosforilação por 6 h e então a forma acetilada se 

acumula, o que aponta para respostas distintas dependendo do padrão de MPT de p53 na 
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célula. Desacetilação funciona como um rápido mecanismo de inativação de p53 após a 

resposta ao estresse terminar e a célula retornar à homeostase (KRUSE; GU, 2009). 

Conjugação covalente de ubiquitina leva a proteína-alvo à degradação no proteossomo. 

MDM2 nesse contexto funciona como uma E3-ligase e direciona a adição de ubiquitina em 

resíduos de lisina na porção C-termminal de p53 (XU, 2003; item 1.3.2).  

Mutações em p53 consistem principalmente em substituições de aminoácidos individuais 

(ROTTER, 1983). Cho et al. resolveu a estrutura cristalográfica de p53 ligado ao DNA em 

1994, o que forneceu o arcabouço básico para estudo dos efeitos das mutações pontuais 

comumente envolvidas com o câncer (CHO et al., 1994). Foi observado que há uma alta 

ocorrência de mutações em apenas alguns aminoácidos específicos, que são comumente 

chamadas de mutações “hot spot” (HARRIS; HOLLSTEIN, 1993; MA; LEVINE, 2007; 

PETITJEAN et al., 2007). Tais mutações encaixam-se em duas categorias: mutações de 

contato e mutações de estrutura (JOERGER; ANG; FERSHT, 2006).  

As mais comuns no câncer são Arg175His, Gly245Ser, Arg248Trp, Arg249Ser, Arg273His e 

Arg282Trp, todas localizadas no domínio de ligação ao DNA (HAINAUT; HOLLSTEIN, 

1999), caracterizando-se como mutações de contato. Mutações estruturais, como Arg175His, 

Arg249Ser, Arg282Trp e Arg110Pro, afetam a estabilidade termodinâmica da proteína em 

vários níveis (KOULGI et al., 2013; RAUF et al., 2010), podendo alterar o dobramento 

molecular, causar desnaturação, desdobramento e dificuldade no endereçamento nuclear 

devida a mudança conformacional. 

Pela necessidade de p53 formar um homotetrâmero funcional para transcrever seus genes-

alvo, mutações hemizigóticas são capazes de anular sua atividade transcricional pela 

formação de heterotetrâmeros não-funcionais num fenômeno de dominação-negativa 

(BROSH; ROTTER, 2009). Além disso, algumas mutações de p53 resultam em ganho de 

função, que não só levam a perda das funções supressoras de tumor, como também a ganho de 

propriedades oncogênicas (HUANG et al., 2014; WALERYCH et al., 2012; XU et al. 2011).  

A plasticidade de p53 está ligada à sua interação com diferentes proteínas e peptídeos, como 

53BP1 e proteínas da família ASPP (KRUSE; GU, 2009). Logo, pequenas moléculas e 

peptídeos podem ter papel na reativação de p53, o que tem sido uma frente importante no 

desenho de novas drogas (BROWN et al., 2011). Tal reativação de p53, em paralelo com a 

reintrodução da molécula selvagem, se tornou uma área de grande atenção na biologia de p53 

(LEVINE, 1997). As estratégias de reativação consistem em: desfazer a interação p53-
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MDM2, como no caso da droga Nutlin-3a (JOERGER; FERSHT, 2010) e do metabólito 

fúngico clorofuscina (DUNCAN et al., 2001), entre outros (SAHA; KAR; SA, 2015); 

reativação das mutações de p53, como com as moléculas PRIMA-1 e PRIMA-1Met (BYKOV 

et al., 2002; ZACHE et al., 2008); ou reativação explorando outras interações proteína-

proteína (KRAVCHENKO et al., 2008) 

 

1.3.2 Regulação de p53 

 

p53 ganhou o apelido de “Guardião do Genoma” (LANE, 1992) pelo seu papel central na 

coordenação das respostas celulares a um amplo espectro de fatores estressores. A proteína 

funciona como um ponto de encontro que organiza e emite a resposta adequada a cada 

estímulo, entre elas apoptose, parada do ciclo celular, senescência, reparo de DNA, 

metabolismo celular e autofagia. A transativação de genes-alvo controlada por p53 é uma 

característica essencial de cada via de resposta, apesar de alguns efeitos de p53 serem 

independentes de transcrição (MARCHENKO; MOLL, 2007; VOGELSTEIN; LANE; 

LEVINE, 2000; VOUSDEN; LANE, 2007). Como mencionado previamente, p53 é regulado 

por uma gama de MPTs tanto durante homeostase quanto sob estresse. No entanto, essas 

modificações são apenas uma parte da regulação a que p53 está submetido. 

O controle de p53 se dá primariamente por sua degradação proteossomal mediada por 

ubiquitina (BROOKS; GU, 2006; MICHAEL; OREN, 2003). Três estudos independentes 

identificaram a proteína MDM2 como a principal ubiquitina-ligase E3 endógena com alta 

afinidade a p53 (HAUPT et al., 1997; HONDA; TANAKA; YASUDA, 1997; KUBBUTAT; 

JONES; VOUSDEN, 1997). MDM2 ubiquitiniza p53 preferencialmente em seis resíduos de 

lisina do domínio C-terminal (LOHRUM et al., 2001), mas que demonstrou-se não serem 

essenciais visto que há ubiquitinização por MDM2 também em outros resíduos (CHAN, 

2006). Em sentido contrário, a desubiquitinização de p53 também é regulada, sendo seu maior 

atuante o complexo proteico HAUSP (LI; CHEN, 2002). 

Dessa maneira, a regulação negativa de MDM2 pode causar estabilização e aumento de p53 

durante respostas ao estresse. Um regulador proeminente de MDM2 é o supressor de tumor 

p14ARF (LOWE; SHERR, 2003). Os níveis normais baixos de p14ARF são dramaticamente 

aumentados sob estresse oncogênico, o que suprime o crescimento anormal de células por 

causar regulação de MDM2 e consequente parada do ciclo ou apoptose induzidos por p53 
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(SHERR, 2006). p14ARF, uma proteína nucleolar, age de duas maneiras: sequestrando MDM2 

no nucléolo (WEBER et al., 1999), e inibindo diretamente sua atividade de ubiquitina-ligase 

(LLANOS et al., 2001; HONDA; YASUDA, 1999). A atividade de MDM2 também é 

regulada por fosforilação e acetilação. Diversos sítios de fosforilação foram descritos, e, 

dependendo do sítio ou da quinase atuante, essas MPTs podem inibir ou ativar MDM2 

(KRUSE; GU, 2009; MEULMEESTER et al., 2005b).  

Curiosamente, a própria expressão de MDM2 é controlada por promotor responsivo a p53. 

Análise por imunoprecipitação de cromatina mostra que p53 está presente nos promotores dos 

genes CDKN1A (expressor de p21Cip1) e MDM2 em células wild-type na ausência de estresse 

(KAESER; IGGO, 2002; SZAK; MAYS; PIETENPOL, 2001), o que corrobora a ideia de que 

p53 possui expressão constante na célula, chegando a ativar genes em baixa intensidade, 

como p21Cip1 (SHERR; ROBERTS, 1995) e MDM2. No entanto, ao expressar MDM2, p53 

sinaliza para sua própria regulação, gerando um ciclo de retroalimentação negativa que 

impede que níveis internos de p53 subam demais em contexto fisiológico, o que seria danoso 

à célula (MOMAND; ZAMBETTI, 1997; PIETTE; NEEL; MARÉCHAL, 1997). Assim, os 

níveis de p53 são mantidos por um steady-state de repressão em que qualquer estímulo que 

almeje sua ativação deve antes quebrar o ciclo de regulação negativa p53-MDM2 (KRUSE; 

GU, 2009). 

Outra proteína notória na regulação de MDM2 e de p53 é MDMX (ou MDM4 – MARINE; 

JOCHEMSEN, 2005). MDMX estabiliza ambos MDM2 e p53, mas pode promover a 

atividade E3-ligase de MDM2 (LINARES et al., 2003; POYUROVSKY et al., 2007; 

ULDRIJAN; PANNEKOEK; VOUSDEN, 2007). Apesar da homologia com MDM2, MDMX 

não possui atividade ubiquitina-ligase própria, inibindo p53 por impedimento de sua atividade 

transcricional (MARINE; JOCHEMSEN, 2005), o que lhe confere a propriedade de inibir p53 

sem causar sua degradação. Essa característica pode ter papel na decisão de uma célula entrar 

em apoptose ou apenas parar do ciclo celular (BARBOZA et al., 2008).  

Uma maneira alternativa de regular a atividade de p53 é sinalizar sua exportação do núcleo. 

Isso garante que sua atividade transcricional seja coibida, e permite que p53 realize funções 

no citoplasma. Monoubiquitinização por MDM2 (LI, 2003; LOHRUM et al., 2001; 

MARCHENKO; MOLL, 2007) ou por MSL2 (KRUSE; GU, 2009) em sítios específicos 

promovem esse sinal, transportando p53 ao citoplasma, onde ele pode interagir com proteínas 

mitocondriais na via apoptótica, ou sinalizar autofagia (CHIPUK, 2004; MARCHENKO; 

MOLL, 2007; MIHARA et al., 2003; TASDEMIR et al., 2008; TOMITA et al., 2006).  
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1.3.3 Vias Ativadoras de p53 

 

É possível dividir as vias de ativação de p53 em três categorias: vias basais ou de homeostase, 

vias ativadas com estresse celular moderado, e vias ativadas com estresse celular severo ou 

oncogênico. Em níveis basais, mesmo sem estresse celular, p53 participa de diversos 

processos fisiológicos (JUNTTILA; EVAN, 2009). Além de manter baixos, mas constantes, 

níveis de p21Cip1 (SHERR; ROBERTS, 1995) e de induzir a expressão de seu próprio 

repressor, MDM2 (item 1.3.2), p53 regula vias do metabolismo celular (KANFI et al., 2008) e 

respiração mitocondrial (MATOBA, 2006), autofagia (TASDEMIR et al., 2008), adesão 

celular (GODAR et al., 2008), biogênese ribossomal (GOLOMB; VOLAREVIC; OREN, 

2014), manutenção de células-tronco (GATZA et al., 2007), fertilidade (HU et al., 2007) e 

desenvolvimento embrionário (DANILOVA; SAKAMOTO; LIN, 2008). 

Estímulos estressores moderados ativam p53 por MPTs e regulam a atividade de MDM2. 

Esses estímulos podem incluir perda de ancoragem celular (GOLUBOVSKAYA; CANCE, 

2007), falta de nutrientes (HUMPTON; VOUSDEN, 2016), hipóxia (AMELIO; MELINO, 

2015; HUMPTON; VOUSDEN, 2016), estresse oxidativo (BUDANOV, 2014) e dano 

moderado ao DNA (MEEK, 2009). 

Escassez de nutrientes e privação de oxigênio, ou excesso de ambos, podem impactar 

negativamente o organismo (LIU; CHEN; ST. CLAIR, 2008; CIRCU; AW, 2010; WELLEN; 

THOMPSON, 2010). A célula detecta perturbações nessas condições por sensores 

intracelulares, que rapidamente as comunicam à via p53, causando sua estabilização (HORN; 

VOUSDEN, 2007; HUMPTON; VOUSDEN, 2016; VOUSDEN; RYAN, 2009). Com 

ativação, p53 age como fator de transcrição e interagente citoplasmático promovendo, 

dependendo da natureza do estresse, geração de energia por respiração anaeróbica no caso de 

hipóxia, ou, no caso de escassez de nutrientes, manutenção de níveis de energia pelo início da 

autofagia e sequestro do ciclo celular pela expressão de p21Cip1 até a restauração do alimento 

(HUMPTON; VOUSDEN, 2016). Se as condições inóspitas perdurarem, p53 ativa as vias 

canônicas de morte celular por apoptose (POLYAK et al., 1997; item 1.5).   

Excesso de espécies reativas de oxigênio, EROs, causa dano oxidativo ao DNA, o que 

aumenta a mutagênese e a instabilidade cromossomal. Além disso, EROs podem reagir com 

outras macromoléculas, gerando estresse oxidativo. Disfunção mitocondrial pode gerar 

aumento descontrolado na produção de EROs como superóxido (O2
-), H2O2, ou causar a 
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vazão de elétrons do espaço intermembranar (BALABAN; NEMOTO; FINKEL, 2005; 

FINKEL; HOLBROOK, 2000).  

Após dano genômico causado por EROs, a célula responde ativando p53, que age como fator 

de transcrição de genes antioxidantes, como superóxido dismutase, glutationa peroxidase 1, 

sestrinas, TIGAR, glutaminase-2, entre outros, além de ativar a maquinaria de reparo de DNA 

(BUDANOV, 2014). Caso o estresse oxidativo e o dano genômico sejam extensos, p53 altera 

o curso de sua resposta promovendo indução de senescência ou apoptose (LIU; XU, 2011). 

Dano ao DNA abrange um espectro que vai de moderado a severo. Dependendo do tipo e da 

extensão do dano, p53 é ativado e pode responder propiciando o reparo de DNA, parada do 

ciclo, autofagia, senescência ou desencadeando apoptose (RILEY et al., 2008). Em 

mamíferos, a célula detecta danos em três pontos ao longo do ciclo celular, conhecidos como 

checkpoints: na transição G1/S, durante a duplicação genômica em S, e na transição G2/M 

(SANCAR et al., 2004).  

As vias de p53 são extremamente sensíveis a um número bem pequeno de quebras na dupla-

fita ou de lacunas em simples-fitas de DNA (HUANG; CLARKIN; WAHL, 1996). As vias de 

indução de p53 levam à sua ativação e estabilização por MPTs (KUMARI; KOHLI; DAS, 

2014), mas o evento crucial é a inibição de sua regulação por MDM2 e MDMX (MEEK, 

2009). 

A resposta ao dano ao DNA é coordenada por dois sinalizadores, ATM e ATR, que mediam a 

rápida destruição de MDM2 e MDMX (MEULMEESTER et al., 2005a, 2005b; STOMMEL; 

WAHL, 2004). ATM participa da detecção de quebras na dupla-fita, enquanto ATR participa 

da resposta a outros tipos de dano, como lacunas em simples-fitas, estresse de replicação e 

crosslinking de DNA.  

Ambas as vias induzem uma gama de MPTs em p53, o que leva a respostas proporcionais à 

natureza do dano e à intensidade do estresse. Cada código de fosforilação de p53 é 

interpretado de maneira diferente, podendo levar a um ou mais efeitos (ESPINOSA, 2008; 

MURRAY-ZMIJEWSKI; SLEE; LU, 2008). O reparo de DNA não ocorre com o ciclo em 

andamento visando evitar a propagação de erros, e o mecanismo de freio se dá por p53 ao 

expressar o CDKI p21Cip1, que barra o ciclo em um dos checkpoints (HAUPT; HAUPT 2017). 

Por fim, os estímulos estressores ativadores de p53 podem ser de natureza severa. Tais 

estímulos incluem dano irreparável e extenso ao DNA e a superexpressão de oncogenes, e 
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podem levar a célula a tomar as decisões drásticas de entrar em senescência ou disparar o 

programa de morte por apoptose. O escape desses destinos caracteriza a imortalidade da 

célula, e é considerado um passo crucial na transformação oncogênica. Os mecanismos da 

senescência, incluindo senescência induzida por oncogenes, são revistos no item 1.4. Os 

mecanismos da indução de apoptose são revistos no item 1.5. 

 

1.4 Senescência Celular 

 

Senescência celular é um processo complexo e heterogêneo que leva a célula à parada 

irreversível do ciclo e, assim, limita seu potencial proliferativo. Senescência é diferente de 

quiescência; células quiescentes conseguem reiniciar o ciclo com os estímulos adequados 

(CAMPISI; DI FAGAGNA, 2007), enquanto as senescentes não respondem a estímulos 

mitóticos (SERRANO; BLASCO, 2001; COLLADO; BLASCO; SERRANO, 2007). Além 

disso, células senescentes são extremamente estáveis e resistentes à apoptose (CAMPISI; DI 

FAGAGNA, 2007; MARCOTTE; LACELLE; WANG, 2004; HAMPEL et al., 2005). Estudo 

em células de osteosarcoma com expressão de CDKN2A, indutor de senescência (item 1.2), 

condicionada a tetraciclina indica que o processo de senescência possui uma fase inicial em 

que pode ser revertido se a expressão do gene for descontinuada, mas que se torna autônomo e 

irreversível após expressão contínua de CDKN2A por determinado período, mesmo que 

posteriormente esta seja cortada (DAI; ENDERS, 2000).  

Os principais mecanismos moleculares de estabelecimento e manutenção da senescência são 

mediados pelas vias p53-p21Cip1 e CDKN2A-pRb (BEN-PORATH; WEINBERG, 2005). 

Senescência induzida por p27Kip1 e independente dessas vias também foi reportada 

(COLLADO et al., 2000). p53 pode ser ativado pelas vias que o estabilizam por fosforilação e 

pela degradação de seu repressor, MDM2 (KHAN et al., 2004, item 1.3.3). Uma vez 

estabilizado, p53 ativa p21Cip1, inibidor do ciclo celular, que causa sequestro em G1 por ativar 

pRb e desencadeia senescência (BROWN; WEI; SEDIVY, 1997; COSME-BLANCO et al., 

2007; VAN NGUYEN et al., 2007; JUAN A BARBOZA et al., 2006). Além da via p53-

p21Cip1, senescência pode ser ativada por CDKN2A, inibidor de ciclina D:CDK4/6, que 

consequentemente leva à ativação e pRb e parada do ciclo em G1. Células pRb-/- são 

resistentes à senescência (CHICAS et al., 2010). 
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Senescência é ativada em resposta a uma variedade de estímulos. Hayflick e colegas, em 

1961, descreveram senescência replicativa como um processo irreversível de cessão do 

crescimento alcançado por fibroblastos humanos após passagens seriadas em cultura. 

Posteriormente foi descoberto que isso se deve ao encurtamento dos telômeros, porções não-

codificantes de DNA que flanqueiam os cromossomos e evitam a degradação do DNA 

periférico durante a replicação (HARLEY; FUTCHER; GREIDER, 1990). Acredita-se que 

esse mecanismo, que também ocorre in vivo, esteja por trás do envelhecimento de organismos 

(CAMPISI; DI FAGAGNA, 2007; CAMPISI, 2005; RESSLER et al., 2006; HERBIG et al., 

2006; JEYAPALAN et al., 2007). Estresses genotóxico (dano direto ao DNA), oxidativo e 

oncogênico também podem causar senescência, nesses casos chamada de prematura (BEN-

PORATH; WEINBERG, 2005; SIKORA et al., 2011). 

Estresse oxidativo se dá pelo acúmulo de EROs, que causam danos ao DNA e a proteínas 

(CHEN et al., 1998; SITTE et al., 2000; item 1.3.3). Indução de senescência foi atrasada 

significativamente em fibroblastos humanos cultivados com baixo teor de oxigênio (3%) 

quando comparados ao cultivo padrão in vitro a 20% de oxigênio (CHEN et al., 1995). Além 

disso, tratamento de diversas linhagens com concentrações sub-letais de H2O2 provou-se um 

indutor de senescência celular (CHEN et al., 1998; CHEN; AMES, 1994; FRIPPIAT et al., 

2001; LIU et al., 2012; KIM et al., 2011; CHEN, 2000; CHEN et al., 2000; ARAVINTHAN 

et al., 2014). Estresse oxidativo induz senescência pelas vias clássicas p53-p21Cip1 e pRb-

CDKN2A (CHEN et al., 1995), mas também pela ativação de p38, que exerce seu efeito pela 

via pRb-CDKN2A e é p53-independente (IWASA; HAN; ISHIKAWA, 2003). 

Além de EROs, dano ao DNA por radiação, agentes químicos genotóxicos ou outras fontes 

também induz senescência (CHEN et al., 1995; BARTKOVA et al., 2006; DI MICCO et al., 

2006). Inclusive, dano à porção telomérica do DNA pode desencadear senescência na 

ausência de seu encurtamento (HEWITT et al., 2012). Esse tipo de estresse estabiliza p53 

pelas vias de resposta ao dano ao DNA, e ativa pRb através de CDKN2A. Após irradiação, 

enquanto os níveis de p53 e p21Cip1 aumentam rapidamente formando um pico, CDKN2A tem 

seu aumento de forma gradual (ROBLES; ADAMI, 1998; SHAPIRO et al., 1998). Essas 

observações sugerem que o processo senescente pode ser revertido se o dano for corrigido 

rapidamente, mas levam à senescência irreversível caso contrário (DAI; ENDERS, 2000). 

