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RESUMO 

KREMER, Jean Lucas. Análise da regulação do fator de transcrição TCF21 e seu 

papel na migração e invasão celular em tumores. 2020. Tese (Doutorado em 

Ciências). Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2020). 

 

Adenomas do córtex da suprarrenal (ACA) são achados comuns enquanto os 

carcinomas (ACC) são raros, de prognóstico limitado e apresentam recidivas e/ou 

metástases. No Brasil há interesse no estudo desses tumores uma vez que sua 

incidência é superior ao restante do mundo, principalmente em crianças. O fator de 

transcrição TCF21 é regulado epigeneticamente por meio da transcrição de um RNA 

não codificante (TARID), responsável pela demetilação do promotor e ativação da 

transcrição. TCF21 está envolvido com o desenvolvimento de diferentes órgãos, 

incluindo da glândula suprarrenal, e é importante no desenvolvimento, pois animais 

knockout para TCF21 não sobrevivem. Em vários tumores TCF21 está menos 

expresso e epigeneticamente silenciado devido a metilação de seu promotor. Está 

relacionado com maior capacidade de invasão celular e metástase através de um 

mecanismo que envolve a expressão de genes relacionados com o controle da 

motilidade celular. Resultados de microarray mostraram que TCF21 está menos 

expresso em ACC do que ACA. No entanto, o estado de metilação de TCF21, o efeito 

da expressão ou silenciamento de TCF21 nas células de tumores adrenocorticais, 

bem como seu efeito na migração e invasão celular e os mecanismos envolvidos, não 

são conhecidos nesses tumores. Nossos resultados mostraram que o promotor de 

TCF21 está mais metilado em linhagens de células de ACC do que em células de 

ACA. Esta condição foi correlacionada com a menor expressão de TCF21 em células 

de ACC, quando comparadas com culturas de células de hiperplasia e de células de 

adenoma do córtex adrenal. A utilização do agente demetilante 5-aza-20–

deoxycytidine nas linhagens de células de ACC sugere que um dos mecanismos 

prováveis do silenciamento epigenético de TCF21 ocorre pela metilação do seu 

promotor. O aumento da expressão endógena de TCF21, através do sistema 

CRISPR/dCas9/TCF21 ou sua superexpressão com o plasmídeo pCMVMycPOD1, 

reduziu a migração e invasão celular nas linhagens de ACC. A presença de TCF21 

regulou positivamente os genes envolvidos com função anti-invasiva, o gene 

supressor de metástase tumoral (KISS1), a metaloproteinase 8 (MMP8) e o inibidor 



  

de metaloproteinase 1 (TIMP1). Por outro lado, os genes com função invasiva, genes 

MMP2, MMP9 e MMP14, foram inibidos por TCF21. Nas células de adenoma, a 

utilização de siRNA-TCF21 induziu a capacidade invasiva dessas células através do 

mecanismo oposto. Em células de hepatocarcinoma, dados do nosso grupo 

mostraram efeitos opostos de TCF21 daqueles observados em células de ACC. De 

fato, em células de hepatocarcinoma TCF21 aumentou a migração e invasão através 

da expressão de genes invasivos e inibição dos genes anti-invasivos estudados. 

Portanto, em células de ACC, TCF21 é regulado através da metilação do seu 

promotor, cujo efeito é observado na motilidade celular. O mecanismo pelo qual a 

motilidade celular é modificada por TCF21 sugere o envolvimento de 

metaloproteinases e seus reguladores. Por outro lado, os resultados obtidos em 

células de hepatocarcinoma mostram que a definição de TCF21 como supressor de 

tumor está condicionado ao contexto celular analisado. 

 

Palavras chave: TCF21. Carcinoma do córtex da suprarrenal. Metilação, Migração e 

Invasão. Hepatocarcinoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

KREMER, Jean Lucas. Analysis of the transcription factor regulation TCF21 and its 

role in cell migration and invasion in tumors. (PhD in Sciences). Institute of Biomedical 

Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Adenomas of the adrenal cortex (ACA) are common tumors while carcinomas (ACC) 

are rare with limited prognosis and frequent recurrences and/or metastases. In Brazil, 

there is interest in the study of these tumors, because its incidence is higher than the 

rest of the world, mainly in children. The transcription factor TCF21 is epigenetically 

regulated through the transcription of a non-coding RNA (TARID), responsible for the 

demethylation of the promoter of TCF21 gene and activation of the its transcription. 

TCF21 is involved in the development of different organs, including the adrenal gland, 

and is important for development, as TCF21 knockout mice do not survive. TCF21 is 

less expressed in several tumors, and epigenetically silenced due to methylation of its 

promoter.TCF21 inactivation is related to an increase capacity for cellular invasion and 

metastasis, through a mechanism that involves the expression of genes associated 

with the control of cellular motility. Microarray results showed that TCF21 is less 

expressed in ACC than ACA. However, the methylation condition of TCF21, the effect 

of its expression or silencing on adrenocortical tumor cells, as well as its effect on cell 

migration and invasion, and the mechanisms involved, are unknown in these tumors. 

Our results showed that the TCF21 promoter is more methylated in ACC cell lines than 

in an ACA cell culture. This condition was correlated with the lower expression of 

TCF21 in ACC cells, when compared with cultures of hyperplasia cells and adenoma 

cells of the adrenal cortex. The use of the demethylating agent 5-aza-20-deoxycytidine 

in ACC cell lines suggests that TCF21 is epigenetic silencing by methylation of its 

promoter. The increase in the endogenous expression of TCF21 through the 

CRISPR/dCas9/TCF21 system or its overexpression with the plasmid 

pCMVMycPOD1, reduced the migration and cell invasion in the ACC cell lines. TCF21 

positively modulated the expression of genes involved with anti-invasive function such 

as the tumor metastasis suppressor gene (KISS1), metalloproteinase 8 (MMP8) and 

metalloproteinase 1 inhibitor (TIMP1). On the other hand, genes with invasive function, 

genes MMP2, MMP9 and MMP14, were inhibited in the presence of TCF21. In 

adenoma cells, siRNA-TCF21 use for the silencing of TCF21 induced the invasive 



  

capacity of these cells through the opposite mechanism. In hepatocarcinoma cells, 

data from our group showed opposite effects of TCF21 compared ACC cells. In 

hepatocarcinoma cells, data from our group showed opposite effects of TCF21 

compared to ACC cells. In fact, in hepatocarcinoma cells, TCF21 increased migration 

and invasion through the expression of invasive genes and inhibition of the anti-

invasive genes studied. Therefore, in ACC cells, TCF21 is regulated by promoter 

methylation, and the effect is observed on cell motility. The mechanism by which 

TCF21 modifies cell motility suggests the involvement of metalloproteinases and their 

regulators. On the other hand, the results obtained in hepatocarcinoma cells, showed 

that the definition of TCF21 as a tumor suppressor is conditioned to cellular context 

analyzed. 

 

Keywords: TCF21. Adrenocortical carcinoma. Methylation. Migration and Invasion. 

Hepatocarcinoma 
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1. INTRODUÇÃO  
 
1.1 A glândula suprarrenal 

 

 A glândula suprarrenal é formada por duas regiões, o córtex e a medula, de 

origens embriológicas distintas, respectivamente mesoderma e neuroectoderma, 

envoltos por uma cápsula de origem mesenquimal. É um órgão bilateral, localizado no 

polo superior de cada rim e com morfologia piramidal à direita e semilunar à esquerda 

(Figura 1). Em humanos, o tamanho da glândula varia entre 3.0 a 5.0 cm de 

comprimento, 4.0 a 6.0 mm de espessura e peso entre 3.5 a 5.0 g (Junqueira & 

Carneiro, 2008; Gray, 1988). O córtex da suprarrenal corresponde a 75% da glândula 

e apresenta células organizadas em zonas produtoras de hormônios esteroides, 

essenciais para a homeostase do organismo. São 3 zonas morfofuncionais distintas: 

a zona glomerulosa, justaposta à cápsula, caracterizada pela presença de células 

organizadas semelhantes a alvéolos, com núcleos arredondados e grânulos 

citoplasmáticos produtores de mineralocorticoides, como a aldosterona; mais 

internamente está localizada a zona fasciculada, cujas células estão organizadas em 

colunas radiadas, apresentam grânulos citoplasmáticos e produção de 

glicocorticoides, como o cortisol. A zona reticulada, mais interna e próxima à medula 

é formada por uma rede irregular de células que, em humanos, são produtoras de 

hormônios sexuais (Figura 1). A medula é derivada da crista neural e é constituída por 

células cromafim, produtoras de catecolaminas. (Figura 2).  

Durante a embriogênese as células do primórdio adrenogonadal, que 

expressam WT1 e SF-1, formam a cápsula adrenal. Na região subcapsular foi 

identificado um grupo de células semelhantes às do primórdio adrenogonadal que 

expressavam TCF21, WT1, GATA e GLI1 (Bandiera et al., 2013). Durante o 

desenvolvimento da adrenal, células progenitoras da cápsula, que expressam GLI1, 

darão origem às células esteroidogênicas do córtex adrenal, portanto, células que 

expressam SF-1. As células que expressam TCF21, um inibidor de SF-1 (Tamura et 

al. 2001, França et al., 2013), migram em direção centrípeta e estas, podem dar 

origem as células do estroma (Wood et al., 2013). Células progenitoras de vida longa 

no córtex adrenal que expressam TCF21 e GLI1 são reguladas por WT1, e se 

diferenciam em células esteroidogênicas para manutenção do córtex. Desta forma, 

TCF21 deixa de inibir SF-1 o que permite que a célula progenitora se diferencie em 
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célula esteroidogênica (Bandiera et al., 2013).  

 

 

 
 

Figura 1- Imagem ilustrativa da glândula suprarrenal. Secção longitudinal que localiza a 
cápsula, o córtex e suas diferentes zonas e a medula. Adaptado de Anatomy of Adrenal Gland by 
Stocktrek imagens (2013). 
 

 

 
 
Figura 2- Modelo de desenvolvimento da glândula suprarrenal. Início com o surgimento do 

primórdio adrenogonadal e formação do primórdio adrenal (em vermelho), seguida da junção das 
células da crista neural, para formarão da medula (em amarelo) e células do mesênquima que formarão 
a cápsula (em verde). Nessa etapa, em vermelho a zona fetal que regride durante a diferenciação para 
formar a zona definitiva (em preto) e depois as diferentes zonas que compõem o córtex adrenal (em 
cinza e preto). Adaptado de Wood et al. 2013) 
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1.2 Tumores do córtex adrenal 

 

 Tumores do córtex da suprarrenal (ACT) em adultos são achados comuns, 

cuja prevalência aumenta com a idade, sendo que 6-7% dos pacientes podem 

apresentar nódulos adrenais como achados incidentais (Klooset al., 1995; Arnaldi et 

al, 2011). A maior parte destes nódulos são adenomas adrenocorticais (ACA) e o 

tratamento consiste em observação clínica e radiológica (Kloos, Gross et al. 1995). 