Superexpressão de oncogenes ou de seus efetores causam senescência prematura in vitro 

(SERRANO et al., 1997; TAKAOKA et al., 2004; ZHU et al., 1998; TU; AIRD; ZHANG, 

2012) e in vivo (MICHALOGLOU et al., 2005; BRAIG et al., 2005; CHEN et al. 2005; 
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COLLADO et al. 2005). Tais achados sustentam a ideia de que a senescência celular possui 

uma função supressora de tumor. Estudos in vivo indicam aumento de níveis de CDKN2A em 

senescência induzida por oncogenes (MALDONADO et al. 2004; BENNETT 2003, ver 1.2), 

e indução de p53 e p21Cip1 foi demonstrada em fibroblastos humanos e células epiteliais 

mamárias (BARTKOVA et al., 2006; DI MICCO et al., 2006; SERRANO et al., 1997). A 

indução de p14ARF por oncogenes ativos é considerada a via clássica de ativação de p53 em 

resposta à proliferação sustentada, e funciona independentemente da resposta de dano ao 

DNA (MEEK, 2009). No entanto, ao causarem proliferação aberrante, oncogenes também 

levam a estresse de replicação pela indução de forquilhas de replicação malformadas ou 

travadas (BARTKOVA et al., 2006; DI MICCO et al., 2006), o que pode ativar p53 pelas vias 

de reparo de DNA (BARTKOVA et al., 2005; GORGOULIS et al., 2005; LINDSTRÖM; 

WIMAN, 2003). 

Células senescentes sofrem grandes alterações morfológicas e bioquímicas. Características 

prontamente visíveis ao microscópio óptico são o aumento em tamanho e o achatamento 

acompanhados de um núcleo alargado (NARITA, 2007; MEHTA et al. 2007, este trabalho). 

O núcleo senescente também apresenta um nucléolo alargado e diversos focos visíveis com 

coloração DAPI (NARITA et al. 2003). Tais focos podem ser de dois tipos: focos 

heterocromáticos associados a senescência (FHAS) (NARITA et al. 2003, 2006) ou focos de 

dano ao DNA associados a senescência (FDS) (DI FAGAGNA et al. 2003; WANG et al. 

2009). FHAS são estruturas heterocromáticas que incluem regiões de transcrição inativa do 

genoma enovelados em cromatina densa. Esses focos agrupam proteínas específicas, 

incluindo histonas com modificações pós-traducionais, e são necessários para a supressão de 

genes de proliferação como E2F (NARITA et al. 2003, 2006). FDS contêm proteínas 

associadas à resposta de dano ao DNA e se manifestam quando há quebras na fita de DNA ou 

forquilhas de replicação aberrantes associadas a oncogenes (DI FAGAGNA et al. 2003; 

TAKAI; SMOGORZEWSKA; DE LANGE, 2003). 

Células senescentes, mas não pré-senescentes ou diferenciadas, expressam β-galactosidase 

associada a senescência (SA-β-GAL) detectável em pH 6,0. SA-β-GAL pode ser detectada em 

células isoladas por coloração histoquímica utilizando o substrato artificial X-Gal, que forma 

um precipitado azul ao ser clivado por SA-β-GAL (DIMRI et al., 1995). 

Outras características do processo senescente são: disfunção mitocondrial e produção 

aumentada de EROs, com acúmulo de produtos de oxidação (PASSOS; SARETZKI; VON 

ZGLINICKI, 2007; PASSOS; VON ZGLINICKI; KIRKWOOD, 2007); expressão de 
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microRNAs (miRNAs), capazes de controlar diversos processos celulares pelo silenciamento 

de mRNAs (SMITH-VIKOS; SLACK, 2012; LI et al. 2009; SCHRAML; GRILLARI, 2012). 

Autofagia, um processo no qual a célula digere componentes internos para gerar energia e 

precursores metabólicos sob condições de estresse, possui relação próxima com a senescência 

(HOARE; YOUNG; NARITA, 2011; NAM et al., 2013). No entanto, ambas as vias são 

independentes e a supressão de autofagia não impede o curso do processo de senescência 

(GOEHE et al., 2012; YOUNG et al., 2009). A via catabólica da autofagia é espacialmente e 

temporalmente ligada à via anabólica associada à proteína mTOR, permitindo que a 

degradação proteica do conteúdo intracelular alimente matéria-prima diretamente à produção 

do fenótipo secretório da senescência (NARITA et al. 2011). 

O fenótipo secretório associado a senescência (em inglês, SASP) (COPPÉ et al., 2008; 

DAVALOS et al., 2010; KUILMAN; PEEPER, 2009) consiste em uma variedade de fatores 

secretados por células senescentes que influenciam o microambiente ao redor. Os fatores 

podem desencadear e manter o processo senescente de maneira autócrina e parácrina 

(ARAVINTHAN, 2015). SASP também pode promover tumorigênese em células vizinhas, 

especialmente pré-malignas, pela secreção de metaloproteinases de matriz, ativação da via 

Notch em células-tronco e progenitoras, e promover vascularização tumoral (KRTOLICA et 

al. 2001; PARRINELLO 2005; SANSONE et al. 2007; COPPÉ et al. 2006; ARAVINTHAN 

2015). Por fim, células senescentes podem secretar fatores pró-inflamatórios como 

interleucinas, quimiocinas e outros (COPPÉ et al., 2010). Tal efeito pode aumentar a 

eliminação de células tumorais pela resposta imunológica inata (XUE et al., 2007) e de 

células senescentes por resposta imune adaptativa, processo também conhecido como 

“vigilância senescente” (KANG et al., 2011; KRIZHANOVSKY et al., 2008). 

Um dos papeis fundamentais da senescência celular é a supressão de tumores, o que é 

alcançado pela parada do crescimento celular por sequestro em G1 em células que apresentam 

certo nível de instabilidade ou degradação genômica, ou desregulação nas vias proliferativas. 

As vias indutoras de senescência dependem de p53 e CDKN2A, que são os genes com maior 

inativação em tumores humanos (ROCCO; SIDRANSKY, 2001; SHERR, 2004). 

Reintrodução desses genes de maneira a induzir senescência, portanto, se trata de uma potente 

arma na luta contra o câncer. No entanto, senescência também está implicada na 

tumorigênese. SASP pode aumentar a proliferação de células pré-malignas e causar 

vascularização tumoral; células senescentes produzem EROs, que podem causar dano 

genômico; e senescência não é um processo perfeito, havendo indícios de células que ou 
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escapam do sequestro em G1, ou nunca entram no processo em primeiro lugar (SAGE et al. 

2003; revisado por McDuff, 2011). Assim, senescência celular é uma faca de dois gumes: 

pode agir beneficamente no início da oncogênese, mas posteriormente pode apresentar ação 

detrimental.  

 

1.5 Apoptose 

 

Apoptose é um tipo de morte celular programada caracterizada pelo encolhimento celular, 

formação de bolhas na membrana plasmática, fragmentação celular em corpos apoptóticos e 

condensação da cromatina (picnose) (KERR; WYLLIE; CURRIE 1972). Molecularmente, 

pode ser definida como morte celular pela ativação de caspases (cisteína-aspartato-proteases) 

(GALLUZZI et al., 2012). Duas vias de sinalização ativam morte apoptótica: a via 

mitocondrial (intrínseca) e a via por receptores extracelulares (via extrínseca) (GREEN; 

LLAMBI, 2015).  

A via extrínseca envolve clássica interação ligante-receptor membranar. Por exemplo, 

linfócitos citotóxicos podem matar células infectadas ou transformadas pela expressão de 

ligantes de receptores de morte (Death Receptors – DRs). Esses ligantes induzem apoptose 

nas células-alvo contanto que essas expressem DRs em suas membranas. Esse tipo de 

interação é crítico para o sistema imune e sua homeostase. 

Em contrapartida, a via apoptótica mitocondrial é iniciada de maneira autônoma pela célula. 

Estímulos estressores muito fortes, como dano irreparável ao DNA e estresse do retículo 

endoplasmático ativamente desencadeiam apoptose. Além disso, a falta de sinais de 

crescimento por citocinas, fatores neurotróficos ou outros podem levar à morte celular em 

tecidos específicos (BUSS; SUN; OPPENHEIM, 2006). Um exemplo intrigante desse 

mecanismo é a morte por anoikis (do grego: “sem casa”), desencadeada quando uma célula 

epitelial ou endotelial se desprende da matriz extracelular e a falta de sinais pró-sobrevivência 

dos ligantes a integrinas leva à apoptose (GREEN; LLAMBI, 2015). Por fim, apoptose pode 

ser induzida por oncogenes como uma salvaguarda contra o desenvolvimento do câncer. Esse 

processo é controlado em parte pela via dependente de p53, que é ativada em resposta a sinais 

mitogênicos aberrantes resultantes da superexpressão ou mutação de oncogenes (SEVER; 

BRUGGE, 2015). 
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1.5.1 Ativação de Caspases Executoras 3, 6 e 7 

 

Ambas as vias extrínseca e intrínseca culminam na ativação de caspases executoras e na 

clivagem de proteínas intracelulares, o que leva a mudanças morfológicas e bioquímicas e ao 

desmanche da célula. Caspases executoras (caspase-3, caspase-6 e caspase-7), efetivamente 

responsáveis pela hidrólise dos substratos, são produzidas na forma de homodímeros inativos 

que não possuem domínios de clivagem (figura 4), sendo que cada monômero possui uma 

subunidade maior e uma menor, ambas conectadas por uma alça. A ativação da enzima se dá 

pela proteólise dessa alça (SALVESEN; RIEDL, 2008), o que leva o homodímero a se tornar 

um heterotetrâmero possuidor de dois sítios ativos. A clivagem de caspase-6 é mediada por 

caspase-3 e caspase-7 ativas (SLEE et al., 1999), sendo que a ativação destas é catalisada 

pelas caspases iniciadoras 8 (via extrínseca) e 9 (via intrínseca). 

Após ativadas, as caspases executoras podem processar ao menos 1000 proteínas diferentes 

(CRAWFORD; WELLS, 2011). A clivagem desses substratos pode levar a ganho ou perda de 

função, e eventualmente leva às mudanças observadas na apoptose. Por exemplo, clivagem da 

subunidade p75 do complexo I da cadeia transportadora de elétrons mitocondrial leva ao fim 

da produção de ATP (RICCI et al., 2004). 

Ao contrário das caspases executoras, caspases iniciadoras (caspase-8 ou caspase-9) existem 

na forma de monômeros nas células e não são ativadas por clivagem. Cada monômero é 

composto por uma subunidade maior e uma menor, assim como as caspases executoras, mas, 

ao contrário destas, apresentam um pró-domínio N-terminal chamado CARD ou DED (figura 

4). Dependendo da via, plataformas ativadoras recrutam as caspases iniciadoras pelo pró-

domínio CARD ou DED, forçando-as a interagirem, o que causa mudanças conformacionais 

que expõem seus sítios de clivagem. Em alguns casos, autoclivagem ocorre para estabilizar a 

enzima madura (OBERST et al., 2010; POP et al., 2007).  

As vias intrínseca e extrínseca culminam na ativação de uma das caspases iniciadoras. A via 

intrínseca utiliza caspase-9, enquanto a extrínseca utiliza caspase-8. Um complexo proteico 

chamado inflamassomo, formado em resposta a agentes infecciosos ou moléculas 

inflamatórias, pode ativar apoptose utilizando caspase-1 ou caspase-5 como iniciadoras 

(FRANCHI; MUÑOZ-PLANILLO; NÚÑEZ, 2012). Uma quarta via, ativadora de caspase-2, 

também pode levar à apoptose (BOUCHIER-HAYES et al., 2009; NUTT et al., 2005), apesar 
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de esta ainda permanecer um tanto obscura (GREEN; LLAMBI, 2015; KRUMSCHNABEL; 

MANZL; VILLUNGER, 2009). 

 

 

Figura 4 Ativação de caspases iniciadoras (8 ou 9) e executoras (3 ou 7), adaptado de (GREEN; LLAMBI, 

2015). Caspases iniciadoras são ativadas por proximidade, levando a autoclivagem e exposição do sítio 

catalítico. O mecanismo para aproximá-las depende da via apoptótica: na via intrínseca forma-se um 

apoptossomo que ativa caspase-9, enquanto na via extrínseca há formação de um arcabouço proteico formado 

por receptores de membrana e a proteína FADD que ativa caspase-8. Ambos recrutam as caspases por seus 

domínios N-terminais CARD ou DED. Depois da ativação, as caspases iniciadoras clivam uma alça das caspases 

efetoras 3 e 7, ativando-as. Estas, por sua vez, ativam caspase-6 e clivam centenas de outros substratos 

intracelulares, levando à morte celular. 
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1.5.2 Via Intrínseca da Apoptose por Ativação de Caspase-9 

 

A via mitocondrial da apoptose, também chamada de via intrínseca, é o mecanismo mais 

comum de apoptose em vertebrados, sendo ativada por estímulos estressores fortes, como 

dano ao DNA, privação de fatores de crescimento, oncogenes, estresse no retículo 

endoplasmático e sinais embrionários ou do desenvolvimento. Nessa via, as caspases 

executoras são ativadas pela caspase iniciadora 9, que, por sua vez, é ativada por uma 

plataforma proteica chamada apoptossomo (figura 5) (BRATTON, 2001; BRATTON; 

SALVESEN, 2010). O caminho da via parte da ativação de p53, passando pela 

permeabilização da membrana mitocondrial externa (em inglês, MOMP), seguida da 

formação do apoptossomo e culminando na ativação de caspase-9. 

A indução de MOMP é altamente regulada por proteínas membros da família Bcl-2. Essas 

compartilham uma ou mais das quatro regiões homólogas a Bcl-2 (BH1, BH2, BH3 e BH4). 

Há três classes de proteínas da família Bcl-2: efetores pró-apoptóticos (Bak e Bax), 

necessários e individualmente suficientes para MOMP (WEI et al. 2001); proteínas anti-

apoptóticas (Bcl-2, Bcl-xL e Mcl-1), que bloqueiam MOMP; e proteínas possuidoras apenas 

do domínio BH3 (BID, BIM, Bad, Noxa, PUMA – adiante referidas em conjunto como BH3), 

que ativam os efetores pró-apoptóticos e/ou neutralizam as proteínas anti-apoptóticas 

(CHIPUK et al., 2010; GREEN; LLAMBI, 2015). 

Após sua estabilização, p53 promove a transcrição de PUMA (NAKANO; VOUSDEN, 

2001), Bak (GRAUPNER et al., 2011), Bax (TOSHIYUKI; REED, 1995), Noxa (ODA, 

2000; SHIBUE, 2003) e BID (RILEY et al., 2008; SAX et al., 2002) ao se ligar às regiões 

promotoras de seus genes. Além disso, quando endereçado ao citoplasma, p53 diretamente 

ativa e regula os efetores pró-apoptóticos Bak e Bax (CHIPUK, 2004; LEU et al., 2004), 

residentes na membrana mitocondrial externa. PUMA, além de ter sua expressão ativada por 

p53, também o liberta da interação com a proteína anti-apoptótica Bcl-xL (CHIPUK, 2005; 

FOLLIS et al., 2013, 2014). Juntas, essas observações revelam que, além da regulação 

transcricional, interações diretas com p53 disponibilizam estruturalmente as proteínas Bcl-2 

pró-apoptóticas para as interações que levam ao início da MOMP.  

Após ativação, Bak e Bax formam grandes oligômeros na membrana mitocondrial externa 

formando um poro lipídico, liberando os conteúdos do espaço intermembranar mitocondrial 

para o citoplasma e assim concretizando a MOMP (DEWSON et al., 2008, 2009; ESKES et 
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al., 2000; GOLDSTEIN et al., 2000; KORSMEYER et al., 2000; MUNOZ-PINEDO et al., 

2006). Os ativadores BID e BIM mediam a oligomerização de Bak e Bax por interações 

diretas (SPIERINGS et al. 2005; WEI et al. 2001; CHIPUK et al. 2004; CHIPUK GREEN 

2008; CHIPUK et al. 2010; ERSTER et al. 2004), enquanto Bad, Noxa e PUMA bloqueiam a 

inibição de Bak e Bax pelas proteínas anti-apoptóticas Bcl-2 e Bcl-xL (CHIPUK et al. 2010; 

CHIPUK; GREEN, 2009; HAGN et al. 2010; OLTERSDORF et al. 2005).  

O anti-apoptótico Bcl-2 encontra-se localizado na membrana mitocondrial externa 

complexado com os pró-apoptóticos Bak e Bax, formadores do poro. A expressão de Bcl-2 é 

negativamente correlacionada com a expressão de p53 e há indícios de regulação por p53 a 

nível pós-traducional (MIYASHITA et al. 1994; CIMMINO et al. 2005; XIA et al. 2008; 

ZHU et al. 2010; XU et al. 2013; ZHU et al. 2012; NAKAZAWA et al. 2014). Tomita e 

colegas (2006) demonstraram que p53 interage diretamente com Bcl-2 por seu domínio de 

ligação ao DNA, e que essa interação é diminuída em neoplasias com p53 mutado nesse 

domínio. Juntas, essas informações sugerem que disfunção de p53 pode ser responsável pelo 

aumento de atividade de Bcl-2 de maneiras transcrição-dependentes e independentes, o que 

inibe a apoptose e leva à sobrevivência da célula.  
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Figura 5 Via intrínseca da apoptose (adaptado de Green e Llambi, 2015). Nessa via, uma série de estímulos, 

como dano genômico ou superexpressão de oncogenes, levam à ativação de p53. Este, por sua vez, ativa 

proteínas pró-apoptóticas, como Bak e Bax, enquanto inativa proteínas anti-apoptóticas. Bak e Bax se 

oligomerizam formando um poro na membrana externa mitocondrial, levando à sua permeabilização (MOMP) e 

liberação de seu conteúdo no citoplasma. Entre as proteínas vazadas está o citocromo C, que se liga a Apaf-1 

formando um apoptossomo, estrutura proteica que permite a ativação por proximidade de caspase-9, iniciadora 

da apoptose. 
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Com a ativação de Bak e Bax, MOMP é alcançada e o conteúdo do espaço intramembranar é 

liberado no citoplasma. Esse conteúdo inclui o citocromo C (TAIT; GREEN, 2010), que se 

liga ao Fator Ativador de Protease Apoptótica 1 (Apaf-1) (ZOU et al., 1997), formador da 

estrutura do apoptossomo. No centro do apoptossomo, domínios CARD de Apaf-1 se ligam 

aos pró-domínios CARD de caspase-9, colocando os monômeros inativos de caspase-9 em 

proximidade para sua ativação (YU et al., 2005; YUAN; KROEMER, 2010). Caspase-9 

inativa possui maior afinidade ao apoptossomo que caspase-9 processada, o que cria um ciclo 

de reposição de caspase-9 que é limitado somente pela sua disponibilidade no citoplasma 

(MALLADI et al., 2009).  

 

1.5.3 Via Extrínseca da Apoptose por Ativação de Caspase-8 

 

Caspase-8 é ativada predominantemente pela via dos “receptores de morte”, que são um 

subconjunto dos receptores TNFR (Tumor Necrosis Factor Receptors) possuidores de um 

“domínio de morte” em sua porção intracelular (DICKENS et al., 2012). Através de 

interações homotípicas, esses receptores iniciam a montagem de grandes complexos 

macromoleculares que recrutam e ativam caspase-8 para sinalização apoptótica, de maneira 

análoga ao apoptossomo na via intrínseca (NEWTON; DIXIT, 2012).  

Ao receberem seu ligante extracelular, receptores TNFR se aglomeram e recrutam um 

adaptador intracelular, FADD. Essa interação expõe um domínio de FADD chamado DED. 

Esse complexo proteico forma uma plataforma ativadora de caspases que recruta caspase-8 

por seu próprio pró-domínio DED, que interage com o domínio DED de FADD. Isso coloca 

os monômeros de caspase-8 em proximidade, desencadeando sua ativação (de maneira similar 

à caspase-9) e iniciando sua atividade catalítica. Em seguida, os monômeros ativos de 

caspase-8 se autoprocessam e se libertam no citoplasma (DICKENS et al., 2012). 

 

1.5.4 Vias Alternativas de Ativação de Apoptose 

 

Caspases iniciadoras 1 e 5 são recrutadas numa estrutura chamada inflamassomo e possuem 

pró-domínios CARD. Inflamassomos se formam em resposta a agentes infecciosos como 

DNA citossólico (por exemplo, viral; HORNUNG et al. 2009), flagelina e outros antígenos 



43 
 

microbianos (FAUSTIN et al., 2007; FRANCHI et al., 2009; MARTINON; BURNS; 

TSCHOPP, 2002), e substâncias inertes capazes de induzir inflamação (como cristais de ácido 

úrico e asbestos) (FRANCHI; MUÑOZ-PLANILLO; NÚÑEZ, 2012). O inflamassomo 

induzido pela detecção de DNA citossólico é capaz de clivar e secretar interleucinas, e pode 

ativar caspases-3/7 para promover apoptose através de MOMP. Essa forma de apoptose é às 

vezes chamada de piroptose (BRENNAN; COOKSON, 2000; COOKSON; BRENNAN, 

2001; FINK; COOKSON, 2006; BERGSBAKEN; COOKSON, 2007). 

As funções de caspase-2 não são completamente conhecidas (GREEN; LLAMBI, 2015; 

KRUMSCHNABEL; MANZL; VILLUNGER, 2009). Caspase-2 é ativada em resposta a 

choque térmico, ruptura de microtúbulos e dano genômico (BOUCHIER-HAYES et al., 

2009). Também foi implicada em apoptose de oócitos (NUTT et al., 2005) e neurônios 

(TROY et al., 1997, 2000, 2001). Como caspase-8, caspase-2 é ativada por proximidade 

induzida seguida de mudanças conformacionais e autoclivagem (BALIGA; READ; KUMAR, 

2004). 