Por outro lado, os carcinomas (ACC) são raros, de prognóstico e tratamento limitado 

(Arnaldi et al, 2011; Berruti et al., 2012). Há um interesse no estudo dos ACT, uma 

vez que a incidência desses tumores na população brasileira é cerca de 10 a 15 vezes 

superior à descrita no restante do mundo, principalmente em crianças. Essa maior 

incidência está relacionada com a presença de um tipo de mutação germinativa no 

gene supressor de tumor TP53 (Michalkiewicz et al. 1997; Latronico et al., 2001; 

Ribeiro et al, 2001).   

Os adenomas adrenocorticais em adultos são tumores caracterizados pelo 

crescimento homogêneo e delimitado do córtex adrenal, e podem ser funcionantes, o 

que causa desequilíbrio hormonal e manifestações clínicas (Nieman et al., 1997; 

Bhargava et al, 2018). Os carcinomas por sua vez apresentam incidência de 1-2 

casos por milhão, mais frequentemente em mulheres e em pacientes com idade 

acima de 40 anos. São tumores heterogêneos de crescimento rápido, que podem 

atingem grandes dimensões e com pontos de necrose. A maioria não é funcionante 

e pode se disseminar pelo abdômen, ossos, pulmões ou fígado (Bhargava et al, 

2018). O tratamento é a completa remoção cirúrgica realizada em centros 

especializados, que pode ser associado a terapias adjuvantes, que são pouco 

eficientes e apenas paliativas (Gaujoux et al, 2016; Berruti et al., 2012). O 

quimioterápico disponível utilizado é o agente adrenolítico mitotano, com ação 

limitada e efeitos neurológicos e gastrointestinais severos (Bilimoria et al, 2008; 

Aufforth & Nilubol, 2014).  

O diagnóstico dos tumores adrenocorticais é realizado através da aplicação de 

nove critérios anatopatológicos, que juntos formam o escore de Weiss (Weiss, 1984). 

Esse escore compreende nove critérios como taxa mitótica aumentada; presença de 

mitoses atípicas; necrose, grau nuclear III ou IV; arquitetura difusa; células claras 

(25% ou menos); invasão venosa; invasão sinusoidal e invasão da cápsula tumoral. 

O tumor é considerado maligno se apresentar três ou mais desses critérios, com 98% 
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de precisão para tumores adultos quando associados à marcadores de proliferação 

celular, a proteína Ki-67 (Aubert et al, 2002; Gaujoux et al, 2016). A organização 

europeia para estudos dos tumores da glândula adrenal (ENS@T) classifica os 

tumores quanto ao seu estadiamento em 4 estágios: I, o tumor é menor que 5 cm, e 

permanece restrito à capsula adrenal; II, o tumor é maior que 5 cm e está restrito à 

capsula adrenal; III, o tumor mede mais que 5 cm, atingindo tecidos adjacentes com 

ou sem comprometimento de linfonodos próximos e sem a presença de metástase; 

IV o paciente apresenta doença metastática. Mais recentemente um estudo 

envolvendo 47 pacientes com ACC, mostrou que pacientes em estadiamento I, II e III 

tiveram sobrevida de respectivamente 100%, 93% e 60% em 5 anos (Kostiainen et 

al, 2019). 

Os tumores adrenocorticais pediátricos são raros, com incidência de 0,3 por 

milhão ao ano, e ocorrem mais frequentemente entre 0 a 4 anos de idade (Ribeiro et 

al., 1990). Muitas vezes são funcionantes, apresentam virilização e podem estar 

associados a síndrome de Cushing (Wieneke et al., 2003). No sul e sudeste do Brasil, 

a incidência de mutações germinativas no gene TP53 contribui para a uma maior 

incidência desses tumores em relação a taxa mundial (Ribeiro et al., 2001). Outras 

mutações foram relatadas como relevantes para a tumorigênese pediátrica. Um 

estudo genômico mostrou que casos selecionados com uma mutação R337H 

apresentavam eventos genéticos secundários, como perda da heterozigose (LOH) 

nos cromossomos 11 e 17p, seguido da desregulação da expressão de IGF2 e 

mutação no gene ATRX (Pinto et al., 2015). Outra alteração é a LOH da região 11p15, 

que leva à superexpressão de IGF2 do alelo paterno e desregulação da via β-

catenina, que juntas contribuem para tumorigênese pediátrica (Sun et al., 1997; 

Heaton et al., 2012). Outra alteração encontrada em tumores adrenocorticais 

pediátricos é no cromossomo 9q34, próximo ao local do gene NR5A1/SF-1, que está 

hiperexpresso (Pianovski et al., 2006).  

Diferente do estabelecido para tumores adultos, o diagnóstico na faixa etária 

pediátrica ainda é incerto e não segue o padrão estabelecido para tumores adultos, 

pois estes tumores apresentam um comportamento particular (Weiss et al., 1989). 

Wieneke et al., (2003) propôs um conjunto de 9 critérios macroscópicos e 

microscópicos para o diagnóstico de malignidade em ACTs pediátricos que abrangem 

o tamanho do tumor >10,5cm; o peso do tumor >400 gramas; a invasão da região 

periadrenal e órgãos adjacentes; a invasão da veia cava; a invasão capsular, a 
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presença de necrose; mais de 15 mitoses por campo em alto aumento (400x), e a 

presença de mitoses atípicas. Além desses, a combinação dos critérios de Wieneke 

com a expressão de Ki67 e P53 podem ter valor relevante no diagnóstico de ACTs 

pediátricos (Das et al., 2016) 

 

1.3 Fator de Transcrição TCF21 

 

 O gene TCF21 ou POD-1 está localizado no cromossomo 6q23.2, e codifica 

duas isoformas de uma proteína com 179 aminoácidos e peso molecular de 19kDa 

(GeneCards® Human Gene Database). A proteína TCF21 é um fator de transcrição 

do tipo helix-loop-helix básica (bHLH) expresso nos sítios de transição mesênquima-

epitélio, durante o desenvolvimento dos sistemas urogenital, cardiovascular, 

respiratório e gastrointestinal (Lu et al., 1998; Quaggin et al., 1998, 2002; Robb et al., 

1998). TCF21 forma dímeros através do domínio helix-loop-helix e reconhece as 

sequências E-box (CANNTG) presentes nas regiões promotoras dos genes alvos que 

são regulados por ele (Massari & Murre, 2000). TCF21 foi primeiramente chamado 

de POD-1 pois foi identificado em células do rim, os podócitos (Quaggin et al 1998). 

Foi também detectado nas células cardíacas embrionárias e recebeu o nome de 

capsulina (Lu et al., 1998).  

Animais knockout para Tcf21 acumularam anormalidades nos pulmões, rins e 

baço, e são inviáveis (Quaggin et al., 1999; Lu et al., 2000). Os neonatos 

apresentaram genitálias masculina e feminina indistinguíveis, ovários ectópicos, 

testículos menores e irregulares e falhas na dissociação dos órgãos genitais com a 

glândula adrenal durante o desenvolvimento (Cui et al, 2004).  

TCF21 tem papel importante na regulação e embriogênese das gônadas e 

adrenais, e sua expressão é dependente do sexo e estágio do desenvolvimento do 

órgão (Ikeda et al., 1994; Hatano et al., 1996; Robb et al., 1998). Está mais expresso 

nos testículos do que nos ovários durante o desenvolvimento fetal e após o 

nascimento o padrão de expressão se inverte. TCF21 inibe a expressão de Sf-

1/Nr5a1, que é um importante fator na embriogênese das gônadas (Tamura et al, 

2001). A expressão anormal de Sf-1 em animais com Tcf21 silenciado foi relacionada 

com falhas no desenvolvimento das gônadas devido a desregulação do processo de 

diferenciação das células esteroidogênicas (Cui et al, 2004). 

Durante o desenvolvimento da glândula adrenal, um grupo de células do 
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primórdio adrenogonadal (AGP), que expressa níveis mais elevados de SF-1, migra 

para a região dorsomedial para formar o primórdio adrenal (AP) (Luo et al., 1994). 

SF-1, durante o processo de diferenciação, é continuamente expresso e dará origem 

às células esteroidogências (Zubar et al., 2008). TCF21 é expresso na cápsula e 

subcápsula da adrenal de camundongos durante o desenvolvimento do AP de E9.5 

até E14.5, regula a expressão de SF-1, e consequentemente controla a diferenciação 

celular. O controle da expressão de SF-1 mantém as células progenitoras em 

diferentes estágios de diferenciação na região da cápsula e subcápsula (Bandiera et 

al, 2013).  

 

1.4 TCF21 em tumores adrenocorticais 

 

TCF21 está reprimido em vários tipos de tumores como melanoma (Arab et al., 

2011), sarcoma (Gooskens Chenet al., 2015), estômago (Yang et al., 2015), cabeça 

e pescoço (Smith et al., 2006), mamas (Dai et al., 2016), rins (Zhang et al., 2012), 

bexiga (Sun et al., 2019), pulmão (Richards et al., 2011), câncer colorretal (Dai et al., 

2016), esôfago (Chen et al., 2017) e em tumores do córtex adrenal (Giordano et al., 

2009; França et al., 2013). Seu silenciamento está associado à malignidade, à maior 

capacidade proliferativa e metastática, pior prognóstico e menor tempo de sobrevida 

em vários tipos de tumores (Jiang et al., 2018; Ao et al., 2020; Lotfi et al., 2020). 

Estudos do nosso grupo mostraram que, em ACC TCF21 está menos expresso 

do que em ACA e adrenal normal (Giordano et al., 2009; França et al., 2013). 

Mostramos também que a expressão de TCF21 combinado à expressão do gene 

BUB1B, que é um gene do checkpoint mitótico, tem valor prognóstico em ACC adulto. 

Além disso, esse trabalho sugere que a análise combinada de TCF21 e SF-1 pode 

prever malignidade em tumores pediátricos de pacientes com menos de 5 anos de 

idade (Passaia et al., 2018). Mostramos também, em trabalhos anteriores, que a 

expressão de TCF21 em células de carcinoma adrenocortical humano e em culturas 

primárias de adrenal de rato diminuiu a expressão de SF-1 (França et al, 2013; França 

et al, 2015). Essa inibição ocorre através da ligação direta de TCF21 no sítio E-box 

do promotor de SF-1, diminuindo a expressão de enzimas esteroidogênicas. A 

superexpressão de SF-1 em células de ACT humano tem um impacto significante no 

metabolismo de esteroides, no controle do ciclo celular, no processo de apoptose e 

na adesão celular (Doghaman et al., 2007).  
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1.5 Regulação epigenética  

 

 A regulação epigenética ocorre através de alterações no padrão de expressão 

gênica, sem que haja alteração na sequência do DNA, durante o desenvolvimento e 

a manutenção celular. Os principais eventos epigenéticos são a metilação do DNA, 

a modificação das histonas e a regulação por microRNAs de interferência. A 

metilação do DNA é a forma mais estudada, uma vez que pode ser um fator causal 

em carcinomas e uma condição que pode ser utilizada como marcador tumoral 

(Esteller et al., 2001, Tie et al., 2012).  

A metilação do DNA é uma modificação química herdada ou esporádica que 

ocorre por adição de um grupamento metil na posição 5´ do anel da citosina e 

também nos dinucleotídeos CpG (Citosina-fosfato-Guanina). Essa alteração química 

promove o silenciamento do gene, uma vez que as ilhas de CpG são localizadas, em 

sua maioria, nas regiões promotoras dos genes (D’Alessio et al., 2006). O padrão de 

metilação de um gene é estabelecido e mantido nos dinucleotídeos CpG por uma 

família de enzimas, as DNA metiltransferases do tipo DNMT1, DNMT3a e DNMT3b. 

Essas enzimas catalisam e transferem o grupamento metil da S-adenosyl-L-

metionina (doador de metil) para as bases de citosina ou adenina na molécula de 

DNA (Feinberg et al.,2001). O processo de metilação do DNA interfere na expressão 

gênica de forma direta, pois a metilação das citosinas presentes nas ilhas CpGs, 

localizadas em regiões promotoras dos genes, impedem, através de uma barreira 

física, o seu reconhecimento e transcrição genica (Berger et al., 2009). 

A modificação das histonas ocorre através de processos de acetilação e 

desacetilação, controladas, respectivamente, por duas famílias de enzimas, as 

histonas acetiltransferases (HAT) e as histonas desacetilases (HDAC). As HAT 

transferem grupos acetil para resíduos de lisina amino-terminal das histonas, o que 

resulta na expansão local da cromatina e maior acessibilidade de proteínas 

regulatórias ao DNA. Por outro lado, as HDAC catalisam a remoção de grupos acetil 

levando à condensação da cromatina e repressão transcricional. Esse equilíbrio entre 

acetilação e desacetilação regula a expressão genica em processos biológicos 

normais, no entanto, o rompimento desse equilíbrio contribui para a desregulação da 

expressão gênica, e tem sido associado ao processo tumoral e à progressão dos 

tumores malignos (Ning et al., 2015; Yen, et al.,2016). 

Os microRNAs (miRNA), são moléculas curtas de RNA de fita simples que 
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regulam a expressão gênica pós-transcricional de vários genes humanos (Friedman 

et al, 2009; Vrba et al., 2011). Podem atuar de duas maneiras, interferem e inibem a 

tradução do mRNAs alvo ou promovem sua degradação após a transcrição (Vrba et 

al., 2011). A expressão de miRNA é frequentemente alterada em tumores (Peter et 

al., 2009). 

 

1.6 Regulação epigenética em tumores adrenocorticais 

 

 A análise da metilação global de carcinomas adrenocorticais mostrou que há 

um padrão de metilação distinto entre carcinomas e adenomas, e entre ACC 

metastáticos e ACC primários (Fonseca et al., 2012; Rechache et al., 2012). Além 

disso, foi identificado um padrão de metilação em ilhas CpG de genes de ACCs 

associados à um prognóstico desfavorável (Barreau et al., 2013). Os trabalhos de 

análise global da metilação sugerem a hipermetilação de supressores de tumor como 

o inibidor dependente de ciclina 2A (CDKN2A) ou o N-Myc Downstream-Regulated 

Gene family member 2 (NDRG2) (Assié et al, 2014). A regulação epigenética de 

genes conhecidos por modular as vias de sinalização TP53, WNT e IGF, bem como 

o silenciamento do gene supressor de tumor MARCKS, ainda não descrito em ACCs, 

também foram descritos em um estudo sobre o estado de metilação do DNA de 18 

ACC e 6 adrenais normais (Legendre et al., 2016). 

 

1.7 Regulação epigenética do gene TCF21  

 

 O gene TCF21 é controlado epigeneticamente por meio da transcrição de um 

RNA não codificante (TARID) transcrito pelo exon 3, associado a ilha de metilação 

CGI3, responsável pela demetilação da ilha CGI1 no promotor de TCF21, para que 

o mRNA seja transcrito no exon 2 (Figura 3). TARID associa-se ao promotor de 

TCF21 e forma uma alça-R, estrutura que atua como um suporte de ancoragem para 

enzimas demetilantes, além de recrutar a proteína adaptadora GADD45A, que por 

sua vez recruta TDG, TET e H3K4me3 (Arab et al., 2014). Esses são componentes 

essenciais da via de reparo de base por excisão (BER- Base excision repair), que 

promove a demetilação do DNA  por oxidação e substituição da 5-metilcitosina por 5-

citosina, portanto, não metilada (Cortázar et al., 2011; Pastor et al., 2013). TARID 

também recruta enzimas histona acetiltransferases que adicionam três grupos metil 
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a lisina 4 da proteína histona 3 (H3K4me3), o que permite o remodelamento e 

abertura da cromatina para acesso de fatores de transcrição (Arab et al., 2014; Tie 

et al., 2012). A ativação da transcrição de TARID que resulta na transcrição de 

TCF21, e como ocorre a regulação negativa ainda não estão definidos (Arab et al., 

2014). No entanto, a perda dessa regulação e a permanente metilação do promotor 

de TCF21 resulta em uma menor expressão de TCF21 em células tumorais (Yang et 

al., 2015). De fato, a baixa expressão de TCF21 em câncer gástrico foi relacionado 

à metilação aberrante e à tumorigênese (Yang et al. 2015). Em câncer de pulmão, 

TCF21 é frequentemente metilado e a menor expressão desse gene tem potencial 

como marcador de prognóstico (Richards et al., 2011). Nos principais tipos de 

canceres urológicos a metilação do promotor de TCF21 tem valor preditivo de melhor 

prognostico. (Costa et al., 2011). Em sarcoma de células claras de rim (CCSK) a 

hipermetilação de TCF21 e a diminuição de expressão de TARID estão relacionados 

com a patogênese desse tipo de tumor (Arab et al., 2011; Gooskens et al., 2015). 

TCF21 está hipermetilado em cultura de células de câncer de colo retal, e foi 

observada uma correlação entre seu estado metilado e a invasão dos linfonodos. 

Tratamentos com agentes demetilantes aumentou a expressão de TCF21, inibiu a 

proliferação celular e a capacidade de migração e invasão (Dai et al., 2016). Outros 

estudos mostraram que TCF21 está silenciado epigeneticamente em melanomas 

metastáticos, câncer de cabeça, pulmão, pescoço, rins, bexiga e próstata (Smith et 

al., 2006; Shivapurkar et al., 2008; Costa et al., 2011, Richards et al., 2011, Hu et al., 

2014). No entanto, pouco se sabe sobre o estado de metilação do promotor de TCF21 

em tumores adrenocorticais. 
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Figura 3. Esquema da regulação epigenética de TCF21. Célula normal: expressa TARID que ativa 
complexo de demetilação de TCF21; Célula tumoral: não há transcrição de TARID e TCF21 
permanece metilado. Adaptado de Arab et al., 2014. 
 
 
1.8  Migração e Invasão celular 

 

 A motilidade celular é um processo biológico fundamental durante a 

embriogênese, desenvolvimento e remodelamento tecidual de um organismo 

(Schock & Perrimon, 2002). As células mesenquimais apresentam propriedades 

particulares que permitem, dependendo do microambiente, degradar matriz 

extracelular, emitir prolongamentos citoplasmáticos, migrar e se estabelecer em outro 

microambiente, aonde sofrerá um processo chamado de transição mesênquima-

epitélio (Junqueira & Carneiro, 2008; Sokeland; Schumacher, 2019). A adesão celular 

no novo microambiente ocorre através da formação de complexos juncionais 

compostos por proteínas de adesão como caderinas e integrinas (Schock & 

Perrimon, 2002; Junqueira & Carneiro, 2008). A transição mesenquima-epitélio 

(EMT) e epitélio-mesenquima (MET), representados na Figura 4, além de serem 

necessárias para o desenvolvimento de todos os órgãos sólidos e remodelamento 

tecidual, tem um papel na progressão, disseminação e resistência à terapia de 

tumores (Xu et al. 2015). Os indutores da EMT levam a um ganho de propriedades 

mesenquimais relacionadas com o estado maligno dos tumores (Sokeland; 

Schumacher,2019). Portanto, no processo carcinogênico, a EMT tem sido implicada 
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na invasão e metástase de diferentes tipos de canceres humanos (Baum et al., 2008; 

Cao et al., 2015).  

 

 
Figura 4. Transição epitélio-mesenquima (EMT) e mesenquima-epitélio (MET).   Esquema ilustrando 
as principais etapas para completa transição epitélio-mesenquima (EMT) e mesenquima-epitélio 
(MET) e seus principais marcadores, epiteliais e mesenquimais. Adaptado de Aroeira et al., 2007 por 
Gonçalves, 2016) 
 

1.9 TCF21 na migração e invasão celular 

 

 TCF21 é expresso em células mesenquimais nos sítios de interação 

mesenquima-epitélio (MET) no rim, pulmão, intestino, adrenal e gônadas (Quaggin et 

al, 1998; Lu et al., 1998; Cui et al., 2004). TCF21 foi relacionado com a capacidade de 

alterar a migração e invasão celular por modular a expressão de vários marcadores 

relacionados com a transição MET (Arab et al., 2011; Dai et al., 2015; Cao et al., 2015). 

Marcadores epiteliais, como a E-caderina e mesenquimais, como a vimentina, estão 

associados ao prognóstico de malignidade em tumores de cabeça e pescoço, pulmão, 

rim, ovário (Smith et. al., 2006; Gooskens et al., 2017). A superexpressão de TCF21 

em linhagem de células de câncer renal, células ccRCC 786-O, transfectadas com o 

vetor pBABE-TCF21-HA, apresentou aumento da expressão de E-caderina devido a 

inibição da expressão do gene TWIST (Gooskens et al., 2017; Wang et al., 2013). A 

proteína TWIST é um fator de transcrição importante no desenvolvimento embrionário 

e na manutenção de um fenótipo celular menos diferenciado (Bastid et al., 2009). O 

aumento da expressão desse gene em tumores, está associado a metástase e a um 
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pior prognóstico (Puisieux et al., 2006). Em células de tumor de esôfago, linhagem 

YSE510, transduzidas com lentivirus LV-TCF21, o gene TWIST foi regulado 

negativamente (Chen et al., 2017). TCF21 exerce uma regulação negativa em 

marcadores mesenquimais, como SNAI1 (Snail Family Transcriptional Repressor 1) e 

VIM (vimentina), enquanto marcadores epiteliais como WNT4 (Wingless-Type 

member 4), e E-caderina são positivamente regulados (Smith et al., 2006; Wang et al., 

2015; Dai et al., 2016; Chen et al., 2017). 