 

1.6 Gliomas e Glioblastoma Multiforme 

 

Gliomas são tumores neuroepiteliais originários das células gliais do sistema nervoso central 

(SNC). Tumores gliais consistem em astrocitomas, oligodendrogliomas, tumores oligo-

astrocíticos e tumores glioneuronais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica 

gliomas quanto à agressividade em níveis de I a IV, abrangendo de menos agrassivos (nível I) 

aos mais agressivos (nível IV), quando são denominados glioblastomas ou glioblastomas 

multiformes (GBMs) (FORST et al., 2014). 

A OMS também classifica os tumores no SNC quanto à sua origem histológica. Essa 

classificação, que dependia de análise morfológica dos tecidos tumorais (LOUIS et al., 2007), 

em 2016 passou a incluir análises moleculares como parâmetro. Segundo a classificação de 

2016, gliomas e GBMs são definidos como “Tumores Astrocíticos e Oligodendrogliais 

Difusos” em referência à sua origem e ao seu padrão de invasão. Dentro dessa categoria estão 

inclusos astrocitomas níveis II e III, oligodendrogliomas níveis II e III, e GBMs, que, por 

definição, são de nível IV (LOUIS et al., 2016). 
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Tumores cerebrais malignos (níveis III e IV) correspondem a 2,4% de todas as mortes anuais 

por câncer nos Estados Unidos (OSTROM et al., 2014) e 1% das mortes anuais por câncer no 

Brasil (BADKE et al., 2014). Eles são diagnosticados em pacientes de todas as idades, 

incluindo crianças, sendo que o único fator de risco comprovado é exposição à radiação 

ionizante. GBMs representam 60% dos tumores cerebrais malignos, tendo uma maior 

incidência em homens com idade média de 64 anos. O tempo de sobrevida médio de pacientes 

GBM é de 14 a 16 meses, e apenas 5% dos pacientes diagnosticados sobrevivem após 5 anos 

(DE GROOT, 2015; OSTROM et al., 2014). 

Recorrência em GBM é praticamente universal. Uma das complicações para o tratamento 

eficaz é a heterogeneidade do próprio tumor. O tratamento inicial pode causar regressão, mas 

células resistentes permanecem e retomam o crescimento original. Tal complexidade, somada 

à fragilidade da região encefálica, torna o tumor praticamente incurável, resultando em alta 

taxa de mortalidade (KAMIYA-MATSUOKA; GILBERT, 2015). 

Em 2008 a organização The Cancer Genome Atlas publicou a maior análise genômica e 

transcricional integrada de GBM até então (MCLENDON et al., 2008), cujos dados foram 

posteriormente refinados em Brennan e colegas (2013). O estudo de 2008 se iniciou com 587 

amostras de biópsias que, após controle de qualidade, foram reduzidas a 206. Análise 

genômica integrativa definiu as principais alterações moleculares dessas amostras. 

A análise identificou alta interconexão entre vias aberrantes, incluindo três principais: via 

Ras, p53 e pRb. Quanto a cópias gênicas, 59%, 70% e 66% das 206 amostras apresentaram 

alterações somáticas em genes importantes das vias Ras, p53 e pRb, respectivamente. Com 

dados de sequenciamento, provindos de 91 amostras, esses valores aumentaram para 88% (via 

Ras), 87% (via p53) e 78% (via pRb). Também foi observada uma chance maior que a 

puramente aleatória de que uma dada amostra apresentasse ao menos um gene aberrante em 

cada via (p=0,0018). De fato, 74% das amostras apresentaram aberrações nas três vias 

simultaneamente, o que sugere que sua tripla desregulação é um mecanismo fundamental para 

a patogênese de GBM. 

Na via Ras, foi encontrada notável amplificação do gene de EGFR (Epidermal Growth Factor 

Receptor – 45% das amostras), enquanto proteínas anti-mitogênicas da via (como NF1 e 

PTEN) apresentaram mutações ou deleções homólogas. Na via p53, mutações ou deleções 

homólogas foram encontradas em CDKN2A (codificante para CDKN2A e p14ARF – 49% das 

amostras) e TP53 (35% das amostras), enquanto observou-se amplificação de MDM2 e 
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MDM4 em 14 e 7% das amostras, respectivamente. Já na via pRb, deleção homóloga ou 

mutação foram encontradas nos genes CDKN2A e CDKN2B (52 e 47%, respectivamente), e 

com menor frequência no próprio gene RB1 (11%). Nessa via, amplificação de CDK4 foi a 

mais frequente, alcançando 18% das amostras.  

Tanto no estudo de 2008 quanto no de 2013 (MCLENDON et al. 2008; BRENNAN et al. 

2013) observou-se uma tendência a alterações mutuamente excludentes dentro de cada via. 

Em outras palavras, a alteração de apenas um gene de cada via é suficiente para a progressão 

de GBM e alivia a pressão seletiva para a alteração de outros genes da mesma via. 

 

1.7 Terapia Gênica 

 

Terapia gênica foi uma técnica originalmente concebida visando curar doenças monogênicas 

pela transferência horizontal de cópia saudável do gene defeituoso. Provas-de-conceito e 

ensaios em humanos se iniciaram na segunda metade do século XX (WIRTH; PARKER; 

YLÄ-HERTTUALA, 2013), obtendo aprovação, em 1990, do FDA (Food and Drug 

Administration) para um ensaio clínico de terapia gênica contra deficiência de adenosina 

deaminase (ADA-SCID) (BLAESE et al., 1995). Em 1999, a primeira morte relacionada a 

terapia gênica ocorreu; Jesse Gelsinger, portador de deficiência parcial de ornitina 

transcarbamilase, enzima envolvida com o metabolismo de nitrogênio no fígado, recebeu alta 

dose de adenovírus e seu sistema imune respondeu, levando-o a óbito por falência múltipla 

dos órgãos quatro dias depois (RAPER et al., 2003; STOLBERG, 1999). 

Atualmente, segundo o banco de dados The Journal of Gene Medicine Clinical Trials 

(http://www.abedia.com/wiley/), 65% dos testes clínicos em terapia gênica ao redor do mundo 

são voltados para o câncer, seguidos por doenças monogênicas (11,1% – figura 6). Isso 

demonstra uma mudança de foco na área desde sua concepção, mas que não é inesperada, 

visto que existem mais pacientes de câncer do que de cada doença monogênica, o que torna a 

demanda mais alta. 

O repositório The Journal of Gene Medicine Clinical Trials não permite visualizar seus dados 

por doença, tornando necessária extração de dados por programação para se obter 

informações relativas especificamente ao câncer. A extração utilizou o software Microsoft 
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Excel (Office 365, Microsoft Corporation) e ocorreu em abril de 2018 seguindo as instruções 

de https://www.howtoexcel.org/power-query/how-to-extract-data-from-multiple-webpages/. 

Com os dados em mãos, foi possível obter uma ideia das tendências mundiais em terapia 

gênica do câncer. Os quatro mecanismos de transferência mais utilizados são adenovírus, 

retrovírus, plasmídeos, e lentivírus (figura 7). A escolha do mecanismo depende de aspectos 

técnicos de produção, do tecido-alvo e do gene a ser entregue. Além disso, os dados de 

localização geográfica dos ensaios clínicos deixam claro que os Estados Unidos estão na 

liderança na área, com 67% dos estudos clínicos (figura 8). Apesar disso, há produtos gênicos 

aprovados na União Europeia e na China (WIRTH; PARKER; YLÄ-HERTTUALA, 2013). 

A figura 9 destaca as estratégias mais utilizadas para terapia gênica do câncer nos estudos 

computados. O fato de que as três maiores são entrega de antígenos, citocinas e receptores 

deixa claro que a estratégia mais adotada é a imunomodulação, que consiste na ativação do 

sistema imune para combater o câncer, e inclui a produção de vacinas, manipulação de células 

apresentadoras de antígenos e a reprogramação de linfócitos T (WIRTH; YLÄ-

HERTTUALA, 2014).  

Logo em seguida estão as estratégias de supressores de tumor (utilizada neste projeto), genes 

suicidas e vírus oncolíticos. A entrega de genes supressores de tumor às células cancerosas 

consiste simplesmente em recuperar mecanismos anti-oncogênicos defeituosos nessas células. 

A entrega de genes suicidas, como timidina quinase de HSV (Herpes Simplex Virus), faz com 

que as células receptoras consigam metabolizar uma pró-droga inativa em droga ativa. Isso 

permite à droga atuar localmente, evitando os efeitos colaterais causados pela ação 

farmacológica no organismo inteiro (WIRTH; YLÄ-HERTTUALA, 2014). Por fim, a 

estratégia de vírus oncolíticos, também chamada de viroterapia, consiste em entregar versões 

modificadas de vírus selvagens capazes de se replicar apenas nas células-alvo. Dessa maneira, 

ao saírem da célula, a partículas virais a levam à morte por lise e podem infectar outras 

células-alvo (WIRTH; PARKER; YLÄ-HERTTUALA, 2013). 
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Figura 6 Estudos clínicos com terapia gênica ao redor do mundo separados por indicação (figura originária de 

The Journal of Gene Medicine Clinical Trials acessado em abril/2018). 

 

 

Figura 7 Mecanismos de transferência utilizados em estudos clínicos de terapia gênica contra o câncer ao redor 

do mundo (gráfico construído com dados extraídos de The Journal of Gene Medicine Clinical Trials, acessado 

em abril/2018) 
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Figura 8 Distribuição geográfica dos estudos clínicos com terapia gênica contra o câncer (gráfico construído 

com dados extraídos de The Journal of Gene Medicine Clinical Trials acessado em abril/2018). 

 

 

Figura 9 Estratégia terapêutica dos estudos clínicos com terapia gênica contra o câncer ao redor do mundo 

(gráfico construído com dados extraídos de The Journal of Gene Medicine Clinical Trials acessado: abril/2018) 
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1.7.1 Terapia Gênica de GBM 

 

Atualmente, o tratamento indicado para GBM consiste em remoção cirúrgica seguida de rádio 

e quimioterapia. No entanto, a eficácia cirúrgica é frequentemente comprometida pela 

característica invasiva do tumor e por sua proximidade a estruturas anatômicas vitais 

(TOBIAS et al., 2013). Dessa maneira, e considerando o prognóstico extremamente 

desfavorável da doença, o desenvolvimento de terapias alternativas se mostra urgente. 

O campo de terapia gênica contra GBM tem atraído diversas pesquisas e se mostrado 

promissor, combinando estratégias de ação com estratégias de entrega. Algumas estratégias de 

ação testadas em laboratório são: genes suicidas, proteínas tóxicas, vetores oncolíticos, terapia 

gênica imunomodulatória, restauração de genes supressores de tumor e supressão de 

angiogênese (CASTRO et al., 2014; KANE et al., 2015; KING et al., 2005; TOBIAS et al., 

2013). As estratégias de entrega também são diversas, incluindo vetores virais, como 

adenovírus, HSV-1, vírus adeno-associado-2 e vírus da doença de Newcastle; vetores não-

virais, como nanopartículas e lipossomos; e células carregadoras, como células-tronco neurais 

e mesenquimais com tropismo pelo ambiente tumoral (CASTRO et al., 2014; KANE et al., 

2015; KING et al., 2005; TOBIAS et al., 2013). 

No que diz respeito a tratamento de GBM com supressores de tumor, a simples remediação de 

p53 por vetor adenoviral se mostrou eficaz em reduzir viabilidade celular in vitro e 

crescimento tumoral de GBM in vivo (KÖCK et al., 1996), aumentou sua sensibilidade à 

droga BCNU (BIROCCIO et al., 1999) e à irradiação por raios-X (D’AVENIA et al., 2006). 

Além disso, foi demonstrado que a entrega simultânea de p53 e os imunomoduladores GM-

CSF e B7-1 pode surtir potente efeito supressor de tumor in vitro e in vivo (PAN et al. 2010; 

FENG et al. 2014). A transdução de CDKN2A também foi capaz de suprimir o crescimento 

de GBM in vitro e in vivo (ARAP et al. 1995; LEE et al. 2000), além de inibir sua capacidade 

invasiva (ADACHI et al., 2002; CHINTALA et al., 1997). 

Em estudos clínicos, as duas maiores estratégias terapêuticas contra GBM são genes suicidas 

e imunomodulação, seguidas por vírus oncolíticos e genes supressores de tumor (figura 10). 

Os mecanismos de entrega variam pouco, com mais de 50% dos estudos utilizando retrovírus 

ou adenovírus (figura 11). Segundo a base de dados The Journal of Gene Medicine Clinical 

Trials, estudos clínicos contra GBM representam < 1% do total de estudos contra o câncer. 
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Figura 10 Estratégia terapêutica de estudos clínicos com terapia gênica contra GBM ao redor do mundo (gráfico 

construído com dados extraídos de The Journal of Gene Medicine Clinical Trials acessado em: abril/2018) 

 

 

Figura 11 Mecanismos de transferência utilizados em estudos clínicos de terapia gênica contra GBM ao redor 

do mundo (gráfico construído com dados extraídos de The Journal of Gene Medicine Clinical Trials acessado 

em abril/2018) 
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1.7.2 Remediação Simultânea de p53 e CDKN2A através de Terapia Gênica 

 

Com o desenvolvimento de técnicas de terapia gênica e com o entendimento de que p53 é 

frequentemente alterado no câncer, cogitou-se a ideia de remediá-lo como possível forma de 

tratamento (LIU et al. 1994; ZHANG et al. 1994; CLAYMAN et al. 1995). A ideia é 

explorada ainda hoje em ensaios clínicos (The Journal of Gene Medicine Clinical Trials – 

http://www.abedia.com/wiley/), e foi aprovada na China como biofármaco sob o nome 

comercial Gendicine™ (PENG, 2005). No entanto, resultados observados com apenas p53 

não foram consistentes em todos os tipos de câncer testados, o que levou Volker Sandig e 

colegas a estudarem a co-transdução simultânea de p53 com o segundo gene mais alterado no 

câncer, CDKN2A (SANDIG et al., 1997). O grupo testou a nova estratégia em linhagens de 

carcinoma hepatocelular e de cólon humanos, alcançando resultados mais consistentes que a 

transdução de cada gene individualmente. 

O grupo observou que a co-transdução dos dois genes diminuiu significativamente a 

viabilidade celular de linhagens cancerosas, enquanto causou apenas sequestro em G1 em 

fibroblastos primários saudáveis. Resultados similares foram observados in vivo. Após esse 

primeiro estudo, outros se seguiram utilizando a estratégia de co-transdução CDKN2A + p53 

em câncer de pâncreas (GHANEH et al., 2001), de bexiga (ZHU et al. 2002), de pulmão 

(WANG et al. 2001; BAI et al. 2000; WEN et al. 1999),  e em linhagem eritroleucêmica 

(RUI; SU, 2002), sempre obtendo resultados favoráveis à nova abordagem. Nesses estudos 

determinou-se que o principal mecanismo de morte celular após transdução CDKN2A + p53 é 

por apoptose. 

No entanto, a estratégia de co-transdução apresenta alguns pontos-fracos. Primeiramente, com 

ela não é possível garantir que todas as células-alvo recebam o mesmo número de cópias de 

cada gene. Em segundo lugar, os trabalhos acima utilizaram vetores adenovirais como veículo 

de entrega. Assim, caso o tratamento chegue à clínica, isso implica no uso do dobro da carga 

adenoviral, o que pode causar reação imunológica e levar à morte do paciente (STOLBERG, 

1999). 

Uma possível solução seria codificar ambas as proteínas simultaneamente em um único vetor, 

o que foi realizado pelo presente grupo em retrovírus (LEO et al., 2003), e em adenovírus 

(GREGÓRIO, 2008). O construto utilizado foi CDKN2AIRESp53 expresso sob regulação do 

promotor de citomegalovírus (CMV). Dessa maneira, após a transcrição, uma única fita de 
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mRNA é formada codificando CDKN2A e p53 simultaneamente (figura 12). A tradução de 

CDKN2A é regulada pelo cap de 7-metil-guanosina comum a mRNAs eucarióticos. Já a 

tradução de p53 é regulada pelo elemento IRES (Internal Ribosome Entry Site), uma 

sequência de bases não-codificante que adquire uma conformação secundária que permite a 

montagem ribossomal no meio da fita (DAVIES; KAUFMAN, 1992). Essa estratégia permite 

a tradução de ambas as proteínas a partir de um único mRNA. 

Em seu trabalho de doutorado, Juliana Gregório (2008) comparou as estratégias de co-

transdução CDKN2A + p53 e transdução com adenovírus bicistrônico AdCDKN2AIRESp53 

em linhagem de carcinoma pulmonar humano H358 (NSCLC). Os resultados obtidos 

revelaram marcante superioridade de AdCDKN2AIRESp53 na indução de morte celular 

comparado à co-transdução CDKN2A + p53, o que levou o grupo a adotar a estratégia em 

estudos posteriores (XANDE et al. 2013, este trabalho). 

 

 

Figura 12 Expressão gênica do vetor adenoviral bicistrônico AdCDKN2AIRESp53 sintetizado por Gregório 

(2008). A nível de DNA, o vetor possui os genes CDKN2A e p53 separados por um elemento IRES (Internal 

Ribosome Entry Site) e cuja transcrição é mediada pelo promotor de citomegalovírus (CMV). O sinal de 

poliadenilação de timidina quinase de HSV-1 está presente na região 3’. Com isso, uma única fita de mRNA é 

produzida capaz de traduzir CDKN2A e p53 simultaneamente. CDKN2A tem sua tradução coordenada pelo cap 

de 7-metil-guanosina, como naturalmente ocorre em mRNAs eucarióticos. A tradução de p53 é mediada pelo 

elemento IRES, que permite a montagem ribossomal no meio da fita. Assim, a nível de proteína, CDKN2A e 

p53 são expressos simultaneamente. 
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1.7.3 Vetores Adenovirais como Veículos de Transferência Gênica 

 

Vetores adenovirais para transferência gênica se baseiam na biologia dos adenovírus 

selvagens. A estrutura da partícula adenoviral é formada por capsídeo não-envelopado 

icosaédrico formado por proteínas chamadas pentons e héxons. De cada vértice saem fibras 

responsáveis pela aderência à célula-alvo (MCCONNELL; IMPERIALE, 2004). A adesão da 

partícula à célula é mediada pela interação das fibras com o receptor CAR (Coxakievirus and 

Adenovirus Receptor), uma proteína de adesão celular expressa em diversos tecidos 

(HOWITT; ANDERSON; FREIMUTH, 2003; HONDA et al. 2000). Depois da interação 

inicial, a entrada na célula é ativada pelas proteínas penton, que desencadeiam endocitose 

mediada por clatrina (MEIER et al., 2002; STEWART, 1997). O ambiente ácido endossomal 

ocasiona o escape dos vírions ao citoplasma, que são então levados ao núcleo por dineínas e 

se ligam aos poros nucleares, injetando o genoma adenoviral no núcleo (KELKAR et al., 

2004; TROTMAN et al., 2001). 

O genoma adenoviral consiste em uma dupla-fita linear de DNA com aproximadamente 36 kb 

flanqueada por duas regiões não-codificantes chamadas ITR (Inverted Terminal Repeat). O 

genoma codifica proteínas iniciais (E1A, E1B, E2, E3 e E4), e tardias (L1, L2, L3, L4 e L5), 

sendo que o primeiro transcrito adenoviral é E1A, um inativador de pRb capaz de imortalizar 

a célula hospedeira. Outra função de E1A é induzir a transcrição de E1B, E2, E3 e E4. E1B 

apresenta atividade inibitória sobre p53; portanto, juntos, E1A e E1B forçam o início da fase 

S (na qual o genoma adenoviral é duplicado) e por isso possuem atividade oncogênica 

(MCCONNELL; IMPERIALE, 2004).  

A região E2 codifica proteínas necessárias para a replicação do genoma viral, como DNA 

polimerase própria, proteína pré-terminal e uma proteína auxiliar de 72 kDa (DE JONG; VAN 

DER VLIET; BRENKMAN, 2003). Os produtos da região E3 estão envolvidos com o escape 

do sistema imune, impedindo a apresentação de antígenos virais pela via MHC de classe I 

(BURGERT; MARYANSKI; KVIST, 1987; BENNETT et al. 1999). As proteínas E3 

também possuem função de evitar apoptose induzida pelo sistema imune (MCCONNELL; 

IMPERIALE, 2004). A região E4 codifica diversos produtos que auxiliam as funções de E1A 

e E1B, além de possuírem funções relacionadas a transcrição, transformação celular e 

apoptose (CARVALHO, 1995; DOBNER et al., 1996; MCCONNELL; IMPERIALE, 2004; 

QUERIDO, 2001; STRACKER; CARSON; WEITZMAN, 2002; TÄUBER; DOBNER, 

2001). 
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Após a ação das proteínas iniciais, a expressão das regiões tardias começa. Os produtos desses 

genes são proteínas estruturais que iniciam a formação do capsídeo no citoplasma. A 

encapsulação do genoma viral é mediada por uma região chamada sequência de 

empacotamento (ou sequência ψ), que guia o genoma para o interior do capsídeo 

(MCCONNELL; IMPERIALE, 2004).  

Desde a caracterização da primeira espécie de adenovírus (ROWE et al., 1953), vetores 

adenovirais rapidamente emergiram como veículo de transferência gênica promissor. Dentre a 

grande variedade de vetores adenovirais conhecidos, os do sorotipo 5 são os mais bem-

caracterizados e estudados (MCCONNELL; IMPERIALE, 2004; TATSIS; ERTL, 2004). 

Adenovírus foram considerados bons candidatos a veículos de terapia gênica por 

apresentarem amplo tropismo por células quiescentes e proliferantes, inabilidade de integrar 

no genoma hospedeiro, grande espaço de inserção do transgene e alta eficiência de produção 

(DORMOND; PERRIER; KAMEN, 2009).  Desde o início de seu uso como vetor de 

transferência gênica, o genoma adenoviral selvagem foi progressivamente modificado para 

melhorar sua segurança e eficiência em aplicações terapêuticas.  

Vetores adenovirais de primeira geração possuem deleção na região E1, dessa maneira 

tornando-os replicação-incompetentes e apropriados para uso terapêutico. Por esse motivo, a 

produção desses vetores depende de linhagem celular que expresse os produtos de E1 

constitutivamente. A linhagem clássica utilizada para este propósito é 293, derivada de rim 

embrionário humano, que foi transformada pela região E1 adenoviral (RUSSELL et al., 

1977). Alguns vetores de primeira geração também possuem deleção na região E3 (JONES; 

SHENK, 1979), o que aumenta sua biossegurança e adiciona espaço para inserção do 

transgene. 

Vetores de segunda geração foram sintetizados com deleções em múltiplos genes, incluindo 

E2 e E4, o que também aumentou sua capacidade de inserção do transgene (ARMENTANO 

et al., 1997; GAO; YANG; WILSON, 1996; GORZIGLIA et al., 1999; LUSKY et al., 1998). 

A deleção de E2 diminui drasticamente a possibilidade de restauração da capacidade 

replicativa, aumentando sua segurança (AMALFITANO et al., 1998; AMALFITANO; 

BEGY; CHAMBERLAIN, 1996; AMALFITANO; CHAMBERLAIN, 1997; GORZIGLIA et 

al., 1996; SCHAACK et al., 1995). Além disso, experimentos em camundongos 

imunocompetentes demonstraram expressão transgênica prolongada com o uso desses vetores 

(HU; SERRA; AMALFITANO, 1999).  
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Vetores adenovirais de terceira geração, também chamados gutless, possuem todas as regiões 

codificantes deletadas. A produção desses vetores depende de adenovírus auxiliares que 

expressem as proteínas virais, mas isso implica que a produção é frequentemente contaminada 

por vírus replicação-competentes. A proposta é promissora, mas necessita de mais estudos 

(MCCONNELL; IMPERIALE, 2004). 

 

1.7.4 Vetores Lentivirais como Veículos de Transferência Gênica 

 

Lentivírus são membros da família viral Retroviridae, que é caracterizada pelo uso de 

transcriptase reversa e integrase para inserção no genoma hospedeiro. A maioria dos vetores 

lentivirais utilizados em biotecnologia são derivados de HIV-1 (Human Immunodeficiency 

Virus-1), e, portanto, baseiam-se em sua biologia. 

O genoma de HIV consiste em fita positiva de RNA de aproximadamente 9kb, sendo os três 

principais genes gag, pol e env. Outras duas proteínas importantes são Tat e Rev, responsáveis 

pela ativação transcricional e exportação nuclear de RNA, respectivamente. O genoma viral é 

flanqueado por duas regiões LTR (Long Terminal Repeats), necessárias para a 

retrotranscrição, integração genômica e transcrição proteica, além de possuir uma sequência ψ 

de empacotamento (SAKUMA; BARRY; IKEDA, 2012). 

A partícula viral de HIV é envelopada e possui nucleocapsídeo que abriga o RNA genômico. 

As proteínas do nucleocapsídeo são codificadas por gag e pol, incluindo as estruturais, 

protease, transcriptase reversa e integrase. O gene env codifica as proteínas do envelope, 

necessárias para a ligação da partícula viral às células-alvo, que, no caso de HIV, são 

linfócitos CD4+ (SAKUMA; BARRY; IKEDA, 2012). Na produção de vetores lentivirais, o 

gene env pode ser substituído com o objetivo de se alterar o tropismo da partícula, por 

exemplo, com a proteína de aderência VSV-G (Vesicular Somatitis Virus envelope 

glycoprotein G; BURNS et al. 1993).  

O início da infecção por HIV-1 se dá com a ligação à célula-alvo com consequente fusão do 

envelope com a membrana plasmática. Então, o capsídeo se desfaz, liberando proteínas e o 

genoma viral no citoplasma. As fitas de RNA positivo são retrotranscritas em DNA de dupla-

fita pela transcriptase reversa, que são importadas ao núcleo e integradas ao genoma 
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hospedeiro por intermédio das integrases (CIMARELLI; DARLIX, 2002; FANALES-

BELASIO et al., 2010; WARRILOW; TACHEDJIAN; HARRICH, 2009). 

Com o genoma integrado, a expressão proteica viral se inicia utilizando a LTR-5’ como 

promotor e enhancer. A expressão de Tat e Rev ocorre inicialmente, sendo que Tat auxilia na 

expressão e spliceamento das proteínas tardias, e Rev possui papel de exportina para seus 

mRNAs (MALIM et al., 1989). Os produtos de gag e pol são traduzidos no citoplasma, 

enquanto os de env são traduzidos no retículo endoplasmático e inseridos em sua membrana, a 

fim de serem endereçados à membrana plasmática. As novas partículas virais, carregando 

proteínas funcionais e o genoma viral de RNA são formadas na membrana plasmática e saem 

da célula por brotamento (FANALES-BELASIO et al., 2010; HASELTINE, 1988). 

A transição do vírus HIV-1 selvagem para vetor lentiviral replicação-incompetente e seguro 

se deu progressivamente. Na primeira ocorrência de uso do vírus como vetor gênico, utilizou-

se uma versão replicação-competente com substituição do gene nef pelo transgene 

clorafenicol acetiltransferase (TERWILLIGER et al., 1989). Posteriormente, o genoma viral 

foi separado em duas partes contidas em plasmídeos, uma contendo DNA pró-viral de HIV-1 

com deleção no gene env e inserção do transgene, e outra contendo o gene env (HELSETH et 

al., 1990; PAGE; LANDAU; LITTMAN, 1990). Dessa maneira, os dois plasmídeos seriam 

necessários para produção viral, mas o vetor não se replicaria ao invadir a célula hospedeira 

por não conseguir expressar proteínas envelopares. Essa estratégia também permitiu a 

alteração do tropismo viral ao se substituir o plasmídeo env por outro com ligante mais 

abrangente, como VSV-G (AKKINA et al., 1996). 

Para aumentar a segurança e minimizar a possibilidade de geração de vírions replicação-

competentes, o genoma lentiviral foi dividido novamente, dessa vez em três plasmídeos: um 

contendo env ou a proteína envelopar de escolha, um contendo o transgene, as sequências 

LTR e ψ, e um contendo o restante do genoma viral, sem as sequências LTR e ψ. Essa divisão 

permite a entrega do gene de interesse sem a expressão de proteínas virais. Além disso, 

também faz com que sejam necessários ao menos dois eventos recombinantes para restaurar a 

capacidade replicativa viral (SAKUMA; BARRY; IKEDA, 2012). 

Com o avanço das pesquisas sobre o vetor, mais medidas foram aplicadas para se aumentar 

sua segurança e utilidade. Proteínas acessórias importantes para a patogênese, mas não para a 

replicação viral, foram deletadas (ZUFFEREY et al., 1997); as regiões promotoras LTR 

foram alteradas de maneira a não ocasionar a expressão indesejada de genes do hospedeiro 
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(MIYOSHI et al. 1998; ZUFFEREY et al. 1998; IWAKUMA; CUI; CHANG, 1999); mais 

uma divisão genômica foi realizada, dessa vez para quatro plasmídeos, aumentando a 

segurança do sistema (DULL et al. 1998; KIM et al. 1998; ESCARPE et al. 2003); entre 

outras (revisado em Sakuma, Barry, e Ikeda, 2012). 

A utilização de vetores lentivirais apresenta vantagens na área biotecnológica e medicinal, 

visto que o sistema é capaz de integrar o transgene ao genoma hospedeiro, tornando sua 

expressão constitutiva, e a partícula viral pode transduzir células em divisão ou não. 

Comparados a outros retrovírus, lentivírus possuem tendência a se integrarem com mais 

segurança, evitando a expressão indesejada de genes vizinhos, especialmente se as regiões 

LTR forem otimizadas (MIYOSHI et al. 1998; ZUFFEREY et al. 1998; IWAKUMA, CUI, 

CHANG 1999). Além disso, lentivírus possuem tropismo facilmente modificável. Essas 

características tornam o sistema bastante atrativo para aplicações biotecnológicas e 

terapêuticas. 

 

1.8 Sistema GFP-DEVD-ssGLUC como Sensor de Atividade de Caspase-3/7 

 

Gaussia luciferase (GLUC) é uma luciferase originalmente produzida por um crustáceo 

marinho, Gaussia princeps (Figura 13a) e consiste em uma proteína monomérica de 185 

aminoácidos e 19,9 kDa capaz de ser secretada pela célula devido à presença de um sinal de 

secreção (ss) N-terminal, além de ser a menor luciferase de que se tem conhecimento 

(SZENT-GYORGYI et al., 1999). Assim como outras luciferases, GLUC utiliza oxigênio 

para oxidar seu substrato, coelenterazina (figura 13b), produzindo luz com pico a 480 nm 

independentemente de ATP, e em sua forma humanizada brilha até 1000 vezes mais 

intensamente que outras luciferases, como Firefly luciferase e Renilla luciferase, dependendo 

das condições experimentais (TANNOUS et al., 2005). 

A enzima foi humanizada e caracterizada pelo grupo de Bakhos Tannous (2005), e 

rapidamente suas vantagens técnicas foram aproveitadas para uso como sensor de processos 

celulares, tais como viabilidade celular (TANNOUS et al., 2005), sensor de interação 

proteína-proteína (REMY; MICHNICK, 2006), monitoramento da via secretória e de estresse 

do retículo endoplasmático (BADR et al., 2007), imageamento in vivo guiado por anticorpos 

(VENISNIK et al., 2007), sensor de processos celulares in vivo (TANNOUS, 2009; 

WURDINGER et al., 2008), medidor da atividade de promotores (RUECKER et al., 2008), 



58 
 

sensor de regulação por miRNAs (LEE et al. 2008; MORLIGHEM; PETIT; TZERTZINIS, 

2007), sensor de apoptose intrínseca e extrínseca in vitro e in vivo (NIERS et al., 2011), 

replicação viral (ECKERT et al., 2014; KOUTSOUDAKIS et al., 2012) e bacteriana (LIU et 

al. 2014), entre outros. 

 

 

Figura 13 Bioluminescência de Gaussia luciferase. (A) Ilustração do copépode marinho Gaussia princeps 

(www.researchgate.net/figure7/277406144_fig1_Fig-1-Picture-of-Gaussia-princeps-by-Professor-Russel-

Hopcroft-University-of-Alaska) e (B) Reação química do substrato coelenterazina catalizada por GLUC 

(www.thermofisher.com/br/en/home/life-science/protein-biology/protein-assays-analysis/reporter-gene-

assays/luciferase-assays/gaussia-luciferase-assays-vectors.html) 

 

O presente estudo utiliza o sensor de apoptose desenvolvido por Niers e colegas (2011). Uma 

proteína quimérica (GFP-DEVD-ssGLUC) foi sintetizada contendo em sua porção C-terminal 

a luciferase GLUC e seu sinal secretório (ssGLUC) ligados a um GFP N-terminal por quatro 

aminoácidos, ácido aspártico (D), ácido glutâmico (E), valina (V) e ácido aspártico (D), que 

juntos compõem o sítio de clivagem de caspase-3/7 (figura 14). A presença de GFP N-

terminal impede que a porção ssGLUC seja corretamente dobrada no citoplasma, fazendo 

com que a proteína quimérica GFP-DEVD-ssGLUC não apresente atividade de luciferase. 

Após indução de apoptose e ativação de caspase-3/7, o domínio DEVD é clivado e ssGLUC, 

agora livre, é transportado ao retículo endoplasmático, onde é corretamente dobrado por 

chaperonas e endereçado à secreção, podendo ser detectado no meio extracelular por reação 

com coelenterazina (NIERS et al., 2011).  
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O amplicon GFP-DEVD-ssGLUC foi então clonado em vetor lentiviral (LvGFP-DEVD-

GLUC) sob a ação do promotor de citomegalovírus (CMV). Para ser utilizado, o sensor 

precisa ser transduzido às células-alvo, que devem ser selecionadas para presença de GFP 

utilizando citometria de fluxo ativada por fluorescência (FACS). 

A eficácia do sistema foi comprovada pela detecção de GLUC no sobrenadante, mas o 

sistema também pode ser usado para o imageamento de células aderidas (devido a GLUC 

presente no lúmem das organelas secretórias) e para ensaios in vivo em que GLUC é 

detectado no sangue do animal, demonstrando a versatilidade do sistema (NIERS et al., 

2011). Além disso, a possibilidade de detecção de apoptose por aferição do sobrenadante 

deixa as células aderidas livres para utilização em ensaios adicionais, o que na literatura é 

conhecido como multiplex de experimentos. A possibilidade de multiplex foi testada no 

presente estudo. 
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Figura 14 Expressão de GFP-DEVD-ssGLUC, adaptado de Niers e colegas, 2011. O produto do gene é uma 

proteína quimérica possuidora de GFP N-terminal e ssGLUC C-terminal, ligados pelo motivo tetra-aminoacídico 

DEVD (ver texto). Com a ativação de caspase-3/7, DEVD é clivado e ssGLUC é endereçado ao retículo 

endoplasmático, onde é dobrado e secretado no meio extracelular. CMV: promotor de citomegalovírus. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Glioblastoma multiforme (GBM) é um dos tipos de tumor mais letais conhecidos, com 

pacientes apresentando sobrevida média de 14 a 16 meses, e com apenas 5% sobrevivendo 

após 5 anos da incidência. Os tratamentos recomendados são remoção cirúrgica, radioterapia 

e quimioterapia, mas, devido à fragilidade da região e à barreira hematoencefálica, estes 

dificilmente se mostram eficazes (item 1.6). 

Dessa maneira, o desenvolvimento de terapias alternativas se mostra imperativo. Uma 

possibilidade promissora é a terapia gênica, técnica que permite a reintrodução de genes 

defeituosos a uma população de células. Diversas estratégias terapêuticas se abrem com essa 

técnica, incluindo imunomodulação, viroterapia, entrega de genes suicidas e entrega de genes 

supressores de tumor (item 1.7). 

Nosso laboratório desenvolveu o vetor adenoviral de terapia gênica AdCDKN2AIRESp53 

(GREGÓRIO, 2008), capaz de entregar simultaneamente dois genes supressores de tumor, 

CDKN2A e p53 (item 1.7.2). O vetor foi testado em linhagens de carcinoma pulmonar 

humano (GREGÓRIO, 2008; XANDE et al., 2013), resultando consistentemente em alta 

citotoxicidade sobre as linhagens tumorais. 

Assim, visando caracterizar ainda melhor o vetor e buscando uma possível nova abordagem 

contra GBM, este trabalho analisa a atividade de AdCDKN2AIRESp53 sobre três linhagens 

GBM com perfis genéticos diferentes entre si e das linhagens já utilizadas. 

Também foi avaliado como estratégia experimental o sensor intracelular GFP-DEVD-

ssGLUC para atividade de caspases-3/7, que foi integrado ao genoma das linhagens GBM 

escolhidas por transdução lentiviral. Este foi escolhido pois permite a análise em tempo real e 

de modo não-invasivo do processo celular de apoptose in vitro e in vivo (item 1.8). 
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3 OBJETIVOS 

 

O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos do vetor adenoviral bicistrônico 

AdCDKN2AIRESp53 sobre as linhagens celulares GBM U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC e 

T98GDEVD-GLUC, marcadas com o sensor de caspase-3/7 GFP-DEVD-ssGLUC. Os parâmetros 

estudados foram viabilidade e proliferação celular, indução de senescência, indução de 

apoptose, efeitos sobre o ciclo celular e ativação de caspases-3/7 através do sensor GFP-

DEVD-ssGLUC. Utilizaram-se para comparação os vetores monocistrônicos AdCDKN2A, 

Adp53 e os controles negativos AdLacZ e AdeGFP. 

 

Os objetivos específicos do projeto foram: 

1) Estabelecer painel de linhagens GBM sensoras para apoptose (linhagens U87DEVD-

GLUC, U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC) através de integração do transgene GFP-

DEVD-ssGLUC por transdução lentiviral, seguida de seleção de células marcadas por 

Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS); 

2)  Padronizar a transdução adenoviral sobre essas linhagens, determinando-se a MOI 

(Multiplicity of Infection) mínima para cada uma capaz de transduzir 100% das células 

com a menor citotoxicidade; 

3) Realizar ensaios funcionais de viabilidade e proliferação celular, indução de 

senescência, análise de ciclo celular, incidência de eventos hipodiploides (indicativos 

da presença de corpos apoptóticos), e dosagem de GLUC no sobrenadante (como 

efeito do sensor de caspase-3/7 GFP-DEVD-ssGLUC) nas linhagens GBMDEVD-GLUC 

após tratamento com AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53. 

4) Verificar a possibilidade de multiplexação da dosagem de GLUC no sobrenadante 

com ensaios que utilizem as células aderidas. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Linhagens Celulares e Cultivo 

 

Foram utilizadas três linhagens celulares de GBM e uma de carcinoma pulmonar humano 

(NSCLC) com perfis mutacionais distintos. A seguir, um breve resumo sobre cada uma. A 

tabela 1 apresenta seus perfis mutacionais detalhadamente. Os dados foram retirados da 

literatura e da plataforma COSMIC (Catalogue of Somatic Mutations in Cancer - 

https://cancer.sanger.ac.uk/cell_lines). 

 

• U87 (U-87-MG; ATCC® HTB-14™; COSMIC COSS687590): Linhagem diploide 

derivada de GBM portadora do genótipo RB1wt/wt/CDKN2A-/-

/TP53wt/wt/MDM2wt/wt/CDKN1Awt/wt (ISHII et al. 1999; CLARK et al. 2010; COSMIC).  

A linhagem apresenta deleção homozigótica de 3500 kb na região 9p21.3, cobrindo 21 

genes, incluindo CDKN2A, CDKN2B, INFB1 (interferon-beta) e KIAA1797 (focadesina, 

gene supressor de tumor em gliomas) (OLOPADE et al. 1992; COSMIC).  

 

• U251 (U-251; COSMIC COSS905983): Linhagem hipotriploide com alta instabilidade 

cromossômica (KUBOTA et al., 2001) derivada de GBM portadora do genótipo 

RB1wt/wt/CDKN2A-/-/TP53mut/mut/MDM2wt/wt/CDKN1Awt/wt (COSMIC). Apresenta TP53 

mutado em homozigose no códon 273 (G>A; R273H) (ISHII et al., 1999), pertencente ao 

domínio de interação com o DNA. Também apresenta deleção homozigótica de 250 kb na 

região 9p21.3, cobrindo os genes CDKN2A e CDKN2B (COSMIC). 
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• T98G (T98-G; ATCC® CRL-1690™; COSMIC COSS687586): Linhagem 

hiperpentaploide (KUBOTA et al., 2001; STEIN, 1979) derivada de GBM portadora do 

genótipo RB1wt/wt/CDKN2A-/-/TP53mut/mut/MDM2wt/wt/CDKN1Awt/wt (COSMIC). Apresenta 

TP53 mutado em homozigose no códon 237 (G>A; M237I) (ISHII et al., 1999; VAN 

MEIR et al., 1994) do domínio de ligação ao DNA. Também apresenta deleção 

homozigótica de 120 kb na região 9p21.3, cobrindo o gene CDKN2A (ISHII et al. 1999; 

COSMIC). 

 

• H1299DEVD-GLUC: Linhagem derivada de NSCLC portadora do genótipo 

RB1wt/wt/CDKN2Awt/wt/TP53-/-/MDM2wt/wt/CDKN1Amet/met. Apresenta deleção de de 2,5 kb 

na região 17p13.1, cobrindo parte do gene TP53, incluindo sua região promotora 

(COSMIC), o que impede sua expressão. Também apresenta metilação no promotor da 

proteína CDKN2A, enquanto a expressão de p14ARF não se encontra alterada (ZHANG et 

al. 2012).  

A linhagem H1299DEVD-GLUC foi derivada da linhagem parental H1299 (NCI-H1299; 

ATCC® CRL-5803™; COSMIC COSS724831) após transdução com vetor lentiviral 

contendo o sensor de apoptose GFP-DEVD-ssGLUC (NIERS et al. 2011; item 1.8) em 

trabalho precursor a este (XANDE et al. 2013). 
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Tabela 1 Perfil mutacional das linhagens U87, U251, T98G e H1299DEVD-GLUC tomando como base dados da 

plataforma COSMIC. Realce: genes com alterações. 