 Durante o processo de invasão tumoral as células mesenquimais promovem o 

remodelamento da matriz extracelular por meio da expressão de metaloproteinases 

(MMPS) e seus inibidores, as TIMPs (tissue inhibitors of metalloproteinases), o que 

permite uma reorganização tecidual (Ray et al., 1994; Dai et al., 2017). A 

superexpressão de TIMP1 com o plasmídeo pBK-CMVhTIMP-1, em células tumorais 

pancreáticas PANC-1, inibiu a expressão das MMPS e a invasão celular (Bloomston 

et al., 2002). Em pacientes com ACC e ACA, a MMP2 está significativamente 

aumentada nos pacientes com ACC quando comparados com os pacientes com ACA, 

portanto um marcador de pior prognóstico e de metástase. No entanto, as MMP9 e 

MMP1 não apresentaram diferenças significativas entre pacientes com ACC e ACA 

(Volante et al., 2006). Em células de tumor colorretal, HCT116 e HT29, TCF21 reduziu 

a expressão das MMP2, MMP9 e MMP14, que estão envolvidas com invasão celular 

(Dai et al., 2017). Além disso, quando TCF21 foi silenciado em células de adipócitos 

viscerais (VIS) de camundongos C57BL/6J, através de siRNA, ocorreu 

remodelamento da matriz extracelular devido a inibição de TIMP1 e indução de MMPs 

(Akama&Chun, 2018).  

Outro gene importante regulado por TCF21 em células tumorais é o supressor 

de metástase tumoral KISS1 (Arab et.al. 2011; Zhang et al., 2012). A superexpressão 

de TCF21 em células de câncer colo retal, com lentivirus Lv-TCF21, promoveu o 

aumento da expressão proteica de KISS1, redução da transcrição e atividade de 

MMP9 e diminuição da capacidade de invasão de celular (Smith et al., 2006; Arab et 

al., 2011; Dai et al., 2017).  

A MMP14 é uma colagenase do tipo I ligada à membrana que confere à célula 

capacidade de remodelamento da matriz extracelular (Devy et al., 2009). Em células 

tumorais de mama a MMP14 está envolvida na angiogênese e é relevante em 

processos metastáticos (Guallardo-Vara et al., 2016; Ling et al., 2017). Além disso, 

exerce regulação da MMP2, que é a efetora na invasão celular (Kinoh et al., 1996; 
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Poincloux et al., 2009; Lu et al., 2014). Em contrapartida, nem todas as 

metaloproteinases estão relacionadas a invasão celular (Akama&Chun, 2018). A 

metaloproteinase MMP8 é considerada anti-tumoral (Balbín et al., 2003; Otín et al., 

2011) e pró-inflamatória (Akama&Chun, 2018). A presença dessa metaloproteinase 

está relacionada com melhor prognóstico e menor risco de metástase em câncer de 

mama e pele (Thirkettle et al., 2013; Balbín et al., 2003). Um estudo in vivo, que 

caracteriza os efeitos da MMP8 na metástase de melanoma, mostrou que a 

superexpressão de MMP8 reduz a formação de metástase pulmonar (Otín et al., 

2011).  

Em vista do exposto acima, tivemos como hipótese que TCF21 é um fator de 

transcrição que pode ter um papel de supressor de tumor por inibir a 

migração/invasão de células de tumores adrenocorticais e, portanto, com um papel 

na progressão tumoral. Esse papel pode ser exercido através da regulação do estado 

metilado do promotor de TCF21, tornando-o um alvo terapêutico de agentes 

demetilantes. Para testar essa hipótese tivemos os seguintes objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 
 

  

2 OBJETIVOS 

 

Nosso objetivo foi analisar o estado de metilação do promotor do fator de 

transcrição TCF21 e a capacidade de migração/invasão de células que expressam 

essa proteína, bem como os fatores moleculares modulados por ele e relacionados 

com motilidade celular, utilizando culturas de células de tumores adrenocorticais 

humanos e células de hepatocarcinoma. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 1- Analisar a expressão relativa de TCF21 nas diferentes linhagens e culturas 

secundárias de células de tumores adrenocorticais; 

 2- Analisar o estado de metilação de TCF21 e relacionar com os níveis de 

transcricionais desse gene nas linhagens e culturas secundárias de células de 

tumores adrenocorticais; 

3- Analisar o estado de metilação do promotor de TCF21 em amostras de DNA 

de carcinomas, adenomas adrenocorticais e adrenais normais de pacientes adultos e 

pediátricos, e relacionar com os níveis de expressão de TCF21 e dados clínicos. 

4- Analisar a capacidade de migração e invasão das linhagens e culturas 

secundárias de células de tumores adrenocorticais, após modulação da expressão de 

TCF21. 

5- Alterar o estado de metilação e expressão gênica de TCF21 em culturas de 

células tratadas com 5-aza-20–deoxycytidine e analisar a capacidade de migração e 

invasão celular. 

6- Analisar a expressão de moléculas relacionadas com a migração/invasão 

celular e a transição epitélio-mesênquima e mesenquima-epitélio nos modelos 

experimentais, após alteração da expressão de TCF21. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Culturas de células utilizadas  

 

 Foram utilizadas linhagens obtidas da ATCC (American Type Culture 

Collection) e culturas secundárias de células de fragmentos de tumores 

adrenocorticias provenientes do laboratório de hormônios e genética molecular LIM42, 

Unidade de Adrenal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, chefiado pela professora doutora Maria Candida Barisson 

Villares Fragoso. Esses fragmentos foram processados no nosso laboratório, como 

descrito em França et al. (2013), e as culturas de células fazem parte de um 

Biorepositório de fragmentos de tumores adrenocorticais humanos, aprovado pela 

CEPSH sob o número 156/12 em 28 de novembro de 2012. Utilizamos as linhagens 

de células carcinoma adrenocortical humano, H295R [ATCC® CRL-2128™] (Gazdar 

et al., 1990) e SW13 [ATCC® CCL-105™] (Leibovitz et al.,1973); as culturas 

secundárias de células de uma recidiva de carcinoma adrenocortical adulto, ACC-T36; 

carcinoma adrenocortical adulto, ACC-T12; adenoma adrenocortical pediátrico, ACA-

T7; células de hiperplasia macronodular adrenal primária, PMAH-160; a linhagem de 

hepatocarcinoma humano, células HepG2 [ATCC® HB-8065™]; células de melanoma 

humano LB373-MEL (CVCL- E918). Todas as culturas foram mantidas a 37º C, sob 

atmosfera úmida 95% ar e 5% de CO2. As culturas utilizadas, siglas, meio de cultivo 

e origem estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Linhagens e cultura de células humanas utilizadas 

Culturas Descrição Meio de cultivo Origem 

NCI-H295R ACC   RPMI+2% SFB+1% ITS ATCC 

SW-13 ACC Leibovitz+10% SFB ATCC 

ACC-T36 ACC DMEM+10% SFB LEFC 

PMAH-160 Hiperplasia 
Macronodular 
Adrenal Primária 

DMEM+10% SFB LEFC 

ACA-T7 ACA pediátrico DMEM+10% SFB LEFC 

HepG2 Hepatocarcinoma DMEM+10% SFB ATCC 

ACC-T12 ACC DMEM+10% SFB LEFC 

LB-373mel Melanoma DMEM+10% SFB ATCC 

ACC = Carcinoma adrenocortical; ACA = adenoma adrenocortical; NA= Adrenal normal; SFB = soro 
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fetal bovino; ITS =  Insulina+transferrina+selênio; ATCC = American Type Culture Collection); 
LEFC = Laboratório de Estrutura e Função Celular. 
 

3.2     Extração do RNA total e obtenção do cDNA 

 

 O RNA total foi extraído pelo método de extração e separação por Trizol® 

(Invitrogen), segundo o protocolo do fabricante. Entre 2x105 e 8x105 foram 

plaqueadas, e 48 h após o plaqueamento as células foram lavadas com solução salina 

fosfato (PBS) a 4°C. Em seguida, foi adicionado 1 ml de Trizol® (Invitrogen) que foi 

transferido para um tubo mantido em gelo. Para separação das fases, foi adicionado 

200 µL de clorofórmio seguido de centrifugação (12000 rpm por 15 min a -4ºC). Após 

a formação de três fases, foi retirada a fase superior incolor que contém o RNA. Para 

a precipitação do RNA foi adicionando 500 µL de álcool isopropílico seguido de 

centrifugação a 12000 rpm por 15 min a -4ºC. Em seguida, foi adicionado 1 ml de 

etanol 75% e nova centrifugação a 12000 rpm por 15 min a 4ºC. Após descarte do 

sobrenadante o RNA foi diluído em 20 µL de água tratada com DEPC por 13 min. a 

55ºC para solubilização do RNA, que foi armazenado a -80°C. A concentração, pureza 

e integridade foram avaliadas em NanoDrop 2000c, sendo consideradas as amostras 

que obtiverem uma relação OD 260/280 entre 1.8 e 2.0 e eletroforese com gel de 

agarose (2%) a 85w por 45 min. O cDNA foi sintetizado utilizando transcriptase reversa 

M-MLV (Invitrogen, USA) e 4 µg de RNA para obtenção de cDNA a 25 ng/l.  

 

3.3    PCR quantitativo em tempo real (RT-qPCR) 

 

 Para a reação da RT-qPCR foi utilizado o sequenciador 7500 Real Time PCR 

System (Applied Biosystems) através de um ensaio de Sybr Green (Applied 

Biosystems). Os valores de “cycle threshold (Ct)” foram selecionados em triplicata 

para cada amostra, e normalizados por dois genes de controle endógeno: GUSB (β-

glicuronidase humana) e β-actina. O calibrador utilizado para as reações com 

amostras de tumores de adultos foi um pool de adrenal normal comercial (BioChain). 

Para cada reação utilizamos 6,25 µl de Power Sybr® Green PCR Master Mix (Applied 

Biosystems), 1 µl de primer na concentração entre 1 a 5 pmol, 2 µl de cDNA (25 ng/µl) 

e 2,25µl de DEPC, totalizando 12,5 µl por reação. Os primers (Tabela 2) sintetizados 

(Exxtend, Campinas – SP) foram eluídos em água DEPC a 100 pmol. Para a 
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determinação da concentração ideal, testes de dimerização com as concentrações de 

100, 50, 25, 10, 5 e 1 pmol foram realizados, e as concentrações determinadas forma 

as entre 1 e 5 pmol. Para a análise estatística foi utilizado o teste ANOVA do programa 

GraphPad Prism 8. Todos os dados foram obtidos após três experimentos 

independentes, e apresentados por médias e desvios padrão (SD). Para todas as 

análises realizadas, os dados foram considerados significantes quando p<0.05. As 

sequencias dos primers utilizados estão apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Sequencias dos primers utilizados para análise de expressão de mRNA 
por qPCR. 
 