Gene Produto U87 U251 T98G 
H1299DEVD-

GLUC 

Via p53 

TP53 p53 wt/wt 
mut/mut 

(R273H) 

mut/mut 

(M237I) 
del/del 

MDM2 MDM2 wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 

MDM4 MDMX wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 

CDKN1A p21Cip1 wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 

Via pRb 

RB1 pRb wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 

CDKN2A CDKN2A/p14ARF del/del del/del del/del met/met 

CDKN2B p15Ink4b del/del del/del wt/wt wt/wt 

Caspases 

CASP2 Caspase-2 wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 

CASP3 Caspase-3 wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 

CASP7 Caspase-7 wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 

CASP8 Caspase-8 wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 

CASP9 Caspase-9 wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 

Família Bcl-2 

BCL2 Bcl-2 wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 

BCL2L1 Bcl-xL wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 

BAX Bax wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 

BAK1 Bak wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 

Sub-família BH3 

BAD BAD wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 

BID BID wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 

BCL2L11 BIM wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 

BBC3 PUMA wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 

PMAIP1 NOXA wt/wt wt/wt wt/wt wt/wt 
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As linhagens foram cultivadas em meio DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium - 

Gibco) suplementado com 10% de soro fetal bovino (FBS - Hyclone), 10 µg/ml 

estreptomicina e 10 U/ml penicilina. As placas foram mantidas a 37o C em atmosfera úmida e 

5% CO2. O meio de cultura foi regularmente trocado. O subcultivo se realizou com solução de 

tripsina 0,1% (ThermoFisher) e EDTA 1 mM em PBS (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10,14 

mM Na2HPO 4, 1,76 mM KH2PO4 em água destilada - Gibco). 

 

4.2 Vetores Adenovirais 

 

Os cDNAs dos genes eGFP, CDKN2A, p53 e o cassete bicistrônico CDKN2AIRESp53 foram 

transferidos para vetor adenoviral do sistema ViraPower™ (Invitrogen) por Gregório, 2008.  

O sistema ViraPower utiliza a estratégia de recombinação sítio-específica in vitro Gateway® 

(Invitrogen) para inserção dos cDNAs de interesse no vetor de destino, pAd-DEST-CMV™. 

O vetor AdLAcZ não precisou ser construído pois faz do sistema ViraPower™.  O cassete 

bicistrônico original CDKN2AIRESp53 foi construído e caracterizado funcionalmente em 

nosso laboratório por Leo et al. 2003, (STRAUSS; COSTANZI-STRAUSS, 2004). Os mapas 

genômicos adenovirais são mostrados na figura 15. 

Todas as produções de vetores adenovirais foram realizadas de acordo com protocolo descrito 

por Hunger e colegas (2017). Adeno XTM Rapid Titer-Kit (TaKara Bio Cpampany) foi 

utilizado na titulação das produções de adenovirais, obedecendo protocolo recomendado pelo 

fabricante. Os títulos biológicos estão na tabela 2. 
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Figura 15 Mapas genômicos dos construtos adenovirais utilizados ao longo do projeto (adaptado de 

GREGÓRIO, 2008). A: AdeGFP; B: AdLacZ; C: AdCDKN2A; D: Adp53; E: AdCDKN2AIRESp53. ITR: 

Inverted Terminal Repeats; CMV: promotor de citomegalovírus; attR1 e attR2: sítios de recombinação; IRES: 

Internal Ribosome Entry Site; TK poliA: sinal de poliadenilação da enzima timidina quinase de herpes simplex 

vírus; Ad5ΔE1E3: genoma adenoviral sorotipo 5 com deleção nas regiões E1 e E3. 

 

Tabela 2  Valores dos títulos biológicos das produções adenovirais expressos em IVP/ml (Infectious Units/ml) 

Vetor Título 

AdeGFP 6x1011 IVP/ml 

AdLacZ 2x1011 IVP/ml 

AdCDKN2A 1x1010 IVP/ml 

Adp53 6x1010 IVP/ml 

AdCDKN2AIRESp53 1x1010 IVP/ml 
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4.3 Vetores Lentivirais 

 

Neste projeto foi utilizado o vetor lentiviral LvGFP-DEVD-GLUC, sensor de caspase-3/7, 

para marcação de células de GBM. O vetor LvGFP-DEVD-GLUC foi gentilmente cedido 

pelo Dr. B. Tannous, Harvard Medical School, Boston, MA, EUA. Os lentivírus foram 

empacotados em nosso laboratório seguindo protocolo descrito por Zanatta e colegas (2014). 

 

4.4 Transdução de Linhagens GBM com LvGFP-DEVD-GLUC 

 

As linhagens GBM sensoras U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC foram obtidas 

após transdução das linhagens parentais U87, U251 e T98G com o lentivírus LvGFP-DEVD-

GLUC. Transferiram-se células de cada linhagem para duas placas de 35 mm em quantidade 

de 2x105 células/placa. No dia seguinte, as células foram a transduzidas com LvGFP-DEVD-

GLUC em 1 ml DMEM + 10% FBS e 8 mg/ml polibreno. Uma das placas recebeu vírus, 

enquanto a outra recebeu apenas meio. 

Nos dias seguintes, as células foram monitoradas para fluorescência para se verificar a 

expressão do transgene e fotomicrografias foram capturadas e processadas no software Image 

J versão 1.52b. A eficiência de transdução não foi de 100%, tornando-se necessária uma etapa 

de seleção de células GFP-positivas por Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS). 

 

4.5 Seleção de Linhagens Sensoras 

 

A seleção se deu no aparelho FACSAria III (BD Biosciences, Centro de Facilidades em 

Pesquisa, ICB IV, USP Campus Cidade Universitária, São Paulo, SP). Cada linhagem DEVD-

GLUC foi cultivada em ao menos 4 placas de 100 mm, e uma placa extra de sua linhagem 

parental foi utilizada como controle. 

As culturas foram tripsinizadas, transferidas para tubos cônicos de 15 ml e centrifugadas a 

180 × g por 5 minutos. Após descarte do sobrenadante, ressuspenderam-se as células em 

DMEM + 3% FBS para concentração final de 107 células/ml e filtrou-se a poro 70 µm. 

Paralelamente, prepararam-se tubos de coleta contendo DMEM +10% FBS. 
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Na etapa de seleção, as células parentais foram analisadas de modo a se definir a população 

não-marcada. Com os parâmetros estabelecidos, iniciou-se a seleção de células GFP-positivas 

com excitação a 395 nm. Entre 1x105 e 5x105 células GFP-positivas foram coletadas, visando 

pureza superior a 95%. Nas ocasiões em que essa marca não foi alcançada, as células 

passaram por nova etapa de amplificação e seleção. 

As células coletadas foram cultivadas e monitoradas para presença de contaminações. Ao 

final desta etapa, estabeleceram-se as linhagens sensoras U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC e 

T98GDEVD-GLUC, que foram utilizadas ao longo do projeto. 

 

4.6 Eficiência de Transdução Adenoviral 

 

Determinou-se a multiplicidade de infecção (MOI) adenoviral para as linhagens U87DEVD-

GLUC, U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC através de transdução com concentrações seriadas de 

AdLacZ. Cada linhagem foi plaqueada em bandejas de 24 poços em densidade de 1x105 

células/poço. No dia seguinte, realizou-se transdução com AdLacZ nas MOI 0, 1, 2, 5, 10 e 

20. A linhagem T98GDEVD-GLUC não atingiu eficiência de transdução satisfatória, sendo 

necessário expandir o ensaio para MOI 30, 40, 50 e 60. 

Quarenta e oito horas após a transdução, realizou-se coloração por X-Gal (5-bromo-4-chloro-

3-indolyl-β-D-galactopyranoside - Gibco) de acordo com protocolo de Burn (2012), 

adaptado. Após lavagem com PBS, cada poço foi fixado (para 10 ml de solução de fixação: 5 

ml de paraformaldeído 4% em 100 nM Na2HPO4 pH 7,2 + 80 µl glutaraldeído 25%, 

completado para 10 ml com Na2HPO4 100 nM pH7,2) por 5 min à temperatura ambiente. 

Após lavagem com PBS, cada poço recebeu 200 µl de solução de X-Gal (6µl MgCl2 1M, 

300µl K3Fe(CN)6 100 nM, 300µl de K4Fe(CN)6 100nM, 250µl X-Gal 20 mg/ml, completado 

para 5 ml com Na2HPO4 100 nM pH 7,2) filtrada a 0,45 µm. As bandejas foram seladas e 

incubadas overnight a 37o C em estufa sem CO2. No dia seguinte, fotomicrografias de cada 

poço foram capturadas. A eficiência de transdução se deu pelo número de células azuis sobre 

o total de células (contou-se no mínimo 500 células/poço).  
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4.7 Citotoxicidade Adenoviral 

 

Verificou-se a citotoxicidade adenoviral nas MOI testadas acima para U87DEVD-GLUC, 

U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC. Como no ensaio anterior, as linhagens foram plaqueadas 

em bandejas de 24 poços com densidade de 1x105 células/poço. No dia seguinte ao 

plaqueamento, realizou-se transdução com AdLacZ nas MOI 0, 1, 2, 5, 10 e 20. A linhagem 

T98GDEVD-GLUC também recebeu MOI 30, 40, 50 e 60. O experimento foi realizado em 

duplicata. Quarenta e oito horas após a transdução, ensaio de viabilidade celular com MTT (3-

(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide) foi realizado como descrito 

no protocolo do item 4.8, adaptado para o tamanho dos poços. 

 

4.8 Análise de Viabilidade Celular Utilizando MTT 

 

O ensaio de MTT utiliza a atividade da desidrogenase mitocondrial presente em células 

viáveis para reduzir o sal tetrazólio MTT a cristais de formazan, um produto azul que pode ser 

quantificado por absorbância no comprimento de onda 570 nm após ser solubilizado 

(CHAPDELAINE, 2011). O ensaio foi desenvolvido por Mosmann (1983) e posteriormente 

aperfeiçoado por Hansen (1989), cujo protocolo foi aqui utilizado. 

Células U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC foram plaqueadas em bandejas de 96 

poços na densidade de 1x104 células/poço. Quatro bandejas foram preparadas para cada 

linhagem, a serem lidas em 00, 24, 48 e 72 h após transdução. No dia seguinte ao 

plaqueamento, as células receberam os seguintes tratamentos: apenas meio de cultura (mock), 

AdLacZ, AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53 de acordo com as MOI linhagem-

específicas. Três ou mais poços sem células em cada placa foram utilizados como controle 

negativo “branco”. Os experimentos foram realizados em duplicata. 

Para se realizar a leitura, a cada ponto temporal o meio de cultura foi cuidadosamente retirado 

e substituído por 100 µl DMEM +10% FBS com MTT (Sigma) em concentração final de 1 

mg/ml, seguido de incubação por 2 h em estufa a 37o C e 5% CO2. 

Após o tempo de incubação, os cristais de formazan foram solubilizados com adição de 100 

µl/poço de solução solvente (20% SDS + 50% DMF [N, N-dimetilformamida] completados a 

100% de volume com H2O ultrapura ajustada a pH 4,7). As placas foram lidas em 
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espectrofotômetro a 570 nm e utilizou-se leitura a 750 nm como referência (Hansen 1989). A 

absorbância final foi calculada pela subtração dos valores de referência de todos os poços 

seguida da subtração, em cada poço, da média aritmética dos brancos. 

 

4.9 Curvas de Crescimento 

 

Células das linhagens U87DEVD-GLUC e U251DEVD-GLUC foram plaqueadas em bandejas de 24 

poços na quantidade de 6x104 células/poço, enquanto T98GDEVD-GLUC foi plaqueada a 3x104 

células/poço, a serem analisadas em 00, 24, 48, 72 e 96 h. O ensaio foi realizado em duplicata 

de acordo com protocolo descrito em Feoktistova (2016).  

Após 24 h de plaqueamento, as células receberam os tratamentos AdLacZ, AdCDKN2A, 

Adp53 e AdCDKN2AIRESp53 nas MOI previamente definidas para cada linhagem. Nos 

tempos indicados, as placas foram fixadas com 200 µl/poço de glutaraldeído 1% em PBS pH 

7,2 por 10 minutos à temperatura ambiente e armazenadas a 4o C. 

Ao término da etapa de fixação, as placas foram lavadas com PBS e coradas com 200 µl/poço 

de solução 0,1% cristal violeta em PBS pH 7,2 por 30 min à temperatura ambiente. Em 

seguida, lavaram-se as placas com água destilada e, após secagem, o cristal violeta foi 

solubilizado com ácido acético 10% em água ultrapura. 

Após essa etapa, 100 µl de sobrenadante foram transferidos para bandeja de 96 poços e 

mediu-se absorbância a 600 nm e 750 nm de referência. O cálculo da absorbância se deu pela 

subtração dos valores de referência de cada poço. 

 

4.10 Ensaio de Formação de Colônias 

 

As linhagens U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC foram plaqueadas em bandejas 

de 6 poços (2x105 células/poço) e transduzidas no dia seguinte com meio de cultura sem 

vírus, AdLacZ, AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53 em MOI linhagem-específica. 

Um dia após a transdução, as células foram replaqueadas em bandejas de 6 poços a 500 

células/poço. O experimento foi realizado em duplicata de acordo com Yang (2012). Quinze 

dias depois, as placas foram fixadas com solução de metanol + ácido acético (proporção 1:7) 
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por 20 min à temperatura ambiente. Após lavagem cuidadosa com água destilada, os poços 

foram corados com 400 µl de Corante de Wright 0,3% (Sigma-Aldrich WS32) por 3 min. 

Outra lavagem foi realizada e, após secagem, o número de colônias/poço foi contado. 

 

4.11 Ensaio de Senescência Celular 

 

Este ensaio detecta β-galactosidase lisossomal associada a senescência por coloração com X-

Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside) em pH 6,0. O protocolo utilizado 

foi de acordo com Dimri (1995) modificado, e o ensaio foi realizado em duplicata.  

Após 24 h de transdução com AdeGFP, AdCDKN2A, Adp53 ou AdCDKN2AIRESp53 nas 

MOI linhagem-específicas, 2x104 células das linhagens U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC e 

T98GDEVD-GLUC foram transferidas para placas de 35 mm. Seis dias depois, as placas foram 

lavadas com PBS pH 7,2, fixadas (2% formaldeído + 0,2% glutaraldeído em PBS pH 7,2) por 

5 min à temperatura ambiente e lavadas duas vezes com PBS pH 6,0. 

Em seguida, foram incubadas a 37o C em estufa sem CO2 por 24 h com 500 µl/poço de 

solução de coloração (para 1 ml: 50 µl de X-Gal 20 mg/ml; 100 µl FeK3(CN)6 100 mM; 100 

µl FeK4(CN)6 100 mM; 30 µl NaCl 5 M; 0,5 µl MgCl2 1 M; 400 µl tampão ácido 

cítrico/fosfato de sódio pH 6,0 100 mM, completado para 1 ml com água ultrapurificada e 

filtrado a 0,45 µm – DIMRI, 1995).  

Após a incubação, fotomicrografias foram capturadas (Nikon Coolpix) e as células contadas 

(mínimo 500/poço). Foram consideradas senescentes células que apresentaram coloração azul, 

aumento de tamanho, morfologia achatada e presença de vacúolos. Para fins de cálculo, a 

razão células senescentes/número total de células foi utilizada. 
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4.12 Ciclo Celular 

 

O ensaio se baseia na incorporação de iodeto de propídeo (PI) ao DNA de dupla-fita, que 

pode ser analisado por fluorescência em citômetro de fluxo. A quantidade de PI incorporado 

indica a fase do ciclo celular, variando de 2n a 4n em células ciclando. Quantidades inferiores 

a 2n, ou hipodiploides, podem indicar eventos apoptóticos devido à fragmentação genômica 

que ocorre nesse processo. O protocolo a seguir foi adaptado de Riccardi e Nicoletti (2006). 

Em bandejas de 6 poços, as linhagens U87DEVD-GLUC e U251DEVD-GLUC foram plaqueadas em 

densidade de 6x104 células/poço, e T98GDEVD-GLUC em 3x104 células/poço. Após 24 h, as 

células receberam os tratamentos de nenhum vírus (mock), AdLacZ, AdCDKN2A, Adp53 ou 

AdCDKN2AIRESp53, respeitando as MOI definidas para cada linhagem. O experimento foi 

realizado no mínimo em duplicata. 

Em 24, 48 e 72 h, os sobrenadantes de cada poço foram coletados em tubos cônicos de 15 ml. 

As células aderidas foram lavadas com PBS, tripsinizadas e adicionadas a seu respectivo tubo. 

As amostras foram centrifugadas a 200 × g por 8 minutos, o sobrenadante descartado e o 

pellet ressuspendido em 1 ml de etanol 70%. Nessa etapa, as suspensões foram transferidas 

para tubos de 1,5 ml e poderiam ser armazenadas a 4o C caso necessário. 

Após a coleta de todos os pontos temporais, os tubos foram centrifugados a 200 × g e 

incubados em gelo por 1 h com 240 μl/tubo de solução de PI (10 μg/ml iodeto de propídeo - 

Sigma, 0,1% Triton X-100 - Merk e 1mg/ml RNAse - Sigma em PBS pH 7,2) fora do alcance 

da luz. 

As amostras foram lidas em citômetro de fluxo Guava®EasyCyte mini (GuavaTecnologies) 

gentilmente disponibilizado pela Profa. Dra. Gláucia Santelli (Departamento de Biologia 

Celular e do Desenvolvimento, Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo 

campus Cidade Universitária, São Paulo, SP). Foram lidos 10.000 eventos por amostra com 

excitação a 488 nm, que foram então analisados no software GuavaExpressPro versão 4.2.2. 
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4.13 Dosagem de Gaussia Luciferase (GLUC) 

 

Neste ensaio, mediu-se a secreção de GLUC no sobrenadante pelas linhagens DEVD-GLUC, 

sensoras de atividade de caspase-3/7. A proteína quimérica citoplasmática GFP-DEVD-

GLUC, expressa constitutivamente nessas linhagens, possui o motivo aminoacídico DEVD 

ligando sua porção GFP à porção GLUC. DEVD é o sítio de clivagem de caspase-3/7; 

portanto, com sua ativação, a proteína sensora é clivada e libera GLUC para secreção. Por ser 

uma luciferase, GLUC emite luz ao reagir com seu substrato, coelenterazina, o que pode ser 

quantificado. O protocolo aqui utilizado seguiu o descrito em Niers e colegas (2011).  

Em bandejas de 12 poços as linhagens U87DEVD-GLUC e U251DEVD-GLUC foram plaqueadas em 

2x105 células/poço, enquanto a linhagem T98GDEVD-GLUC foi plaqueada em 1x105 

células/poço. A linhagem de NSCLC H1299DEVD-GLUC, previamente desenvolvida e 

caracterizada por Xande e colegas (2013), foi utilizada como controle positivo. Ao menos um 

poço de cada placa recebeu 2x105 células H1299DEVD-GLUC. Os ensaios foram realizados em 

triplicata ou mais. 

Um dia após o plaqueamento, as linhagens foram transduzidas com: nenhum vírus (mock), 

AdLacZ, AcCDKN2A, Adp53 ou AdCDKN2AIRESp53 nas MOI previamente definidas. Para 

a linhagem H1299DEVD-GLUC, utilizou-se MOI 10 (XANDE et al., 2013).  

Uma característica do sistema GFP-DEVD-GLUC é que o ensaio de luciferase não interfere 

com a cultura celular. Dessa maneira, as células aderidas permaneceram inalteradas e apenas 

se coletou o sobrenadante (100 µl/poço) nos pontos temporais de 24, 48 e 72 h. 

Para análise, 50 µl de cada amostra foram transferidos para bandeja negra de 96 poços 

(Nunc). A bandeja foi inserida em luminômetro (FLUOstar Omega, BMG Labtech, 

gentilmente disponibilizado pelo professor Carlos Takeshi Hotta – Departamento de 

Bioquímica/Instituto de Química – USP), programado para injetar 50 µl de solução de 

substrato (20 nM coelenterazina – Promega – em PBS pH 7,2 suplementado com 5 mM NaCl) 

em cada poço e medir luminescência a cada 0,5 segundo por 10 segundos antes e 15 segundos 

após a injeção. O valor mais alto do pico de emissão foi utilizado para fins de cálculo. 
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4.14 Multiplex de Curva de Crescimento e Dosagem de GLUC 

 

“Multiplex” é o termo utilizado na literatura científica em referência à estratégia de se realizar 

dois ou mais experimentos a partir da mesma amostra. O termo foi adaptado da área de 

telecomunicações, na qual um multiplex, ou multiplexação, denota a transmissão de várias 

mensagens por um mesmo canal ou via. 

Neste projeto, cogitou-se a possibilidade de se acoplar experimentos realizados com as 

linhagens DEVD-GLUC, visto que, para o ensaio de luminescência, utiliza-se apenas o 

sobrenadante. A ideia foi testada na forma de multiplex de curva de crescimento + dosagem 

de GLUC.  

Células T98GDEVD-GLUC foram plaqueadas em 3 bandejas de 12 poços a densidade de 1x105 

células/poço a serem analisadas em 24, 48 e 72 h. A estratégia de multiplexação foi a 

seguinte: vinte e quatro horas após o plaqueamento, realizou-se transdução das células com 

nenhum vírus (mock), AdLacZ, AdCDKN2A, Adp53 ou AdCDKN2AIRESp53. A cada 24 h 

após a transdução, o sobrenadante de todos os poços foi coletado seguindo o protocolo do 

item 4.13 para análise de GLUC, e uma das placas foi fixada como descrito no item 4.9 para 

curva de crescimento. Ao final dessa etapa, as amostras foram processadas e analisadas de 

acordo com seus respectivos protocolos (itens 4.13 e 4.9). Os resultados das análises em 

multiplex foram comparados com os resultados dos experimentos individuais. 

A mesma estratégia foi utilizada para a linhagem H1299DEVD-GLUC. Uma bandeja de 12 poços 

recebeu 5x104 células/poço e, após transdução com mock, AdLacZ, AdCDKN2A, Adp53 ou 

AdCDKN2AIRESp53 em MOI 10, o sobrenadante foi coletado para análise de GLUC em 24, 

48 e 72 h. Ao final da coleta, a placa foi fixada de acordo com o protocolo de 4.9 e 

realizaram-se os ensaios de GLUC e curva de crescimento. 
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4.15 Análise Estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas no software GraphPad Prism versão 5.0. Analisaram-

se os resultados empregando-se ANOVA de uma via para tratamentos em que o tempo de 

expressão não era uma variável e ANOVA de duas vias para ensaios de transdução viral ao 

longo do tempo. Todos os testes foram seguidos de pós-teste de Bonferroni para comparações 

múltiplas e o nível de significância adotado foi de p ≤ 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Geração de Linhagens GBM Sensoras de Atividade de Caspase-3/7 U87DEVD-GLUC, 

U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC 

 

Linhagens GBMDEVD-GLUC sensoras de atividade de caspase-3/7 foram geradas por transdução 

com lentivírus LvGFP-DEVD-GLUC. A figura 16 mostra microscopia de fluorescência das 

linhagens parentais U87, U251 e T98G após o processo, rebatizadas como U87DEVD-GLUC, 

U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC.  

Para se obter alta população de células marcadas, todas as linhagens passaram por seleção por 

citometria de fluxo FACS (Fluorescence Activated Cell Sorting). A tabela 3 resume as marcas 

de enriquecimento, sendo que todas as linhagens alcançaram ≥ 94%.  

 

5.2 Padronização da Transdução Adenoviral nas Linhagens U87DEVD-GLUC, U251DEVD-

GLUC e T98GDEVD-GLUC 

 

Para a correta comparação entre o efeito induzido pelos genes supressores de tumor nas 

linhagens de GBM é fundamental estabelecer valores de carga viral que promovam eficiência 

de transdução similar para todas as linhagens. Determinação de condições padronizadas de 

transdução envolvem a identificação do valor de MOI (Multiplicity of Infection) com maior 

eficiência de transdução e com o menor efeito citotóxico. Para todas as linhagens GBMDEVD-

GLUC foram traçadas curvas com diferentes MOIs, ou seja, número de Infectious Viral 

Particles (IVP)/célula. A figura 17 ilustra imagens macroscópicas e microscópicas dos 

ensaios de padronização de transdução adenoviral das linhagens sensoras de atividade de 

caspase-3/7 utilizando como marcador o adenovírus AdLacZ. 

A figura 18a apresenta resultados quantitativos da eficiência de transdução adenoviral de cada 

uma das linhagens sensoras GBMDEVD-GLUC. Observa-se que ambas as linhagens U87DEVD-

GLUC e U251DEVD-GLUC acompanham correlação linear entre as MOI de 0-10 e, a partir deste 

ponto, a curva forma um platô. No caso da linhagem T98GDEVD-GLUC, a correlação seguiu 

linear entre MOI de 0-30, e posteriormente atingiu o platô. 

Em paralelo, também foram realizados ensaios de viabilidade celular para avaliar possível 

efeito citotóxico promovido pelo processo de transdução adenoviral (figura 18b). Não se 
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detectou efeito citotóxico dentro das faixa de MOI testadas em nenhuma das linhagens 

GBMDEVD-GLUC. Estes resultados permitiram escolher a MOI igual a 10 IVP/célula para as 

linhagens U87DEVD-GLUC e U251DEVD-GLUC e, para a transdução da linhagem T98GDEVD-GLUC, 

30 IVP/célula, valores que proporcionam máxima eficiência de transdução sem 

comprometimento da viabilidade celular. A tabela 4 indica os parâmetros de transdução 

escolhidos e que foram utilizados em todos os ensaios funcionais com os vetores adenovirais 

supressores de tumor. 

 

 

Figura 16 Microscopia de fluorescência das linhagens U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC após 

transdução com LvGFP-DEVD-GLUC. As células transduzidas são identificadas graças à expressão da proteína 

GFP. A presença de células não-fluorescentes indica que a transdução não obteve eficiência de 100%. 

 

 

 

Tabela 3 Valores da população de células transduzidas com o vetor lentiviral LvGFP-DEVD-GLUC depois do 

processo de seleção. 

Linhagem % de células GFP-

positivas 

U87DEVD-GLUC 98,7 

U251DEVD-GLUC 94,0 

T98GDEVD-GLUC 98,4 
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Figura 17 Determinação da eficiência de transdução adenoviral das linhagens sensoras de atividade de caspase-

3/7 U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC. (A) Fotografia de placas de cultura e (B) fotomicrografias 

de campo claro mostrando a eficiência de transdução das linhagens GBMDEVD-GLUC revelada com substrato X-

Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside) 48 h após transdução com adenovírus AdLacZ. 
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Figura 18 Avaliação paralela da eficiência e toxicidade de transdução adenoviral nas linhagens GBM U87DEVD-

GLUC, U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC  (A) Curvas de correlação entre MOI (IVP/célula) versus porcentagem de 

células transduzidas com o adenovírus AdLacZ. (B) Resultados de ensaio de MTT para determinação da 

viabilidade celular 48 h após a transdução com o adenovírus AdLacZ. A análise estatistica não indicou diferença 

significante entre as diferentes MOIs. 

 

 

Tabela 4 Parâmetros escolhidos para o protocolo de transdução adenoviral das linhagens U87DEVD-GLUC, 

U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC  considerando MOI e citotoxicidade. 

Linhagem MOI (IVP/célula) 
% de células 

transduzidas 

% de células 

viáveis 

U87DEVD-GLUC 10 96% 100% 

U251DEVD-GLUC 10 95% 100% 

T98GDEVD-GLUC 30 96% 100% 
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5.3 Efeito do Tratamento de Linhagens GBMDEVD-GLUC com os Adenovírus 

AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53 na Viabilidade e Proliferação celular 

 

A figura 19 apresenta ensaios de viabilidade celular com MTT de U87DEVD-GLUC, U251DEVD-

GLUC e T98GDEVD-GLUC após transdução com AdCDKN2A, Adp53, AdCDKN2AIRESp53 e 

AdLacZ. Os resultados foram normalizados para o controle negativo AdLacZ. Os dados da 

linhagem U87DEVD-GLUC (p53wt/wt) indicam que Adp53 não obteve diferença entre 0 e 72 h 

após tratamento, enquanto AdCDKN2A reduziu a viabilidade celular apenas em 72h 

(p<0,05), alcançando 84,4% do controle. O vetor bicistrônico AdCDKN2AIRESp53 apresentou 

resultados mais contundentes, reduzindo a viabilidade celular em 44,3% até 72 h (p<0,001). 

Nessa linhagem, a atividade citotóxica dos vetores adenovirais foi AdCDKN2AIRESp53 > 

AdCDKN2A > Adp53.  

Os resultados da linhagem U251DEVD-GLUC (p53mut/mut) indicam que todos os vetores induziram 

diminuição na viabilidade celular 72 h após transdução (p<0,001 nos três tratamentos). Nesse 

ponto, os resultados de AdCDKN2A e Adp53 não apresentaram diferença entre si, alcançando 

67,7% do controle (p<0,001 vs controle), enquanto AdCDKN2AIRESp53 obteve a maior 

redução da viabilidade celular, alcançando 29,5% do controle (p<0,001). Nessa linhagem, a 

atividade dos vetores foi AdCDKN2AIRESp53 > Adp53 = AdCDKN2A.  

Com a linhagem T98GDEVD-GLUC (p53mut/mut), apenas AdCDKN2AIRESp53 apresentou redução 

na viabilidade celular, alcançando 18,3% do controle em 72 h (p<0,001). Nessa linhagem, a 

eficiência dos vetores também foi AdCDKN2AIRESp53 > Adp53 = AdCDKN2A. Nas três 

linhagens observou-se que o vetor AdCDKN2AIRESp53 resultou no maior efeito citotóxico, 

alcançando resultados superiores à soma dos tratamentos monocistrônicos AdCDKN2A e 

Adp53, como mostra a tabela 5. 

A figura 20 representa curva de crescimento com cristal violeta das linhagens U87DEVD-GLUC, 

U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC transduzidas com AdCDKN2A, Adp53, 

AdCDKN2AIRESp53 e AdLacZ. Nos resultados da linhagem U87DEVD-GLUC, não foi observada 

diferença entre tratamento e controle em nenhum ponto, mas nota-se que AdCDKN2AIRESp53 

apresentou a maior tendência antiproliferativa. Na análise de U251DEVD-GLUC, AdCDKN2A e 

Adp53 não surtiram efeito, enquanto AdCDKN2AIRESp53 apresentou desvio significante a 

partir de 48 h de transdução (p<0,01). A linhagem T98GDEVD-GLUC seguiu padrão semelhante, 

sendo que AdCDKN2A e Adp53 não apresentaram diferença em nenhum ponto, enquanto 

AdCDKN2AIRESp53 diminuiu a proliferação celular a partir de 72 h de transdução (p<0,01). 
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Novamente, AdCDKN2AIRESp53 demonstrou maior capacidade antiproliferativa comparado 

aos outros vetores. 

Todos os vírus supressores de tumor, AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53, 

promoveram sensível queda na colonigênese das três linhagens, U87DEVD-GLUC, U251DEVD-

GLUC e T98GDEVD-GLUC (figura 21). Os vetores AdCDKN2A e AdCDKN2AIRESp53 foram os 

que demonstraram maior eficiência para reduzir o potencial de formação de colônias das 

linhagens U87DEVD-GLUC e U251DEVD-GLUC, praticamente eliminando-o. A linhagem 

T98GDEVD-GLUC, por outro lado, mostrou maior resistência a esse efeito, mas ainda sofreu um 

corte de cerca de 62,5% e 88,2% na colonigênese, respectivamente, quando tratada com esses 

vetores. 

Adp53 também foi capaz de diminuir o número de colônias nas três linhagens, mas com 

menor eficiência que os vetores AdCDKN2A e AdCDKN2AIRESp53. A inibição do potencial 

de formação de colônias após transdução com Adp53 em U251DEVD-GLUC, U87DEVD-GLUC e 

T98GDEVD-GLUC, foi, respectivamente, 91,4%, 83,0% e 42,7%. 
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Figura 19 Viabilidade celular das linhagens U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC transduzidas com 

AdLacZ, AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESP53. Os valores foram normalizados em relação ao controle 

negativo. Em todas as linhagens, AdCDKN2AIRESp53 obteve a maior redução da viabilidade celular por ampla 

margem. *p<0,05; **p<0,01 e ***p<0,001 comparado ao controle no mesmo tempo; ns: sem diferença 

estatisticamente significante em relação ao controle no mesmo tempo. Resultados representam a média entre dois 

experimentos. 

 

 

Tabela 5 Valores médios de redução na viabilidade celular em relação ao controle negativo AdLacZ produzidos 

pelo tratamento com AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53. 

Linhagem AdCDKN2A Adp53 AdCDKN2AIRESp53 

U87DEVD-GLUC    

48hs 5,9% 1,0% 23,3% 

72hs 15,6% 7,9% 44,2% 

U251DEVD-GLUC    

48hs 13,5% 27,4% 40,3% 

72hs 32,3% 32,3% 70,4% 

T98GDEVD-GLUC    

48hs 13,2% 15,6% 57,9% 

72hs 18,2% 23,2% 81,7% 
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Figura 20 Curva de crescimento das linhagens U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC utilizando 

coloração por cristal violeta após transdução com AdLacZ, AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESP53. 

**p<0,01 e ***p<0,001 comparado ao controle no mesmo tempo; ns: sem diferença estatisticamente significante 

em relação ao controle no mesmo tempo. Resultados representam a média entre dois experimentos. 
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Figura 21 Ensaio de formação de colônias das linhagens U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC após 

transdução com AdeGFP, AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESP53. Os valores foram normalizados em 

relação ao controle negativo. *p<0,05; **p<0,01 e ***p<0,001 comparado ao controle; ns: sem diferença 

estatisticamente significante. Resultados representam a média entre duas replicatas. 
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5.4 Avaliação da Indução de Senescência Celular no Painel de Linhagens GBMDEVD-

GLUC após Tratamento com os Adenovírus AdCDKN2A, Adp53 e 

AdCDKN2AIRESp53. 

 

As figuras 22 e 23 apresentam a incidência de fenótipo senescente evidenciado por coloração 

e alterações morfológicas nas linhagens U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC seis 

dias após transdução com AdCDKN2A, Adp53, AdCDKN2AIRESp53 e AdeGFP (vetor 

controle negativo).  

AdCDKN2A produziu a maior incidência de células senescentes dentre todos os vetores, 

atingindo 73,5%, 61,3% e 18,2% da população celular das linhagens U87DEVD-GLUC, 

U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC, respectivamente. Transdução com Adp53 nas três linhagens 

GBMDEVD-GLUC resultou em quantidades intermediárias de células senescentes quando 

comparado ao efeito de AdCDKN2A (AdCDKN2A vs Adp53 nas três linhagens: p<0,001). A 

linhagem T98GDEVD-GLUC foi a que mostrou maior resistência ao processo de senescência após 

tratamento com os três vetores adenovirais. As células U87DEVD-GLUC foram mais suscetíveis à 

indução de fenótipo senescente induzido pela remediação simples ou dupla dos genes 

CDKN2A e p53. 

Em U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC (ambas p53mut/mut), a indução de senescência por 

AdCDKN2AIRESp53 alcançou níveis similares ao tratamento com Adp53 (17,9% e 6,7% em 

cada linhagem, respectivamente). Por outro lado, tratamento de U87DEVD-GLUC (p53wt/wt) com 

AdCDKN2AIRESp53 resultou em indução do fenótipo senescente em nível próximo à 

transdução com AdCDKN2A, chegando a 59,5% (mas houve diferença; AdCDKN2A vs 

AdCDKN2AIRESp53 em U87DEVD-GLUC: p<0,001). 
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Figura 22 Análise de indução de senescência nas células U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC 6 dias 

após tratamento com AdeGFP, AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53. Os critérios para classificação de 

células como senescentes incluem: coloração azul, células achatadas, volume aumentado e presença de vacúolos 

(item 4.11). *p<0,01 e ***p<0,001 comparado ao controle da mesma linhagem; ns: sem diferença 

estatisticamente significante em relação ao controle da mesma linhagem. Resultados representam valores médios 

entre dois experimentos. 
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Figura 23 Ensaio de senescência celular das linhagens U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC após 

tratamento com AdeGFP, AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53. Fotos capturadas sob microscopia óptica 

de campo claro das linhagens U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC após tratamento com AdeGFP, 

AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53. As características utilizadas para identificação de células 

senescentes foram: intensa coloração azul perinuclear indicativa de atividade da enzima β-galactosidase, células 

achatadas com volume aumentado, e vacuolização intensificada (item 4.11). 
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5.5 Análise do Ciclo Celular por Citometria de Fluxo das Células GBMDEVD-GLUC 

após Transdução com AdCDKN2A, Adp53, AdCDKN2AIRESp53. 

 

As linhagens U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC foram coradas com iodeto de 

propídeo após receberem tratamento com AdCDKN2A, Adp53, AdCDKN2AIRESp53 e 

AdLacZ e analisadas por citometria de fluxo. As seções a seguir expõem os resultados para 

cada linhagem. Para a proporção entre as fases do ciclo celular, o total de eventos (100%) é 

composto pela somatória de G1, S e G2/M. Para a porcentagem de eventos hipodiploides 

(também chamados de sub-G1), o total é composto pela somatória de G1, S, G2/M e Sub-G1. 

 

5.5.1 Resultados da Análise de Ciclo Celular e de Eventos Hipodiploides de U87DEVD-GLUC 

após Transdução com AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53. 

 

Os dados da análise do ciclo celular da linhagem U87DEVD-GLUC transduzida com 

AdCDKN2A, Adp53, AdCDKN2AIRESp53 e AdLacZ se encontram na figura 24. Vinte e 

quatro horas após transdução com AdCDKN2A, nota-se que 58,1% da população celular foi 

sequestrada em G1 (p<0,01 vs controle). Setenta e duas horas após transferência gênica de 

CDKN2A, essa população aumentou para 80,9% (p<0,01). Tratamento com Adp53 resultou 

em uma tendência ao sequestro em G1, mas sem diferença em relação ao controle em nenhum 

ponto temporal. Após 48 e 72 h de transdução com o vetor bicistrônico AdCDKN2AIRESp53, 

as células da linhagem U87DEVD-GLUC pararam em G1 de maneira similar à observada com 

AdCDKN2A (p<0,05 AdCDKN2A vs AdCDKN2AIRESp53 em 48 e 72 h), inclusive com 

comportamentos semelhantes de S e G2/M.  

A figura 25 mostra a porcentagem de eventos hipodiploides da linhagem U87DEVD-GLUC após 

transdução com AdCDKN2A, Adp53, AdCDKN2AIRESp53 e AdLacZ. Com os tratamentos 

AdCDKN2A e Adp53, observa-se aumento na população hipodiploide em 72 h (p<0,05). 

Transdução com AdCDKN2AIRESp53 produziu resultados mais contundentes, partindo de 

6,0% em 24 h (p<0,05), e alcançando 19,4% de eventos em 72 h (p<0,001). 
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Figura 24 Fases do ciclo celular da linhagem U87DEVD-GLUC transduzida com AdLacZ, AdCDKN2A, Adp53 e 

AdCDKN2AIRESp53. (A) Histograma da população celular relacionando conteúdo de DNA versus número de 

eventos (número de células). (B) Porcentagem da população celular distribuída em cada fase do ciclo.  *p<0,05 e 

**p<0,01 comparado ao controle na mesma fase; ns: sem diferença estatisticamente significante comparado ao 

controle na mesma fase. Resultados representam média entre ao menos dois experimentos. 
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Figura 25 Medida da população de células U87DEVD-GLUC hipodiploides após tratamento com AdLacZ, 

AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53 (dado por eventos sub-G1/total de eventos). *p<0,05 e ***p<0,001 

comparado ao controle; ns: sem diferença estatisticamente significante em relação ao controle. Resultados 

representam valores médios entre dois ou mais experimentos. 

 

5.5.2 Resultados da Análise de Ciclo Celular e de Eventos Hipodiploides de U251DEVD-GLUC 

após Transdução com AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53. 

 

A análise do ciclo celular de U251DEVD-GLUC transduzida com AdCDKN2A, Adp53, 

AdCDKN2AIRESp53 e AdLacZ está mostrada na figura 26. AdCDKN2A gerou nessa 

linhagem sequestro celular em G1 em 78,7% da população em 24 h (p<0,001), acompanhado 

de uma tendência à diminuição em S (mas sem diferença estatística) e diminuição na 

população de G2/M (p<0,05). Esses efeitos aumentaram ao longo do tempo, sendo que a 

população em G1 72 h após o tratamento alcançou 86,1%. Já as transduções com Adp53 e 

AdCDKN2AIRESp53 não apresentaram efeito em nenhum ponto temporal.  

A figura 27 indica a porcentagem de eventos hipodiploides de U251DEVD-GLUC após 

transdução com AdCDKN2A, Adp53, AdCDKN2AIRESp53 e AdLacZ. Os tratamentos 

AdCDKN2A e Adp53 resultaram em níveis de eventos hipodiploides próximos ao controle de 

0 a 72 h de experimento. Já o tratamento com AdCDKN2AIRESp53 resultou em indução de 

eventos hipodiploides em 24 h (p<0,05), alcançando a marca de 57,8% em 72 h (p<0,001).  
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Figura 26 Fases do ciclo celular da linhagem U251DEVD-GLUC transduzida com AdLacZ, AdCDKN2A, Adp53 e 

AdCDKN2AIRESp53. (A) Histograma da população celular relacionando conteúdo de DNA versus número de 

eventos (número de células). (B) Porcentagem da população celular distribuída em cada fase do ciclo.  *p<0,05 e 

***p<0,001 comparado ao controle na mesma fase; ns: sem diferença estatisticamente significante comparado ao 

controle na mesma fase. Resultados representam a média entre ao menos dois experimentos. 
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Figura 27 Ocorrência de hipodiploidia da linhagem U251DEVD-GLUC após tratamento com AdLacZ, AdCDKN2A, 

Adp53 e AdCDKN2AIRESp53 (dada por eventos sub-G1/total de eventos). *p<0,05 e ***p<0,001 comparado ao 

controle; ns: sem diferença em relação ao controle. Resultados são a média entre dois ou mais experimentos. 