Gene Forward Reverse 

β actina TGGTGATGGAGGAGGTTTAGTAAGT AACCAATAAAACCTACTCCTCCCTTAA 

GUSB GACACGCTAGAGCATGAGGG TCTGCATAGGGGTAGTGGCT 

TCF21 GAAAGAAGTGGTGACCGCGA GTAAAGTGTTCTCGCGGGGT 

MMP1 CCTAGTCTATTCATAGCTAATCAAGAG

GATGT 

AGTGGAGGAAAGCTGTGCATAC 

MMP2 CTCATCGCAGATGCCTGGAA TTCAGGTAATAGGCACCCTTGAAGA 

MMP9 ACGCACGACGTCTTCCAGTA CCACCTGGTTCAACTCACTCC 

MMP8 AACGCACTAACTTGACCTACAG CTCCAGAGTTCAAAGGCATCC 

MMP14 GCCTTCTGTTCCTGATAA CCATCCTTCCTCTCGTAG 

TWIST GGAGTCCGCAGTCTTACGAG TCTGGAGGACCTGGTAGAGG 

TIMP1 TTGTGGGACCTGTGGAAGTA CTGTTGTTGCTGTGGCTGAT 

KISS1 ACCTGGCTCTTCTCACCAAG TAGCAGCTGGCTTCCTCTC 

E-caderina CGTCTGTAGGAAGGCACAGCCTGTCG GAGAATCATAAGGCGGGGCTGTGG 

Vimentina GCAAAGATTCCACTTTGCGT GAAATTGCAGGAGGAGATGC 

 

3.4  Extração de DNA das culturas e fragmentos 

 

 Entre 1,5 x 105 a 1,5 x 106 células foram plaqueadas até atingirem confluência 

de 80%. O DNA genômico foi extraído utilizando o kit QIAamp DNA mini (Qiagen), 

conforme protocolo do fabricante. O DNA dos fragmentos foi extraído pelo método de 

extração e separação por Trizol® (Invitrogen), segundo o protocolo do fabricante, na 

proporção de 1 ml de Trizol para 100 mg de tecido. O fragmento foi macerado (Potter-

Elvehjem-Corning) e após adição de 200 µL de clorofórmio e centrifugação a 12000 

rpm por 15 min a -4ºC, a solução apresentou 3 fases. A fase superior que contém o 

RNA foi descartada e o restante contendo o DNA foi precipitado com etanol absoluto 

300 µl por ml de Trizol seguido de centrifugação a 12000 rpm por 15 min a -4ºC. O 
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pellet formado foi lavado 2 vezes em solução de citrato de sódio 1M em 10% de álcool 

absoluto por 30min., com agitação a cada 10 min. seguida de centrifugação a 12000 

rpm por 5 min a -4ºC. A eluição do DNA foi realizada em tampão de eluição (8 mM 

NaOH) na proporção de 200 µl para 100mg de tecido. A concentração em µg/µl e 

pureza do DNA obtido foi analisada em NanoDrop 2000c, respeitando a relação OD 

260/280 entre 1.8 a 2.0, seguida da análise por eletroforese em gel de agarose (0,5%) 

a 80W por 45 min. 

 

3.5  Análise de Metilação do Promotor de TCF21 

3.5.1 Conversão por Bissulfito 

 

 A conversão do DNA por bissulfito foi realizada com o kit EZ DNA Methylation 

Gold (Zymo Research), de acordo com o protocolo do fabricante. O tratamento com 

bissulfito é usado para desaminar citosinas não metiladas convertendo-as em uracila. 

As citosinas metiladas são protegidas da conversão com bissulfito, permitindo 

confirmar a presença de bases metiladas por sequenciamento, ou qPCR metilação -

específica – MS-qPCR. Foi utilizado como controle da conversão por bissulfito o kit 

Human Methylated & Non-methylated DNA Set (Zymo Research) que contém o DNA 

humano metilado e não metilado para o gene HCT116 DKO, e o conjunto de primers 

que amplificam essa amostra antes e após conversão por bissulfito. A reação de PCR 

é chamada MSP (methylation Specific PCR) e utiliza primers sintetizados que 

apresentam metilação ou não da citosina na ilha CpG específica que se pretende 

estudar, e com isso são feitas duas reações de PCR: uma assumindo que a citosina 

aonde o primer se anelará está metilada, e outra assumindo que esta citosina não 

está metilada. As duas reações de PCR são feitas em paralelo e o resultado indica se 

havia ou não metilação naquela citosina, ou se a amostra de células analisadas se 

encontrava em um estado misto de metilação (algumas metiladas, outras não). Para 

reação do PCR foi utilizado a Hot-Start Platinum DNA Polymerases (Thermo Fisher 

Scientific) e as condições do PCR seguiram a orientação do fabricante do kit Human 

Methylated & Non-methylated DNA Set (ZymoResearch). A revelação da reação foi 

feita em gel de agarose (1%) por eletroforese 85W por 45 min. 
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3.5.2 Sequenciamento Sanger 

 

 Foi utilizado o método de sequenciamento do DNA , para a região de interesse 

no promotor do gene TCF21, localizado no cromossomo 6q23.3 (ENSG00000118526; 

r=6:133889138-133895553, Human Gene Data-base), selecionada com base em 

trabalhos da literatura (Richards et al., 2011, Arab et al., 2014), que a apontam como 

a região regulatória no promotor de TCF21 imediatamente antes do início do sitio de 

transcrição (TSS). A região de 500pb foi amplificada por meio de um PCR 

convencional utilizando a enzima Hot-Start Platinum DNA Polymerases (Thermo 

Fisher Scientific) e os primers de TCF21 para a reação de PCR: 5’-

TCACCATAAAGATTCTAGGAAGCA-3’ e 5’-GAGCGAGCGGCTGAGGAAT-3’. Para 

o DNA convertido pelo bissulfito, um primer modificado foi sintetizado levando em 

consideração a conversão da citosina não metilada em uracila. Portanto, as citosinas 

que não estão presentes em uma ilha CpG são consideradas uracilas e substituídas 

por T. As que estão presentes em ilhas CpG, podem ou não estar metiladas e por isso 

desenhamos um mix de primers contendo C ou T na posição denominada Y, o que 

garante o anelamento pós conversão para sequenciamento. Foram utilizados os 

seguintes primers: 5’-TTATTATAAAGATTTTAGGAAGT-3’ e 5’-

GAGYGAGYGTTGAGGAAT-3’.  

O desenho dos primers foi realizado com o auxílio da ferramenta “bissulfite 

primer seeker” da Zymo Research® disponível em 

https://www.zymoresearch.eu/bisulfite-primer-seeker. A reação foi analisada em gel 

de agarose (1%) por eletroforese e a purificação do produto do PCR foi feito por meio 

de 2 enzimas: Exonuclease 1 (Applied Biosystems) e Shrimp Alkaline Phosphatase - 

SAP (Applied Biosystems), conforme protocolo do fabricante. O sequenciamento das 

amostras amplificadas e purificadas foi realizado pelo Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo, no Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e 

Células-Tronco. Os primers utilizados foram: 5’-TCACCATAAAGATTCTAGGAAGCA-

3’ para DNA controle, e 5’-TTATTATAAAGATTTTAGGAAGTA-3’ para DNA 

convertido. O sequenciamento foi realizado no ABI 3730 DNA Analyser (Life 

Technologies – Applied Biosystems), e as reações preparadas utilizando o BigDye® 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit. Os dados foram analisados pelo software DNA 

Sequence Assembler®, pelo método de comparação entre as bases sequenciadas 

sem e com a conversão. A contraprova foi realizada utilizando a base de dados com 
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a sequência do gene TCF21 (ENSG00000118526; r=6:133889138-133895553) 

GeneCards® The Human Gene Data-base.  

 

3.5.3 Sequenciamento Sanger do promotor de TCF21  

A amplificação de todo o promotor de TCF21 foi realizada através da utilização 

de sequências de 500pb, PCR convencional e a enzima Hot-Start Platinum DNA 

Polymerases (Thermo Fisher Scientific) e os primers da tabela 3. Para o 

reconhecimento do DNA convertido pelo bissulfito foi sintetizado um primer modificado 

que considera a conversão da citosina não metilada em uracila como exemplificado 

na tabela 4.  

Tabela 3. Sequências dos primers para amplificação de todo o promotor de TCF21  

Gene Forward Reverse 

TCF21 – 1  TCCCTGCATGGTACCTGACT                        CTCTTCCCACAGCAGGGATG 

TCF21 - 2 CACCAAGCTCACTAGTGCCA GCCAGGTTTTCTTCCCTTGC 

TCF21 - 3 TAGACAACAGTCAATCAGCAGCA AGTATCAACCGCATCCTGCC 

TCF21 - 4 AATGAATAAAACATCTGGAGGTGC TCACAACCGGAGGGAAACTC 

TCF21 - 5 TGCCTCTGGGGCATAAATGT TGAGAAAGGCTAGTGGGCTG 

TCF21 - 6 TTTCTCCCACCCATTTGTCCC AGGCTGTCTGGGGAGATAGT 

TCF21 - 7 GACAGCCTGAGCAGTCCATT CTCTTCCCACAGCAGGGATG 

TCF21 - 8 TGGGTGTTCTCTCACTGCTG GCCAGGTTTTCTTCCCTTGC 

TCF21 - 9 AGGGACGGTGCATCACAAAA AGTATCAACCGCATCCTGCC 

TCF21 - 10 TTTATCCCGGGGAAGGTGGA TCACAACCGGAGGGAAACTC 

 

Tabela 4. Primers modificados para amostras convertidas pelo bissulfito   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T, timina; A, adenina; G, guanina; C, citosina. Y= C (citosina) ou T (timina).  

 

Gene Forward 

TCF21 – 1 TYYYTGYATGGTAYYTGAYT 

TCF21 - 2 YAYYAAGYTYAYTAGTGYYA 

TCF21 - 3 TAGAYAAYAGTYAATYAGYAGYA 

TCF21 - 4 AATGAATAAAAYATYTGGAGGTGY 

TCF21 - 5 TGYYTYTGGGGYATAAATGT 

TCF21 - 6 TTTYTYYYAYYYATTTGTYYY 

TCF21 - 7 GAYAGYYTGAGYAGTYYATT 

TCF21 - 8 TGGGTGTTYTYTYAYTGYTG 

TCF21 - 9 AGGGAYGGTGYATYAYAAAA 

TCF21 - 10 TTTATYYYGGGGAAGGTGGA 
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3.6 Utilização do agente demetilante 5-aza-20–deoxycytidine  

 

Foram plaqueadas 3,0 x 105 células H295R e 2,5 x 105 células SW13 em 

triplicata em multiwell de 12 poços. Após 24 h do plaqueamento as células foram 

tratadas com 10, 25, 50, 100, 150, 200 e 250µM de 5-aza-20–deoxycytidine por 12, 

24, 48, 72 e 96 h. Após esse período o RNA foi extraído, o cDNA foi sintetizado e 

realizados os ensaios de qPCR, conforme protocolos já descritos anteriormente 

(Utriainen et al., 2006). 