 

5.5.3 Resultados da Análise de Ciclo Celular e de Eventos Hipodiploides de T98GDEVD-GLUC 

após Transdução com AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53. 

 

A figura 28 representa o ciclo celular da linhagem T98GDEVD-GLUC transduzida com 

AdCDKN2A, Adp53, AdCDKN2AIRESp53 e AdLacZ. Assim como nas outras linhagens, 

transdução com AdCDKN2A resultou em aumento da população barrada em G1 já em 24 h 

(p<0,01), que passou de 65,6% nesse ponto a 83,4% em 72 h (p<0,01). Tratamento com 

Adp53 não apresentou diferença em relação ao controle em nenhum momento. Já tratamento 

com AdCDKN2AIRESp53 seguiu o comportamento do vetor AdCDKN2A em 24 h, gerando 

aumento da população em G1 (p<0,01 vs controle; p>0,05 vs AdCDKN2A). No entanto, em 

48 e 72 h de transdução, os resultados se mantiveram iguais ao controle. 

A análise de eventos hipodiploides de T98GDEVD-GLUC após transdução com AdCDKN2A, 

Adp53, AdCDKN2AIRESp53 e AdLacZ está na figura 29. O vetor AdCDKN2A gerou 

resultados com tendência a ultrapassar o controle de 24 a 72 h após tratamento, mas sem 

alcançar diferença em nenhum ponto. Tratamento com Adp53 obteve relevância estatística 

apenas em 72 h (p<0,05). Como nas outras linhagens, transdução com AdCDKN2AIRESp53 

resultou em ocorrência de eventos hipodiploides já em 24 h (p<0,05), de onde partiu de 7,5% 

e alcançou 47,4% em 72 h (p<0,001). 
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Figura 28 Fases do ciclo celular da linhagem T98GDEVD-GLUC transduzida com AdLacZ, AdCDKN2A, Adp53 e 

AdCDKN2AIRESp53. (A) Histograma da população celular relacionando conteúdo de DNA versus número de 

eventos (número de células). (B) Porcentagem da população celular distribuída em cada fase do ciclo.  **p<0,01 

e ***p<0,001 comparado ao controle na mesma fase; ns: sem diferença estatisticamente significante comparado 

ao controle na mesma fase. Resultados representam média entre ao menos dois experimentos. 
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Figura 29 Hipodiploidia na linhagem T98GDEVD-GLUC após tratamento com AdLacZ, AdCDKN2A, Adp53 e 

AdCDKN2AIRESp53. *p<0,05 comparado ao controle no mesmo tempo (dado por eventos sub-G1/total de 

eventos). ***p<0,001 comparado ao controle no mesmo tempo; ns: sem diferença estatisticamente significante 

relativo ao controle no mesmo tempo. 

 

5.6 Dosagem de Gaussia luciferase (GLUC) como indicador de atividade de caspase-

3/7 nas linhagens GBMDEVD-GLUC após tratamento com AdCDKN2A, Adp53, 

AdCDKN2AIRESp53 e AdLacZ. 

 

As linhagens sensoras GBMDEVD-GLUC são capazes de secretar GLUC no meio de cultura após 

ativação de caspase-3/7. GLUC, então, pode ser medido por reação com seu substrato, 

coelenterazina, emitindo luminescência (item 1.8). 

As linhagens U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC receberam os vetores 

AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53, controle negativo AdLacZ ou meio de cultura 

sem vírus (mock). Os resultados obtidos com a medida de GLUC são mostrados na figura 30.  

Nas amostras mock, a linhagem U87DEVD-GLUC apresentou aumento progressivo de GLUC no 

sobrenadante de 0 a 72 h. Com a transdução de AdLacZ na linhagem, observou-se atividade 

de GLUC semelhante à amostra mock até 48 h, mas com aumento em 72 h (mock vs AdLacZ 

em 72 h: p<0,05). O vetor AdCDKN2A apresentou o mesmo comportamento até 48 h, mas 

exibiu aumento drástico na atividade de GLUC em 72 h, que chegou a ultrapassar as marcas 

dos outros tratamentos (p<0,001 vs todos em 72 h). Já as transduções com Adp53 e 

AdCDKN2AIRESp53 não obtiveram resultados diferentes do controle para a linhagem. 
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Na linhagem U251DEVD-GLUC, a amostra mock resultou em níveis basais constantes de GLUC 

ao longo do experimento, enquanto transdução com AdLacZ produziu resultados maiores que 

mock já em 24 h (p<0,001), e que triplicaram em 72 h. Tratamento com os vetores 

AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53 resultou em atividade de GLUC similar ao 

controle até 48 h de experimento, mas em 72 h esses resultados divergiram. Nesse ponto, as 

atividades de GLUC de AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53 foram maior (p<0,01), 

igual e menor (p<0,01) que o controle, respectivamente. 

A condição mock de T98GDEVD-GLUC apresentou atividade basal e constante de GLUC, ao 

passo que a transdução com o vetor AdLacZ produziu níveis crescentes de GLUC ao longo do 

experimento. Tratamento com AdCDKN2A repetiu o observado nas outras linhagens, 

resultando em atividade de GLUC mais alta que o controle em 72 h, e que foi seis vezes maior 

que a observada em 24 h. Enquanto o vetor Adp53 não gerou resultados diferentes do controle 

em nenhum ponto, AdCDKN2AIRESp53 induziu atividade de GLUC maior que de 

AdCDKN2A em 72 h (p<0,01 vs AdCDKN2A). 
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Figura 30 Dosagem de Gaussia luciferase (GLUC) nos sobrenadantes das linhagens U87DEVD-GLUC, U251DEVD-

GLUC e T98GDEVD-GLUC após tratamento com AdLacZ, AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53. RLU: 

Relative Light Units. Mock: amostra sem vetores virais. *p<0,05; **p<0,01 e ***p<0,001 em relação ao controle 

no mesmo tempo; #p<0,001 em relação a todas as amostras no mesmo tempo.  
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5.7 Multiplex de Dosagem de GLUC e Curva de Crescimento nas Linhagens 

T98GDEVD-GLUC e H1299DEVD-GLUC após Transdução com AdCDKN2A, Adp53, 

AdCDKN2AIRESp53 e AdLacZ. 

 

Uma das vantagens do sistema GFP-DEVD-ssGLUC é que não há necessidade de se interferir 

diretamente com as células para analisá-lo. Dessa maneira, as células aderidas podem ser 

utilizadas em outros ensaios, o que na literatura é conhecido como multiplex de experimentos. 

Utilizar essa estratégia promove uma melhor representação do sistema estudado, pois as 

informações coletadas provêm da mesma amostra, diminuindo a ocorrência de variações de 

experimentação entre ensaios. Esse princípio foi testado nas linhagens T98GDEVD-GLUC e 

H1299DEVD-GLUC realizando-se simultaneamente curvas de crescimento e dosagem de GLUC.  

A curva de crescimento em multiplex da linhagem T98GDEVD-GLUC após tratamento com os 

vetores AdCDKN2A, Adp53, AdCDKN2AIRESp53, o controle AdLacZ e mock está na figura 

31. O perfil da curva segue o mesmo padrão da realizada anteriormente na linhagem (figura 

20), na qual AdCDKN2A e Adp53 não causaram perda de viabilidade celular, ao contrário de 

AdCDKN2AIRESp53, que causou perda considerável. 

A dosagem de GLUC nas mesmas amostras de T98GDEVD-GLUC do experimento acima está 

expressa na figura 32. O resultado obtido foi muito semelhante à medida de GLUC realizada 

no experimento independente (figura 30). Esses resultados demonstram que é possível 

multiplexar-se o ensaio de GLUC, que utiliza o sobrenadante, com outro ensaio que utilize 

apenas as células aderidas. 
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Figura 31 Curva de crescimento em multiplex da linhagem T98GDEVD-GLUC após receber mock, AdLacZ, 

AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53. Esta curva apresenta o mesmo perfil da realizada anteriormente 

(figura 20) e utilizou as mesmas amostras da dosagem de GLUC abaixo (figura 32). ***p<0,001 comparado ao 

controle no mesmo tempo; ns: sem diferença estatisticamente significante entre valores dentro do colchete. 

Mock: amostra sem vetores virais. 

 

 

Figura 32 Dosagem de Gaussia luciferase em multiplex no sobrenadante da linhagem T98GDEVD-GLUC após 

tratamento com mock, AdLacZ, AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53. Para este experimento utilizou-se o 

sobrenadante das mesmas amostras da curva de crescimento acima (figura 31). **p<0,01 comparado ao controle 

no mesmo tempo; ***p<0,001 comparado ao controle no mesmo tempo; ns: sem diferença estatisticamente 

significante comparado ao controle no mesmo tempo. RLU: Relative Light Units. Mock: tratamento sem vetores. 
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A figura 33 apresenta ensaio de viabilidade da linhagem de carcinoma pulmonar humano 

(NSCLC) H1299DEVD-GLUC após 72 h de transdução com AdCDKN2A, Adp53, 

AdCDKN2AIRESp53, AdLacZ e mock. Transdução com o vetor AdCDKN2A produziu 

diferença em relação ao controle (p<0,05), porém ínfima, o que segue os resultados das 

curvas de crescimento das linhagens GBMDEVD-GLUC, nas quais AdCDKN2A também não 

alterou significativamente a proliferação celular. Ambos os tratamentos Adp53 e 

AdCDKN2AIRESp53 diminuíram a viabilidade celular, sendo que AdCDKN2AIRESp53 

produziu o maior efeito, reduzindo-a em aproximadamente seis vezes. 

O ensaio acima foi realizado em 72 h após transdução, o que permitiu que amostras do 

sobrenadante fossem coletadas em 24, 48 e 72 h para análise de GLUC, mostrada na figura 

34. A amostra mock de H1299DEVD-GLUC apresentou níveis basais constantes de GLUC ao 

longo do experimento, enquanto transdução com AdLacZ, por outro lado, produziu níveis 

crescentes de GLUC de 0 a 72 h, assim como ocorrido nas linhagens GBMDEVD-GLUC (figura 

30). O tratamento AdCDKN2A produziu, como nas linhagens GBMDEVD-GLUC, maior 

atividade de GLUC que o controle em 72 h. Na linhagem H1299DEVD-GLUC, tratamento com 

Adp53 resultou em níveis de atividade de GLUC mais altos que as outras condições em 48 e 

72 h, o que não foi observado nas linhagens GBMDEVD-GLUC. Por fim, a transdução com 

AdCDKN2AIRESp53 produziu, nesta linhagem, atividade de GLUC mais alta que o controle 

em 48 e 72 h. 
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Figura 33 Viabilidade da linhagem H1299DEVD-GLUC 72 h após receber mock, AdLacZ, AdCDKN2A, Adp53 e 

AdCDKN2AIRESp53. *p<0,05 e ***p<0,001 comparado ao controle; ns: sem diferença estatisticamente 

significante comparado ao controle. Mock: amostra sem vetores. 

 

 

Figura 34 Dosagem de Gaussia luciferase no sobrenadante da linhagem H1299DEVD-GLUC 24, 48 e 72 h após 

receber mock, AdLacZ, AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53, sendo que os mesmos poços foram 

utilizados para a coloração com cristal violeta acima (figura 33). ***p<0,001 comparado ao controle no mesmo 

tempo; ns: sem diferença estatisticamente significante em relação ao controle no mesmo tempo. Mock: amostra 

sem vetores.  
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6 DISCUSSÃO 

 

A partir do momento em que se entendeu o câncer como doença genética, cogitou-se o uso de 

terapia gênica para seu tratamento (FRIEDMANN; ROBLIN, 1972). Em gliomas e 

glioblastomas (GBM) isso não foi diferente (CASTRO et al., 2014; KANE et al., 2015; KING 

et al., 2005; TOBIAS et al., 2013), inclusive pois tais doenças apresentam prognósticos 

extremamente desfavoráveis e necessitam urgentemente de avanços clínicos. Diversos 

trabalhos utilizaram a remediação de genes supressores de tumor em gliomas e GBM, 

incluindo p53 (VAN MEIR et al. 1995; GOMEZ-MANZANO et al. 1996; LI et al. 1999; 

KOCK et al. 1996; LANG et al. 1998) e CDKN2A (ARAP et al., 1995; FUEYO et al., 1996). 

Os genes CDKN2A e p53 apresentam a maior frequência de alterações no câncer 

(HAINAUT; PFEIFER, 2016; ZHAO et al., 2016), então faz sentido que se cogite a 

remediação simultânea de ambos. A ideia foi testada in vitro e in vivo com linhagens de 

carcinoma hepatocelular humano e câncer de mama (SANDIG et al., 1997), câncer 

pancreático (GHANEH et al., 2001), câncer de bexiga (ZHU et al. 2002) e em linhagem 

celular eritroleucêmica (RUI; SU, 2002). Infelizmente, não se encontrou registro de estudos 

de remediação simultânea em gliomas ou GBM. Os trabalhos acima utilizaram vetores 

adenovirais ou lipossômicos, alcançando sempre resultados favoráveis à estratégia de co-

transdução comparada à remediação de cada gene individualmente, resultando em perda 

acentuada de viabilidade celular por apoptose e sequestro em G1 em todos os estudos 

supracitados. 

No entanto, a co-transdução apresenta alguns pontos fracos. Primeiramente, transpô-la ao 

cenário clínico implica no uso do dobro da carga adenoviral, o que pode ser indesejável visto 

que adenovírus induzem grande imunogenicidade. Em segundo lugar, com co-transduções 

não é possível garantir que todas as células, tanto em cenário clínico quanto laboratorial, 

recebam o mesmo número de cópias dos transgenes, o que diminui o potencial terapêutico da 

estratégia. 

Uma possível solução para o problema seria gerar vetores adenovirais bicistrônicos 

carregando ambos os genes, o que foi realizado em trabalho precursor a este (GREGÓRIO, 

2008). Em seu projeto de doutorado, Juliana Gregório sintetizou e caracterizou vetores 

adenovirais monocistrônicos carregando os genes eGFP, LacZ, CDKN2A e p53, e sintetizou 

o vetor bicistrônico AdCDKN2AIRESp53. Este último expressa ambas as proteínas CDKN2A 
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e p53 simultaneamente através de seu mRNA, que traduz CDKN2A sob regulação do cap de 

7-metil-guanosina e p53 sob regulação do elemento IRES (Internal Ribosome Entry Site – 

Figura 12). 

Gregório (2008) e Xande e colegas (2013) testaram AdCDKN2AIRESp53 em carcinoma 

pulmonar humano (NSCLC), demonstrando sua notável capacidade para diminuir a 

viabilidade celular nas linhagens  p53-/- H358 e H1299. Gregório também testou o vetor na 

linhagem de NSCLC A549 (p53wt/wt), alcançando resultados menos proeminentes a respeito 

da citotoxicidade do vetor. Assim, para se obter uma figura mais nítida sobre a atuação de 

AdCDKN2AIRESp53, decidiu-se utilizar neste projeto linhagens GBM com distintos perfis 

mutacionais, sendo elas U87 (CDKN2A-/-, p53wt/wt), U251 (CDKN2A-/-, p53mut/mut) e T98G 

(CDKN2A-/-, p53mut/mut). 

O primeiro passo do projeto foi gerar linhagens sensoras de apoptose a partir das linhagens 

GBM escolhidas. O sensor utilizado foi desenvolvido por Niers e colegas (2011) e consiste no 

produto GFP-DEVD-GLUC, uma proteína quimérica carregando GFP em sua porção N-

terminal e uma luciferase – Gaussia luciferase (GLUC) – em sua porção C-terminal. Ambas 

são ligadas pelo motivo aminoacídico DEVD, formado por ácido aspártico (D), ácido 

glutâmico (E), valina (V) e ácido aspártico (D). Esse motivo forma o sítio de clivagem de 

caspases-3/7, efetoras da apoptose, fazendo com que, caso haja ativação destas, o sensor seja 

clivado ao meio, separando GFP de GLUC no citoplasma. GLUC possui um sinal de 

secreção, de maneira que, quando livre, é endereçado ao retículo endoplasmático e secretado 

pela célula. GLUC pode então ser medido no meio extracelular por reação luminescente com 

seu substrato, coelenterazina. 

As linhagens parentais U87, U251 e T98G receberam o sensor GFP-DEVD-ssGLUC por 

transdução lentiviral (figura 16), passando a expressá-lo constitutivamente. Após seleção de 

células GFP-positivas, as linhagens sensoras foram rebatizadas como U87DEVD-GLUC, 

U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC, alcançando 98,7%, 94,0% e 98,4% de pureza, 

respectivamente (tabela 3). 

As transduções adenovirais para cada linhagem sensora foram padronizadas determinando-se 

as MOI (Multiplicity of Infection) mínimas capazes de transduzir 100% das células 

plaqueadas, e verificou-se se a carga adenoviral nessas MOI seria citotóxica. Alcançou-se 

MOI de 10 Infectious Viral Particles (IVP)/célula para U87DEVD-GLUC e U251DEVD-GLUC e MOI 
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30 IVP/célula para T98GDEVD-GLUC, sem evidências de citotoxicidade (figuras 17 e 18 e tabela 

4). 

Com a padronização, testes de viabilidade celular foram realizados com AdLacZ ou AdeGFP, 

AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53 nas linhagens GBMDEVD-GLUC. No teste de 

viabilidade com MTT (figura 19) e na curva de crescimento (figura 20), transdução de 

U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC com os vetores monocistrônicos AdCDKN2A e Adp53 

induziu certa perda de viabilidade celular, porém não tão pronunciada quanto o tratamento 

com AdCDKN2AIRESp53 (tabela 5), corroborando os resultados dos trabalhos anteriormente 

citados de que a expressão simultânea de CDKN2A e p53 produz efeito sinérgico na 

toxicidade celular. Comparada a essas linhagens, no entanto, U87DEVD-GLUC (p53wt/wt) sofreu 

diminuta perda de viabilidade celular quando transduzida com AdCDKN2AIRESp53 (figuras 

19, 20 e tabela 5), resultado semelhante à transdução da linhagem A548 (também p53wt/wt) 

com o mesmo vetor em estudo anterior (GREGÓRIO, 2008). Esses resultados reforçam o 

entendimento de que tumores p53wt/wt possuem mecanismos internos para inibir a função 

desse fator e, portanto, possuem maior resistência a vetores que entreguem p53 selvagem. 

No ensaio de senescência celular (figura 22), tratamento com AdCDKN2A produziu as 

maiores quantidades de células senescentes em todas as linhagens GBMDEVD-GLUC. Adp53 

induziu quantidades intermediárias, mas maiores que o controle (p<0,001 exceto na linhagem 

T98GDEVD-GLUC, na qual não houve diferença). Já tratamento com AdCDKN2AIRESp53 

revelou dois perfis distintos de indução de senescência: níveis comparáveis ao tratamento com 

Adp53 nas linhagens p53mut/mut (U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC); e níveis de senescência 

comparáveis ao tratamento com AdCDKN2A na linhagem p53wt/wt (U87DEVD-GLUC).  

Esse último dado sugere que, em U87DEVD-GLUC, a função de p53 exógeno do vetor 

bicistrônico é inibida de tal maneira que permite a livre atuação de CDKN2A, levando à 

indução de senescência de maneira similar ao monocistrônico AdCDKN2A. Em trabalhos 

independentes, a inibição da função de p53 em U87 foi estudada com as drogas Nutlin-3a e 

carnosol, ambas inibidoras da interação p53-MDM2 (KRISHNAMOORTHY et al 2017; 

GIACOMELLI et al. 2016). Nesses estudos, o uso dos fármacos foi suficiente para diminuir a 

viabilidade celular e o sequestro em G1 de U87, demonstrando que a inativação natural de p53 

nessa linhagem se deve à atividade exacerbada de MDM2. Esse mecanismo pode explicar a 

diminuta atuação de Adp53 e AdCDKN2AIRESp53 sobre U87DEVD-GLUC observada neste 

estudo. 
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O ensaio de formação de colônias (figura 21) demonstrou que as três linhagens GBMDEVD-

GLUC, quando tratadas com AdCDKN2A, Adp53 ou AdCDKN2AIRESp53, perdem capacidade 

colonigênica. No entanto, como sugerido pelos ensaios de viabilidade e senescência, as causas 

foram distintas em cada tratamento. Transdução de todas as linhagens com AdCDKN2A 

induziu à senescência (figura 22) e ao sequestro em G1 (figuras 24, 26 e 28), estados que 

reduzem a capacidade de formação de colônias. Inclusive, em T98GDEVD-GLUC, AdCDKN2A 

obteve a menor indução à senescência (figura 22), ao mesmo tempo em que obteve a maior 

capacidade de formação de colônias (figura 21) dentre as três linhagens GBM, talvez 

apontando para uma resistência dessa linhagem ao processo de senescência.  

O tratamento com p53 foi o que mais permitiu a formação de colônias, possivelmente 

sugerindo a existência de mecanismos de inibição de sua atividade em todas as linhagens. 

Uma explicação para isso foi levantada acima em relação à linhagem U87DEVD-GLUC, 

envolvendo aumento na atividade de MDM2. Possíveis mecanismos para inibição de p53 nas 

linhagens U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC serão discutidos adiante.  

O tratamento AdCDKN2AIRESp53 induziu à formação de colônias de maneira similar nas três 

linhagens, com alta perda de colonigênese. No entanto, pode-se argumentar que a causa 

primária não foi a mesma em todas as linhagens e se correlaciona com o perfil de p53 

endógeno de cada uma. O resultado em U87DEVD-GLUC (p53wt/wt) se deveu, provavelmente, à 

formação de células senescentes e à parada do ciclo em G1, como foi demonstrado pela alta 

indução de senescência (figura 22) e sequestro em G1 (figura 26) pelo vetor nessa linhagem, 

enquanto a falta de colônias em U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC (p53mut/mut) após receberem 

AdCDKN2AIRESp53 se deveu majoritariamente à perda de viabilidade celular (figuras 19 e 

20). 

Por citometria de fluxo com marcação com iodeto de propídeo (PI) foi possível verificar o 

ciclo celular das linhagens GBMDEVD-GLUC após tratamento com AdCDKN2A, Adp53, 

AdCDKN2AIRESp53 e AdLacZ (figuras 24, 26 e 28), assim como a quantidade de eventos 

hipodiploides (também chamados sub-G1, indicativos de corpos apoptóticos – figuras 25, 27 e 

29).  

Nas três linhagens GBMDEVD-GLUC, as amostras que receberam tratamento-controle AdLacZ 

apresentaram crescimento constante na população em G1 ao longo do experimento, 

consequência de aumento da confluência celular. Também nas três linhagens, tratamento com 

AdCDKN2A produziu sequestro em G1 logo em 24 h, que aumentou em 48 e 72 h. Esse 
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resultado era esperado, visto que CDKN2A se trata de inibidor específico de ciclina 

D:CDK4/6, complexo atuante em G1. Sequestro em G1 também é uma marca da senescência 

celular, o que correlaciona esses dados com os do ensaio de senescência (figura 22). 

Tratamento com Adp53 não produziu uma população em G1 diferente do controle em 

nenhuma linhagem. Esse resultado era esperado em U87DEVD-GLUC devido ao seu perfil 

p53wt/wt, mas nem tanto para as linhagens p53mut/mut U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC. Uma 

possível explicação provém do perfil mutacional dessas linhagens, pois todas possuem 

deleção no gene CDKN2A (tabela 1). Isso implica que, além de não expressarem a proteína 

CDKN2A, as três linhagens GBM utilizadas também não expressam o produto p14ARF, 

codificado pelo mesmo gene em diferente fase de leitura. p14ARF inativa MDM2, ou seja, em 

células sem p14ARF, MDM2 consegue escapar de um importante mecanismo inibitório, e, 

portanto, possivelmente exerce sua própria atividade inibitória sobre p53 mais 

acentuadamente. Outra hipótese é que as cópias mutantes endógenas de p53 das linhagens 

U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC formam tetrâmeros não-funcionais com as cópias selvagens 

exógenas num fenômeno de dominância negativa, visto que o domínio de tetramerização de 

todas é funcional (as mutações em p53 de U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC localizam-se no 

domínio de interação com o DNA – item 4.1). Ambas essas hipóteses ajudam a explicar os 

resultados com Adp53 no ensaio de ciclo celular de U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC, além de 

explicarem a baixa citotoxicidade desse vetor nos ensaios de viabilidade celular dessas 

linhagens (figuras 19 e 20) e a maior colonigênese comparada aos outros vetores supressores 

de tumor nas mesmas (figura 21). 

Tratamento com AdCDKN2AIRESp53 apresentou dois padrões distintos em G1
 

correlacionados ao perfil mutacional de p53 da linhagem utilizada, recapitulando o ocorrido 

no ensaio de senescência (figura 22). Nas linhagens p53mut/mut U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-

GLUC, AdCDKN2AIRESp53 não resultou em diferença em relação ao controle. Já a linhagem 

p53wt/wt U87DEVD-GLUC sofreu sequestro em G1 a partir de 48 h de tratamento. Essa observação 

fornece mais sustentação à ideia de que, nessa linhagem, p53 exógeno do vetor 

AdCDKN2AIRESp53 é inibido e isso permite que CDKN2A atue livremente. 

Também por citometria de fluxo com PI, observou-se a presença de eventos hipodiploides 

após tratamento, indicativos da presença de corpos apoptóticos (figuras 25, 27 e 29). As três 

linhagens GBMDEVD-GLUC apresentaram padrões similares na ocorrência desses eventos, 

produzindo níveis basais após transdução com AdLacZ, níveis ligeiramente mais altos e 

constantes após transdução com AdCDKN2A e Adp53, e níveis muito mais altos e crescentes 
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após tratamento com AdCDKN2AIRESp53. Esta última observação novamente demonstra o 

potencial citotóxico da estratégia de co-expressão de CDKN2A e p53 em linhagens tumorais. 

No entanto, deve-se notar que, apesar de o padrão se repetir, a quantidade numérica de 

eventos hipodiploides alcançada pela transdução com AdCDKN2AIRESp53 em cada linhagem 

foi diferente, sendo que a em U87DEVD-GLUC (p53wt/wt – 20%) foi menor que a observada nas 

linhagens p53mut/mut (60% para U251DEVD-GLUC e 50% para T98GDEVD-GLUC), acompanhando 

os ensaios de viabilidade celular (figuras 19 e 20), que mostraram baixa sensibilidade da 

linhagem U87DEVD-GLUC ao efeito citotóxico do vetor.  

É interessante notar que, após a transdução com AdCDKN2AIRESp53, as linhagens U251DEVD-

GLUC e T98GDEVD-GLUC não apresentaram alteração em nenhuma fase do ciclo celular em 

relação à transdução-controle (figuras 26 e 28), mesmo tendo sofrido violenta queda na 

viabilidade celular (figuras 19, 20, 27 e 29). Isso indica que o mecanismo de indução de 

apoptose desencadeado pela co-expressão CDKN2A + p53 não é fase-dependente. 

Após os ensaios funcionais, realizou-se a dosagem de GLUC no sobrenadante das células 

GBMDEVD-GLUC após tratamento com AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53, AdLacZ e 

mock. Este último induziu uma atividade basal constante de atividade de GLUC nas linhagens 

p53mut/mut U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC, mas produziu atividade crescente de GLUC de 0 

a 72 h na linhagem p53wt/wt U87DEVD-GLUC (figura 30). Este fenômeno aponta para uma 

atividade basal de caspases nessa linhagem, fenômeno que já foi demonstrado para caspase-8 

(KARMAKAR; BANIK; RAY, 2007), possivelmente devida à sua expressão constitutiva de 

p53wt/wt. 

O tratamento com AdLacZ produziu, nas três linhagens, quantidades inesperadamente altas de 

secreção de GLUC com grande diferença em relação às amostras mock (figura 30). Como o 

transgene LacZ é inócuo, a causa provável para este fenômeno é a própria presença da 

partícula viral, ocasionando reação intracelular. Estudos foram realizados com vetores 

adenovirais de primeira e segunda gerações (SHIMIZU et al., 2011, 2014, YANG et al., 

1994a, 1994b) demonstrando que, após sua introdução na célula, existe expressão residual dos 

genes virais E2, E4 e pIX, além da própria expressão do transgene. Estudo posterior 

demonstrou que essa expressão é dependente de NF-κB endógeno (MACHITANI et al., 

2016). Neste trabalho, foi utilizada como vetor partícula adenoviral de primeira geração com 

deleções em E1 e E3 (INVITROGEN 2012, item 4.2). Assim, propõe-se que a atividade de 

GLUC nas amostras de GBMDEVD-GLUC aqui tratadas com AdLacZ deriva de reação 

intracelular desencadeada pela expressão residual de proteínas adenovirais, com eventual 
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ativação de caspases, mas sem indução de morte celular, como mostram as figuras 19, 20, 25, 

27 e 29. Hipóteses a serem consideradas como mecanismo para tal reação são a formação de 

inflamassomo (item 1.5.4) e indução de autofagia. 

O tratamento com AdCDKN2A também produziu secreção inesperadamente alta de GLUC 

nas três linhagens GBMDEVD-GLUC. Uma parte dessa secreção pode ser devida ao mesmo 

mecanismo responsável pelo resultado obtido com o vetor AdLacZ, visto que AdCDKN2A 

não gerou grande perda de viabilidade celular em nenhuma linhagem (figuras 19, 20, 25, 27 e 

29). No entanto, apenas esse mecanismo não explica os altos níveis de GLUC obtidos, visto 

que os resultados com AdCDKN2A foram maiores que o controle nas três linhagens 

GBMDEVD-GLUC (p<0,01 em todas; figura 30). Isso sinaliza para a existência de um mecanismo 

adicional de ativação de caspases. Aqui se propõe que este esteja relacionado ao processo de 

senescência, visto que AdCDKN2A também induziu acentuada senescência celular nas três 

linhagens (figura 22).  

Pouco se sabe sobre ativação de caspases durante a senescência, mas Gitenay e colegas (2014) 

demonstraram que células mamárias humanas imortalizadas escapam expressivamente de 

senescência induzida por oncogenes quando expressam constitutivamente short hairpin RNAs 

anti-caspase-2. Além disso, camundongos caspase-2-/- apresentam traços de envelhecimento 

mais acentuados e tempo de vida mais curto que camundongos caspase-2+/+ (ZHANG et al. 

2007). Esses dados tornam caspase-2 um candidato interessante a mecanismo responsável 

pela secreção de GLUC após tratamento com AdCDKN2A.  

Entretanto, a viabilidade dessa hipótese depende da capacidade de caspase-2 hidrolisar a 

molécula sensora GFP-DEVD-GLUC e liberar GLUC no citoplasma. O sensor, expresso 

constitutivamente pelas linhagens GBMDEVD-GLUC, possui o motivo tetra-aminoacídico 

DEVD, sítio de clivagem de caspases-3/7. No entanto, caspase-2 possui afinidade por 

domínios penta-aminoacídicos, como VDVAD. Apesar disso, Tang e colegas (2011) 

demonstraram que, apesar de VDVAD ser o peptídeo com maior afinidade para caspase-2, a 

enzima também apresenta ação hidrolítica sobre o tetra-aminoacídico DVAD. Assim, 

considerando a similaridade entre os domínios DVAD e DEVD, a hipótese não está 

descartada, mas mais estudos serão necessários para se determinar se caspase-2 é a 

responsável pela alta secreção de GLUC após transdução de linhagens GBMDEVD-GLUC com 

AdCDKN2A. 
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Tratamento das linhagens GBMDEVD-GLUC com Adp53 não produziu atividade de GLUC 

diferente do controle em nenhuma amostra. Esse resultado segue o observado nas curvas de 

crescimento (figura 20) e nas análises de eventos hipodiploides (figuras 25, 27 e 29), que em 

conjunto apontaram para baixa indução de morte celular por Adp53 nas três linhagens. As 

possíveis explicações para esse fenômeno foram discutidas previamente e se baseiam em 

mecanismos intracelulares de inibição de p53, sendo que U87DEVD-GLUC (p53wt/wt) possui 

aumentada atividade de MDM2 (KRISHNAMOORTHY et al. 2017; GIACOMELLI et al. 

2016), e as linhagens U251DEVD-GLUC e T98GDEVD-GLUC podem também apresentar alta atuação 

de MDM2 por não expressarem seu repressor, p14ARF, além de possivelmente formarem 

tetrâmeros não-funcionais entre cópias endógenas mutantes de p53 e cópias exógenas 

selvagens. 

Tratamento das linhagens GBMDEVD-GLUC com AdCDKN2AIRESp53 produziu níveis variáveis 

de atividade de GLUC nas três linhagens em 72 h de transdução, não gerando diferença em 

relação ao controle em U87DEVD-GLUC, gerando resultados mais baixos que o controle em 

U251DEVD-GLUC (p<0,01) e mais altos que o controle em T98GDEVD-GLUC (p<0,001). Essa 

variação não se correlaciona perfeitamente com os resultados dos experimentos anteriores 

nem com o perfil genético de p53 de cada linhagem.  

No entanto, uma hipótese ainda pode ser levantada. Nas três linhagens GBMDEVD-GLUC, 

AdCDKN2AIRESp53 reduziu a viabilidade celular de maneira significativa, com indução de 

apoptose de maneira mais acentuada que os outros tratamentos (figuras 19, 25, 27 e 29), 

mesmo em U87DEVD-GLUC, linhagem que apresentou mais resistência à morte por esse vetor 

(figuras 19, 20 e 25). Dessa maneira, propõe-se que os índices de atividade de GLUC obtidos 

com este tratamento se correlacionam com a morte celular. Visto que a apoptose é um 

processo cinético, ela possui duas variáveis a serem consideradas para sua quantificação: o 

número de células que inicia o processo, e sua duração temporal em cada célula 

(SMOLEWSKI et al. 2002; KERR; WINTERFORD; HARMON, 1994; MAJNO; JORIS, 

1995; VAUX; KORSMEYER, 1999; KERR; WYLLIE; CURRIE, 1972; 

DARZYNKIEWICZ; BEDNER; TRAGANOS, 2001). Dados como viabilidade celular 

(figuras 19 e 20) e produção de corpos apoptóticos (figuras 25, 27 e 29) apresentam dados 

importantes a respeito da primeira variável, mas os resultados de GLUC após tratamento com 

AdCDKN2AIRESp53 não se correlacionaram com eles. Dessa maneira, propõe-se que a 

secreção de GLUC nas linhagens GBMDEVD-GLUC após tratamento com AdCDKN2AIRESp53 

se correlaciona com a duração do processo apoptótico em cada linhagem. Sob essa ótica, um 
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processo mais longo abre uma janela maior, desde a ativação de caspases-3/7 até a destruição 

da via secretória celular, para secreção de GLUC. 

Esse sistema sensor permite a detecção de GLUC no sobrenadante, e como consequência as 

células em cultura permanecem sem interferência ao longo do experimento. Assim, em teoria, 

seria possível realizar mais de um ensaio com as mesmas amostras, o que teria a vantagem de 

evitar vieses de experimentação. 

A ideia foi testada na linhagem T98GDEVD-GLUC após receber mock, AdLacZ, AdCDKN2A, 

Adp53 e AdCDKN2AIRESp53, realizando-se aferição de GLUC no sobrenadante multiplexada 

com curva de crescimento nas células aderidas. As curvas de crescimento individual (figura 

20) e em multiplex (figura 31) apresentaram o mesmo perfil. Já os resultados de dosagem de 

GLUC individual (figura 30) e em multiplex (figura 32) foram praticamente idênticos. Esses 

resultados apontam fortemente para a factibilidade da multiplexação de ensaios GLUC sem 

prejuízo dos resultados. 

Também foi realizada dosagem de GLUC em H1299DEVD-GLUC (figura 34), linhagem de 

NSCLC p53-/- estudada previamente em Xande e colegas (2013), em multiplex com ensaio de 

viabilidade (figura 33). Utilizando os mesmos tratamentos deste estudo, AdLacZ, 

AdCDKN2A, Adp53 e AdCDKN2AIRESp53, Xande realizou curvas de crescimento com 

cristal violeta de 0 a 96 h em H1299DEVD-GLUC, mas realizou dosagem de GLUC apenas em 48 

h. Aqui, realizou-se dosagem de GLUC em 24, 48 e 72 h seguindo a mesma metodologia, de 

maneira a complementar o resultado anterior. 

A amostra mock de H1299DEVD-GLUC não produziu significativa atividade de GLUC em 

nenhum ponto temporal, apontando para ausência de atividade basal de caspases nessa 

linhagem (figura 34). Já a transdução com AdLacZ produziu, assim como nas linhagens 

GBMDEVD-GLUC, aumento de GLUC de 24 a 72 h após tratamento. Esse resultado corrobora a 

ideia de que a presença da partícula viral desencadeia reação intracelular, com eventual 

ativação de caspases. Tratamento com AdCDKN2A resultou em atividade de GLUC mais alta 

que o controle, recapitulando os resultados observados nas linhagens GBMDEVD-GLUC. 

Já transdução com Adp53 produziu resultados significativamente mais altos que todos os 

outros em 72 h, o que não foi observado em nenhuma linhagem GBMDEVD-GLUC (figura 34). O 

ensaio de viabilidade de H1299DEVD-GLUC (figura 33) mostra que há perda de viabilidade 

celular em 72h. No entanto, AdCDKN2AIRESp53 induziu a uma perda de viabilidade ainda 

maior (figura 33), mas seus níveis de atividade de GLUC foram mais baixos que o tratamento 
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com Adp53 (figura 34). Esses dados sugerem que a quantidade de células mortas não é a 

única variável a se correlacionar com a atividade de GLUC, e, portanto, levanta-se novamente 

a hipótese de que a duração do processo (seja apoptótico, seja outro) deve ser considerada. 

A transdução com AdCDKN2AIRESp53 apresentou resultados interessantes. Na curva de 

crescimento de Xande e colegas (2013), o tratamento de H1299DEVD-GLUC com 

AdCDKN2AIRESp53 reduziu drasticamente a população de células de 0 a 48 h, que se 

manteve constante em 72 e 96 h de tratamento (resultado aqui corroborado pelo ensaio de 

viabilidade em 72 h – figura 33). Na aferição de GLUC aqui realizada (figura 34), sua 

atividade aumentou de 0 a 48 h, e permaneceu constante até 72 h. Esses dados indicam que 

AdCDKN2AIRESp53 induz morte celular em H1299DEVD-GLUC de tal maneira que a totalidade 

de suas células-alvo perde a viabilidade em até 48 h após tratamento, secretando GLUC no 

processo, mas as células remanescentes não são afetadas (seja por não terem recebido o 

transgene, seja por serem resistentes à morte desencadeada pela expressão simultânea de 

CDKN2A e p53).  
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7 CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste estudo suportam a ideia de que a expressão simultânea de CDKN2A e p53 

em células cancerosas possui efeito sinérgico na indução de morte celular comparado a cada 

gene individualmente, mesmo em linhagens com perfis distintos de p53. No entanto, o efeito 

foi menor em linhagem p53wt/wt, sugerindo uma possível resistência natural ao tratamento em 

linhagens com esse perfil. 

Outro ponto importante foi que uma parcela expressiva da população celular remanescente 

entrou em sequestro em G1 e senescência celular, o que pode ser favorável em contexto 

clínico contra o câncer visto que senescência é um estado não-proliferativo. No entanto, 

células senescentes podem ser prejudiciais ao tumor por secretarem fatores de crescimento 

que afetam as células vizinhas (item 1.4). Dessa maneira, deve-se buscar maneiras de 

melhorar a estratégia terapêutica de modo a desviar ao máximo sua atuação para indução de 

morte celular. 

Sobre o sensor de caspase-3/7 GFP-DEVD-ssGLUC, algumas observações importantes 

devem ser destacadas. O sensor produziu resultados consistentes ao longo dos experimentos, 

o que demonstra sua robustez. No entanto, ao utilizá-lo para se caracterizar um tratamento, 

deve-se ter em mente que indução de apoptose não é o único processo capaz de gerar sinal. 

Neste projeto, a linhagem U87DEVD-GLUC demonstrou possuir uma ativação basal de caspases 

que resulta em secreção de GLUC, mesmo sem receber tratamento. Além disso, a própria 

presença de vetores adenovirais, mesmo carregando transgene inócuo (como LacZ), levou à 

ativação de caspases em todas as linhagens testadas (U87DEVD-GLUC, U251DEVD-GLUC, 

T98GDEVD-GLUC e H1299DEVD-GLUC), mas sem reduzir a viabilidade celular. 

Outro resultado notável foi a alta secreção de GLUC em células que receberam CDKN2A, 

resultado que se correlacionou com a indução de senescência por esse transgene. Isso aponta, 

apesar de não provar definitivamente, para uma possível correlação entre ativação de caspases 

e senescência. 

Além disso, deve-se ter em mente que a secreção de GLUC nos casos acima (atividade basal 

de caspases, reação intracelular ao vetor e senescência celular) é constante e durável, 

enquanto sua secreção durante a apoptose é finita, além de poder se correlacionar não apenas 

com a quantidade de células apoptóticas de uma população, mas com a duração do processo 

em cada célula. Dessa maneira, em tratamentos que induzem simultaneamente mais de um 
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processo celular com ativação de caspases, como no caso de AdCDKN2AIRESp53 (capaz de 

induzir apoptose e senescência, e possivelmente outras reações celulares não testadas aqui, 

como autofagia), os resultados de GLUC não podem ser utilizados para quantificar 

especificamente um processo ou outro, mas sim a combinação de todos os processos 

ocorrendo simultaneamente na população celular. 

Este estudo deu mais um passo na caracterização do vetor adenoviral bicistrônico 

AdCDKN2AIRESp53, aproximando-o da clínica, e ofereceu uma moldura para as vantagens e 

desvantagens no uso do sensor de caspases GFP-DEVD-GLUC. 
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*De acordo com: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 24 p. 
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