 

3.7 Ensaios de migração e invasão 

 

Foram utilizadas as linhagens da tabela 5, e como controle positivo utilizamos 

a linhagem LB-373mel (Borin et al. 2016) de melanoma humano. O ensaio de 

migração foi realizado em câmara de quimiotaxia (Neuro Probe Inc.) de 10 poços 

contendo uma membrana de policarbonato com poros de 8 µm. Nos poços do 

compartimento superior foram plaqueadas entre 3 a 50 x 104 células em meio de 

cultura com 0,1% de soro fetal bovino. Nos poços do compartimento inferior foi 

adicionado meio de cultura completo e suplementado quando necessário, em função 

do tipo celular, como descrito na tabela 5. A câmara foi mantida sob atmosfera úmida 

95% ar e 5% CO2 por 24 horas. Após esse período, a membrana foi removida, fixada 

com paraformaldeído 4% e corada com Geimsa. A quantificação foi realizada através 

da análise em microscópio óptico e pela contagem de 5 campos, utilizando o programa 

de análise de imagem NES-Nikon. Para o ensaio de invasão utilizamos insertos 

(Corning) constituídos por uma membrana de politereftalato de etileno recobertos por 

uma camada de Matrigel® na concentração de 5 mg/ml (Corning) e 50 µl/cm², aplicado 

30 min antes do plaqueamento das células. Os demais passos de plaqueamento, 

contagem e coloração são como descritas acima. A análise estatística foi com o teste 

ANOVA e pós teste de Dunnett ou teste múltiplo de comparação de Turkey, utilizando 

do programa GraphPad Prism 8. Todos os dados obtidos nos ensaios de migração e 

invasão foram contabilizados após três experimentos independente apresentados por 

médias e desvios padrão (SD). Os dados foram considerados significantes quando 

p<0.05. 
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Tabela 5. Relação das células e a composição dos meios utilizados nos ensaios de 

migração e invasão 

SFB= soro fetal bovino; ITS = Insulina+transferrina+selênio 

 

3.8  Obtenção do sistema de ativação CRISPR-dCas9-TCF21 

 

 Para obtenção do sistema de ativação CRISPR-dCas9 foram utilizados três 

plasmídeos: a) lenti sgRNA (MS2), (#61427; Addgene, Cambridge, EUA) com 

resistência ao antibiótico zeocina; b) lenti dCas9-VP64 (#61425; Addgene, 

Cambridge, EUA), com resistência a blasticidina e c) lenti MS2-P65-HSF1 (#61426; 

Addgene, Cambridge, EUA), com resistência a higromicina. Os plasmídeos foram 

amplificados em LB ágar e 100ng/l de ampicilina para seleção da colônia. A colônia 

selecionada foi mantida overnight em meio LB em agitação constante. Os plasmídeos 

foram extraídos com o ChargeSwitch Pro Filter - Plasmid Maxiprep Kit (Invitrogen, 

USA) e quantificados por espectrometria. Foram desenhadas três sequências sinais 

para a região promotora de TCF21 conforme descrito na tabela 6. As sequências 

foram selecionadas com auxílio de uma ferramenta online (http://sam.genome-

engineering.org/database/) e a inserção da sequência de TCF21 no plasmídeo lenti 

sgRNA (MS2), foi realizada de acordo com protocolo estabelecido por Konermann et 

al., (2015). A sequência utilizada como controle foi GCACTACCAGAGCTAACTCA, e 

foi denominada scramble (SCR). 

Tabela 6 - Sequências desenhadas para a região promotora de TCF21 

Código Transcrito Distância TSS Sequência 

1 NM_198392 69 GGGCCTGGCAGGCCCCTCCC 
2 NM_198392 144 ACATTACAAGTTGCAAATCA 

3 NM_198392 112 AAGGGGTCTAAGCGCTTTGC 

Células Compartimento Superior Compartimento Inferior 

NCI-H295R RPMI + 0,1% SFB + 0,1% ITS RPMI + 2% SFB + 1% ITS 

SW-13 Leibovitz + 0,1% SFB  Leibovitz + 10% SFB 

ACC-T36 DMEM + 0,1% SFB DMEM + 10% SFB 

PMAH-160 DMEM + 0,1% SFB DMEM + 10% SFB 

ACA-T7 DMEM + 0,1% SFB  DMEM + 10% SFB 

HepG2 Leibovitz + 0,1% SFB DMEM + 10% SFB 

LB-373mel DMEM + 0,1% SFB DMEM + 10% SFB 
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Os lentivírus foram produzidos com a transfecção de plasmídeos empacotadores 

(PAX e VSV.G), juntamente com os plasmídeos do sistema CRISPR-dCas9 em 

células empacotadoras, HEK293FT. O sobrenadante foi recolhido, filtrado em filtros 

de 0.45 µM, aliquotado e armazenado em -80ºC. Esses procedimentos foram 

realizados em ambiente NB2 no Laboratório Especial de Toxicologia Aplicada (LETA) 

do Instituto Butantã sob responsabilidade do Prof. Dr. Hugo Aguirre Armelin. Foram 

utilizadas as linhagens NCI-H295R, SW13 e HepG2, descritas na Tabela 1. Todas as 

culturas foram mantidas a 37ºC, sob atmosfera úmida 95% ar e 5% de CO2. As células 

foram transduzidas e selecionadas em etapas, primeiramente com o lentivírus dCas9, 

com resistência à blasticidina, depois com o lentivírus MS2-P65-HSF1, com 

resistência à higromicina e, por fim, as células foram transduzidas com o lentivírus 

sgRNA/-SCR ou com as sequências para TCF21: sgRNA-T1, sgRNA-T2 ou sgRNA-

T3 (tabela 6), com resistência à zeocina.  

Dependendo do tipo celular 3 a 5 x 105 células foram plaqueadas até atingirem 

50% de confluência, 48 h antes do início da transdução. As células foram mantidas 

por 24 h com 1 ml de sobrenadante viral mais 1 ml de meio de cultivo com metade do 

soro recomendado para cultivo. Em seguida, o sobrenadante viral foi descartado e 

trocado por meio de cultura completo e específico para cada cultura celular. A seleção 

com antibiótico foi iniciada 48 h após a transdução, tanto nas culturas que tiveram a 

adição do sobrenadante viral como as que não tiveram (controle negativo). A 

transdução foi realizada em ambiente NB2 do Laboratório de Reparo de DNA do 

Departamento de Microbiologia do ICB/USP sob responsabilidade do Dr. Carlos 

Menck. Análise de expressão gênica por qPCR e análise estatística, foram realizadas 

como descritas anteriormente. 

 Foram realizadas curvas de resistência aos antibióticos blasticidina, 

higromicina e zeocina, para determinar a concentração mínima necessária a ser usada 

para a seleção das células transduzidas (tabela 7). 

 

Tabela 7 - Concentração de antibióticos para seleção das culturas transduzidas 

sistema de ativação CRISPR-dCas9-TCF21 

Cultura de células Blasticidina 
(g/ml) 

Higromicina  
(g/ml) 

Zeocina 
(g/ml) 

NCI-H295R 10 100 1000 
SW13 10 50 250 
HepG2 4 500 850 
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3.9  Obtenção das células H295RpCMVMycPOD-1  

 

Devido à dificuldade de obtenção de células da linhagem de carcinoma 

adrenocortical H295R transduzidas com o sistema CRISPR/dCas9/TCF21 para a 

indução endógena do gene TCF21 utilizamos o plasmídeo pCMVMycPOD-1, segundo 

protocolo em França et al., (2015). Foi utilizado o plasmídeo pCMVMycPOD-1, com 

resistência à ampicilina, gentilmente cedido pelo Dr. Masataka Nakamura (Tokyo 

Medical University, Japan). O vetor vazio pcMVMyc foi obtido a partir da clivagem do 

plasmídeo pcMVMycPOD-1. Foram plaqueadas 7,5 x 105 que, após 24 h, foram 

transfectadas com o complexo DNA plasmidial (4µg) e o reagente Turbofect (12 µl) 

por 5 horas, seguido da troca do meio de cultura. Após 24 horas, o RNA total foi 

extraído (Trizol-Invitrogen) e realizada a síntese do cDNA e análise por RT-PCR 

(descrito anteriormente). Foram realizados 3 experimentos independentes para a 

análise da expressão de TCF21 e para os ensaios de migração e invasão.  

 

3.10 Obtenção das células que expressam as MMPs  

 

A superexpressão de metaloproteinase MMP8 e MMP9 foi realizada utilizando 

os plasmídeos pCMV-Tag4A-MMP8 (Addgene plasmidi #29545) com resistência a 

Canamicina e pcDNA-MMP9 (Addgene plasmidi #121172), com resistência à 

Ampicilina. A cultura bacteriana foi semeada em meio agar por 24 horas. Uma colônia 

foi isolada e amplificada em meio agar medium por 16 horas. O DNA bacteriano foi 

extraído com uso do kit Plasmid DNA Maxiprep (Thermo Fisher Scientific), conforme 

orientação do fabricante. Para a linhagem celular H295R e cultura secundária ACA-

T7, foram plaqueadas 7,5 x 105 que, após 24 h, foram transfectadas com o complexo 

DNA plasmidial (6µg) e o reagente Turbofect (12 µl) por 5 horas, seguido da troca do 

meio de cultura. Foram plaqueadas 6.0 x 105 células da linhagem SW-13 ou HepG2 

que, após 24 h, foram transfectadas com o complexo DNA plasmidial 

(respectivamente, 10µg e 12µg) e o reagente Turbofect (12 µl) por 24 horas, seguido 

da troca do meio de cultura. Após 48 horas do início da transfecção, o RNA total foi 

extraído (Trizol-Invitrogen) e realizada a síntese do cDNA e análise por RT-PCR 

(descrito anteriormente). Foram realizados 3 experimentos independentes para a 

análise da expressão de TCF21 e para os ensaios de migração e invasão.  
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3.11  Utilização do siRNA-TCF21 na cultura secundária de adenoma pediátrico 

ACAped-T7  

 

 O protocolo da utilização de siRNA para inibição da expressão de TCF21 está 

descrito em França et al., 2017. Foram utilizados siRNAs HSS144226 e HSS144228 

(cat. Numb 1299001, Thermo Fisher Scientific) e o controle stealth RNAi Human Actin 

Positive control® (cat. Numb. 12935141, Thermo Fisher Scientific) transfectados com 

Lipofectamine® RNAiMAX Reagent (cat. Numb. 13778-150, Invitrogen). 

Aproximadamente 1,5 x 105 células, mantidas em DMEM 10% SFB, 1% penstrep, a 

37ºC a 5% de CO2, foram plaqueadas e mantidas por 24h. A transfecção foi realizada 

utilizando a mistura das soluções de 3 µl do Lipofectamine® RNAiMAX, diluído em 50 

µl de DMEM e 3 µl de siRNA (10 µM) diluído em 50 µl de DMEM, por 5 min, para 

formação do complexo de transfecção, seguida da adição às células e incubação por 

72h. Após esse período foi realizada extração do RNA, a síntese do cDNA e a reação 

RT-PCR. Foram realizados 3 experimentos independentes para a análise da 

expressão de TCF21 e para os ensaios de migração e invasão.  

   

3.12 Análise genica e proteica dos fatores relacionados com migração e 

invasão celular 

 

  O protocolo de extração de RNA total, de obtenção do cDNA e a reação de RT-

PCR foram descritos anteriormente. Foram utilizados primers específicos (tabela 2) 

para os genes de interesse.  

Para extração de proteínas, 6.0 x 105 células foram plaqueadas por 48 horas, 

e extraídas com coquetel de extração (tampão RIPA + inibidor de protease 5%). 

Utilizamos 20 µg de proteína separadas em gel de poliacrilamida 12% durante 110 

min a 90V. A transferência para membrana de nitrocelulose foi realizada durante 70 

min a 100V, e a qualidade da transferência verificada com a coloração da membrana 

com o corante Ponceau. O bloqueio dos sítios inespecíficos foi por meio de TBST + 

5% de leite por 60 minutos. Foi utilizado o anticorpo primário anti-MMP8 (Santa Cruz; 

sc-514803) na titulação de 1:100 e anti-MMP9 (Santa Cruz; sc-393859) na titulação 

de 1:500, ambos diluídos em TBST + 5% de leite e incubados overnight. O anticorpo 

secundário utilizado foi anti-mouse (1:2000) por 60 min. Como endógeno utilizamos 

anti- α actina, Sc -130617 na titulação 1:2000 e anti-β actina (Sc-47778), 1:4000. 
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4 RESULTADOS  

4.1 Análise da expressão relativa de TCF21 em células de tumores 

 

Primeiramente foram analisados os níveis da expressão de TCF21 relativa ao 

pool de adrenal normal (NA-pool) de diferentes culturas de células utilizadas neste 

estudo (Figura 5). A cultura de hiperplasia macronodular adrenal primária células 

PMAH-160, apresentou o nível de expressão de TCF21 similar ao NA-pool. As células 

de adenoma adrenocortical pediátrico, células ACAped-T7, apresentaram um nível de 

expressão 14.95 ± 0.60 vezes maior em relação ao NA-pool (p<0,0001). No entanto, 

as culturas de carcinomas adrenocorticais, linhagens H295R e SW-13, a cultura de 

carcinoma adrenocortical de paciente, células ACC-T36, bem como a linhagem de 

hepatocarcinoma, células HepG2, apresentaram níveis de expressão de TCF21 

significantemente (p=0,001) reduzido em relação ao NA-pool e demais culturas. Esses 

resultados estão dentro do esperado conforme descrito por Giordano et al., (2009) e 

nosso grupo em França et al. (2013).  

 

 
Figura 5. Expressão relativa do mRNA de TCF21 em diferentes culturas de células de tumores relativo 
ao pool de adrenal normal (NA-Pool). PMAH-T160 = células de hiperplasia macronodular adrenal 
primária; ACAped-T7, células de adenoma adrenocortical pediátrico; ACC-T36 e ACC-T12 = cultura de 
células de carcinoma adrenocortical de pacientes; H295R e SW13 linhagens de carcinomas 
adrenocortical humano; HepG2- células de hepatocarcinoma humano. N=3. ANOVA e pós teste de 
Turkey; NS – não significante; ** p< 0,01; **** p<0,0001. 
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4.2 Caracterização do estado de metilação do promotor do gene TCF21 nas 

culturas de células de tumores adrenocorticais  

 

Para entender a expressão diferencial de TCF21 nas culturas de células de 

tumores adrenocorticais estudadas analisamos o estado de metilação do promotor de 

TCF21, uma vez que esse pode ser um dos mecanismos de controle de expressão 

gênica. Conforme apresentado na Tabela 8, as células PMAH-160 apresentaram um 

nível de metilação do promotor de TCF21 de 52,5 ± 0,7%, enquanto as células 

ACAped-T7 7,0 ± 5,6%. O promotor das células dos carcinomas adrenocorticais 

apresentou uma porcentagem de metilação maior em relação às demais culturas 

estudadas, respectivamente, 68,5 ± 0,8% células SW13, 69,5 ± 4,9% células H295R 

e 56,5 ± 3,4 % células ACC-T36. Esses níveis de metilação foram semelhantes aos 

encontrados nas células de hepatocarcinoma, células HepG2, que apresentaram um 

nível de metilação do promotor de TCF21 de 63,5 ± 4,9%. Portanto, as células dos 

carcinomas apresentaram um nível de metilação maior enquanto as células da 

hiperplasia níveis menores, enquanto as células do adenoma pediátrico apresentaram 

níveis muito baixos de metilação. Esses resultados são compatíveis com os níveis de 

expressão de TCF21 observados nessas culturas de células.  

 

Tabela 8 – Níveis de metilação do promotor do gene de TCF21 na região TSS 
 

Culturas % metilação 
PMAH-160      52,5 ± 0,7  
ACAped-T7        7,0 ± 5,6 

SW-13      68,5 ± 0,8 
H295R      69,5 ± 4,9 

ACC-T36      56,5 ± 3,4 
HepG2      63,5 ± 4,9 

                 TSS – sítios de início de transcrição 

 
Portanto, para analisarmos melhor essa relação correlacionamos os níveis de 

metilação obtidos com o sequenciamento e os níveis da expressão relativa de TCF21, 

e obtivemos uma correlação significante de 94% (Figura 6). Portanto, podemos sugerir 

que um dos mecanismos utilizado no controle da expressão do gene TCF21 em 

tumores adrenocorticais é o controle da metilação de seu promotor, o que sugere que 

a expressão de TCF21 pode ser induzida através de drogas demetilantes, como o 

agente 5-aza-20–deoxycytidine.  
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Figura 6. Análise da correlação entre os níveis de metilação e a expressão relativa de TCF21 nas 
diferentes culturas de células de tumor adrenocortical. Linhagens de carcinoma do córtex adrenal 
H295R e SW-13, e culturas de células de carcinoma adrenocortical, ACC-T36, e células de adenoma 
do córtex adrenal, células ACAped-T7.  
 
 
4.3 Análise do nível de expressão de TCF21 após tratamento com 5-Aza-20–

deoxycytidine 

 

Para testar se a demetilação do gene TCF21 aumenta sua expressão em 

tumores adrenocorticais, as células H295R e SW13 foram tratadas com diferentes 

concentrações do agente demetilante de 5-aza-20–deoxycytidine (5-aza). O aumento 

da expressão de TCF21 foi observado após 48h do tratamento das células H295R 

com 100 µMol 5-Aza (Figura 7 A-B), e após 24 h e com 250 µMol nas células SW13 

(Figura 7 C-D). O efeito demetilante foi revertido após 72 horas em ambos os tipos 

celulares. 
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Figura 7. Expressão relativa dos níveis de TCF21 após tratamento com o demetilante 5-aza-20–
deoxycytidine nas células de carcinoma adrenocortical H295R (A e B) e SW13 (C e D). A e C = dose-
resposta e B e D = cinética do tratamento. CTR= controle (linhagem celular sem o tratamento). N=3. 
ANOVA e pós teste de Turkey; NS – não significante; *** p< 0,001; **** p<0,0001. 
 
 
4.4 Caracterização da capacidade de migração e invasão celular 

 
Uma vez que o nível de expressão de TCF21 foi relacionado com a capacidade 

de migração e invasão em vários tipos de tumores (Arab et al., 2011, Dai et al., 2017), 

analisamos essa relação nas culturas de tumores adrenocorticais. A linhagem de 

melanoma LB-373mel foi utilizada como padrão de migração e invasão. Os resultados 

dessa análise mostraram que as células PMAH-160 e ACAped-T7 não apresentaram 

capacidade de migração. No entanto, as células de carcinomas, células SW13 

migraram 42,0 ± 10,4 células/campo, células H295R 29,1 ± 5,8 células/campo e as 

células ACC-T36 45,5 ± 9,0 células/campo, enquanto as células HepG2 de 

hepatocarcinoma 10,6 ± 3,5 células/campo (Figura 8 A). Os resultados da análise da 

capacidade de invasão mostraram um padrão similar ao da migração celular (Figura 

8 B). Portanto, as culturas de células de hiperplasia e as células de adenoma 

pediátrico, células PMAH-160 e ACAped-T7, respectivamente, não apresentaram 

capacidade de invasão. Entre as culturas de células de carcinomas analisadas, as que 

apresentaram menor capacidade de invasão foram as linhagens H295R (8,5 ± 3,4 

células/campo) e HepG2 (8,1 ± 3,8 células/campo), enquanto as culturas de células 

SW-13 e ACC-T36 apresentaram maior capacidade de invasão, respectivamente, 

14,7 ± 4,9 e 16,6 ± 6,3 células/campo. Figuras representativas das membranas que 

foram analisadas para obtenção do número de células por campo estão apresentadas 

na Figura 9. 
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Figura 8. Análise da capacidade de migração (A) e invasão celular (B). Linhagem de melanoma LB-
373mel, cultura secundária de hiperplasia macronodular adrenal primária (PMAH 160), cultura 
secundária de células de carcinoma adrenocortical, ACC-T36, linhagens de carcinoma do córtex 
adrenal H295R e SW-13, e linhagem de hepatocarcinoma, HepG2. ANOVA seguido de pós-teste 
Dunnett; NS, não significante, ****p<0,0001 (comparado ao controle LB-373mel), “““p<0,001 
(comparado aos ACC). N=3.  
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Figura 9- Fotomicrografias representativas das membranas coradas que foram analisadas nos ensaios 
de migração e invasão. Aumento de 100x.  
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4.5 Aumento da expressão do gene TCF21 por transdução viral ou 

transfecção por plasmídeo  

 

Com o objetivo de analisar os efeitos da expressão de TCF21 na migração e 

invasão celular alteramos os níveis de expressão de TCF21 das células H295R 

transfectadas com o plasmídeo pCMVMycPOD1, células H295R pCMVMycPOD1. 

As células H295R pCMVMycPOD1 apresentaram um aumento significante 

(p=0,0064) da expressão relativa de TCF21 comparado com o vetor vazio (Figura 

10). As células SW13 e HepG2 foram modificadas utilizando o sistema CRISPR-

dCas9 para indução do TCF21 endógeno. No entanto, primeiro analisamos a 

eficiência das sequencias sgRNA T1, T2 e T3 quanto a expressão de TCF21 para 

utilização eficiente do sistema CRISPR-dCas9. 

A Figura 11 mostra o aumento da expressão relativa de TCF21 após as células 

SW-13 serem transduzidas com as sequências SCR (scramble-controle), sgRNA T1, 

T2 e T3. A transdução com as sequências sgRNA T2 e T3 apresentaram um aumento 

significativo (p< 0,0001) da expressão do gene TCF21 em relação às células SW-13-

SCR. O clone T2 apresentou um aumento de 4,4 ± 0,8 vezes e clone T3 de 2,2 ± 0,5. 

O clone 1 não apresentou aumento significante (1,4 ± 0,2). Portanto, o clone 2 foi 

escolhido para ser utilizado no sistema CRISPR-dCas9. As células HepG2 

transduzidas com sgRNA-T3 (figura 12) apresentaram um aumento da expressão de 

TCF21 de 278,2 ± 20,3 vezes, em comparação com as células HepG2-SCR, enquanto 

as células HepG2-T2 (sgRNA-T2) apresentaram aumento de expressão de 135,6 ± 

18,0 (Figura 14). Portanto, o clone 3 foi escolhido para ser utilizado no sistema 

CRISPR-dCas9. 
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Figura 10– Expressão relativa de TCF21 nas células H295R transfectada com o plasmídeo pCMC-
MycPOD-1. Resultados representados como média ± SD. Teste ANOVA; ****p< 0,0001; n= 3. 
 

 
Figura 11– Expressão relativa de TCF21 nas células SW-13 transduzidas com o sistema CRISPR-
dCas9 (sgRNAT1 = T1; sgRNAT2 = T2; sgRNAT3 = T3). Resultados representados como média ± SD. 
Teste ANOVA; NS, não significante, * p< 0,05; ****p< 0,0001; n= 3. 
 

 

 
Figura 12 – Expressão relativa de TCF21 nas células HepG2 transduzidas com o sistema CRISPR-
dCas9. Resultados representados com média ± SD. Teste ANOVA; ***p< 0,001; ****p<0,0001; n= 3. 
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4.6 Análise da capacidade de migração e invasão das células tumorais 

transfectadas ou transduzidas com TCF21  

 

As células H295R pCMVMycPOD1 apresentaram uma redução significante de 

53,2 ± 36,1% da capacidade de migração, e de 70,8 ± 26,5% da capacidade de 

invasão, em relação às células controle (Figura 13 A-B). As células SW13 

CRISPR/dCas9/TCF21 apresentaram uma diminuição significativa (p<0,0001) da 

capacidade de migração de 78,4 ± 17,9% e perda da capacidade de invasão, em 

relação às células controle (Figura 14 A-B). A capacidade de migração das células 

HepG2 CRISPR/dCas9/TCF21 não foi alterada em relação às células HepG2 SCR, 

no entanto, houve um aumento de 388.8 ± 115.7 % na capacidade de invasão em 

relação às células controle (Figura 15 A-B).

 
 
Figura 13 – Análise dos ensaios de migração e invasão em células H295R transfectadas com 
pCMVMycPOD-1 ou controle (vetor vazio). A) Fotomicrografia representativa do ensaio de migração 
das células H295RpCMVMycPOD-1 e quantificação do nº de células por campo; B) Fotomicrografia 
representativa do ensaio de invasão das células H295RpCMVMycPOD-1 e quantificação do nº de 
células por campo. Resultados representados como média ± SD dos campos contados. Teste t; ** p< 
0,01; *** p<0,001, ****p< 0,0001; n= 3.  
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Figura 14 – Análise da migração e invasão de células SW13 transduzidas com o sistema 
CRISPR/Cas9TCF21. A) Fotomicrografia representativa do ensaio de migração das células SW13 
scramble (SCR) e células SW13 sgRNA-T2 e quantificação de células por campo; B) Fotomicrografias 
representativa do ensaio de invasão das SW13 scramble (SCR) e células SW13 sgRNA-T2. Análise 
por ANOVA; ****p<0,0001. Aumento de 100x.  
   

 
Figura 15 – Análise dos ensaios de migração e invasão das células HepG2 transduzidas com o sistema 
CRISPR/Cas9TCF21. A) Fotomicrografia representativa do ensaio de migração das células HepG2 
CRISPR/Cas9TCF21 e HepG2 SCR e a quantificação das células por campo; B) Fotomicrografia 
representativa do ensaio de invasão das células HepG2 CRISPR/Cas9TCF21 e HepG2 SCR e 
quantificação de células por campo. Resultados representados como média ± SD dos campos 
contados. Teste t; ****p< 0,0001; n= 3. 
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4.7 Redução da expressão do gene TCF21 por RNA de interferência (siRNA) 

 

Com o intuito de analisarmos se a inibição de TCF21 poderia aumentar a capacidade 

de migração de células que expressam TCF21, utilizamos siRNA para inibir a 

expressão de TCF21 nas células ACAped-T7, que expressam TCF21 14.9 ± 0.6 vezes 

mais que o pool de adrenal normal (Figura 5). A utilização de siRNA reduziu em 79.0 

± 8.6% os níveis de expressão de TCF21 nas células ACAped-T7 (Figura 16A). A 

redução de TCF21 foi suficiente para aumentar a capacidade de migração (45.0 ± 12.7 

células/campo) e invasão (33.1 ± 17.4 células/campo) das células ACAped-T7 siRNA 

em relação ao controle (Figuras 16B e 16C). 
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Figura 16. Análise dos resultados do silenciamento de TCF21 na cultura secundária de células de 
adenoma pediátrico ACAPed-T7 e seu efeito na migração e invasão. A)  TCF21 foi silenciado 
comparado ao controle. (B) Fotomicrografia representativa das membranas e análise da migração 
celular. (C) Fotomicrografia representativa dos insertos e análise da invasão celular. Resultados 
representados como média ± SD dos campos contados. Teste t; ** p< 0,01; *** p<0,001, ****p< 
0,0001; n= 3. 
 
 
 
 



 62 
 

  

4.8 Mecanismos de ação de TCF21 em tumores adrenocorticais  

4.8.1 TCF21 modula positivamente a expressão de genes considerados anti-

invasivos 

 

Para o entendimento dos mecanismos pelo qual TCF21 altera a capacidade de 

migração e invasão celular das células de tumores adrenocorticais, analisamos a 

expressão dos genes MMP8, KISS1 e TIMP1, que segundo a literatura estão 

relacionados com comportamento anti-invasivos (Balbín et al., 2003; Otín et al., 2011; 

Zhang et al. 2012; Akama&Chun, 2018). A expressão desses genes foi analisada em 

células H295RpCMVMycPOD-1 e em células SW-13-CRISPR/dCas9/TCF21 em 

relação aos controles. A presença de TCF21 aumentou de maneira significante a 

expressão dos genes MMP8, KISS1 e TIMP1 nos dois tipos celulares (Figura 17 A-F). 

Por outro lado, o silenciamento de TCF21 nas células ACAped-T7 siRNA-TCF21, 

resultou na diminuição da expressão de MMP8, mas não dos genes TIMP1 e KISS-1 

(Figura 18 A-C).  
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Figura 17. Análise de genes com perfil anti-invasivo. MMP8 (A e D), TIMP1 (B e E) e KISS1 (C e F), 
nas linhagens de carcinomas adrenocorticais, H295R-pCMVMycPOD-1 e SW-13-
CRISPR/dCas9/TCF21 por RT-PCR. Resultados representados como média ± SD. Teste t, *** p<0,001, 
****p< 0,0001, n= 3. 
 
 

 
Figura 18. Análise de genes com perfil anti-invasivo. (A) MMP8, (B) TIMP1 e (C) KISS1, na cultura 
secundária de adenoma pediátrico humano ACAped-T7 siRNA-TCF21 por RT-PCR. Resultados 
representados como média ± SD. Teste t, *** p<0,001, ****p< 0,0001, n= 3. 
 
 
4.8.2 TCF21 regula negativamente a expressão da MMP9  
 

O gene MMP9, que codifica para a enzima metaloproteinase-9, degrada 

componentes da matriz extracelular (MEC) e da membrana basal, e contribui para a 

progressão tumoral, invasão e metástase (Dai et al., 2017; Duan et al., 2019). 

Portanto, analisamos a expressão de MMP9 nas células H295RpCMVMycPOD-1 e 

em células SW-13-CRISPR/dCas9/TCF21 em relação aos controles. Nas células 

H295RpCMVMycPOD-1 e SW-13-CRISPR/dCas9/TCF21, a presença de TCF21 

diminuiu a expressão de MMP9 (figura 19 A-B). Por outro lado, a diminuição da 

expressão de TCF21 nas células ACAped-T7 siRNA-TCF21 aumentou a expressão 
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de MMP9 (figura  19 C).  
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Figura 19. Análise da MMP9. (A) H295R-pCMVMycPOD-1, (B) SW-13-CRISPR/dCas9/TCF21 e (C) 
ACAped-T7 siRNA-TCF21 por RT-PCR.  Resultados representados como média ± SD. Teste t, ** 
p<0,01, ****p< 0,0001, n= 3. 
 
 

4.8.3 TCF21 regula negativamente a expressão da MMP2 e MMP14 
 

A metaloproteinase MMP14 é uma colagenase do tipo I ligada à membrana que 

regula o aumento da expressão de MMP2 e participa, através de um processo de 

clivagem, da ativação da pró-MMP2 em MMP2 ativa (Gallardo-Vara et al., 2016; Kinoh 

et al., 1996). Desta forma as MMP14 e MMP2 contribuem para o remodelamento 

tecidual e invasão celular (Poincloux et al., 2009; Lu et al., 2014). A análise da 

expressão das MMP2 e MMP14 nas células H295R-pCMVMycPOD-1 e ACAped-T7 

siRNA-TCF21 mostra que ambas as metaloproteinases são reguladas negativamente 

nas células H295R-pCMVMycPOD-1, enquanto nas células ACAped-T7 siRNA-

TCF21, não apresentam alterações significativas (Figura 20 A e B, C e D).  
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Figura 20. Análise da expressão de MMP2 e MMP14. TCF21 reduz a expressão de MMP2 (A) e MMP14 
(B) na linhagem de ACC H295R-pCMVMycPOD-1 e não modula essas MMPs ao ser silenciado nas 
células ACAped-T7 siRNA-TCF21 (C e D) por RT-PCR Resultados representados como média ± SD. 
Teste t, NS, não significante, p< 0,0001, n= 3. 
 

 
4.9  Mecanismo de ação do TCF21 em hepatocarcinoma, células HepG2.  

 

A análise da expressão dos genes MMP8, TIMP1 e KISS1, na linhagem de 

hepatocarcinoma, células HepG2 CRISPR/dCas9/TCF21, mostrou que a presença de 

TCF21 modulou negativamente a expressão desses genes, em contraste com o 

observado nas células de carcinomas adrenocorticais (Figura 21 A-C). Por outro lado, 

houve o aumento da expressão dos genes das metaloproteinases MMP9, MMP2 e 

MMP14, que codificam para enzimas promotoras de invasão celular (Figura 21 D-F). 

Portanto, TCF21 modula negativamente a expressão de genes anti-invasivos e 

positivamente de genes invasivos nas células HepG2, em acordo com o observado da 

capacidade aumentada de invasão na presença de TCF21 (Figura 15). 
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Figura 21. Análise dos genes(A) MMP8, (B) TIMP1, (C) KISS1, (D) MMP9, (E) MMP2, (F) MMP14 nas 
células HepG2 CRISPR/dCas9/TCF21 por RT-PCR. Resultados representados como média ± SD. 
Teste t, NS, não significante, *** p<0,001, ****p< 0,0001, n= 3. 
 

 
4.10 Análise dos marcadores da transição epitélio-mesênquima em tumores 
 

A expressão dos marcadores da transição epitélio-mesênquima como TWIST1, 

E-CADERINA e VIMENTINA nas células H295R-pCMVMycPOD-1 mostrou aumento 

do gene TWIST1 e diminuição dos genes E-CADERINA e VIMENTINA (Figura 22 A-

C). Nas células SW-13-CRISPR/dCas9/TCF21, a presença de TCF21 promoveu um 

aumento significativo da expressão de todos os genes analisados (Figura 22 D-F), que 

contrasta com o observado nas células HepG2 CRISPR/dCas9/TCF21, onde esses 

genes foram negativamente regulados (Figura 22 J-L). A análise das células ACAped-

T7 siRNA-TCF21 mostrou que o silenciamento de TCF21 aumentou a expressão de 

TWIST1 e VIMENTINA, mas não alterou a expressão de E-CADERINA (Figura 22 G-

I).  
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Figura 22. Análise da expressão de TWIST1, E-CADERINA E VIMENTINA nas células H295R-
pCMVMycPOD-1 (A-C), SW-13-CRISPR/dCas9/TCF21 (D-F), nas células ACA T7 siRNATCF21 (G-I) 
e nas células HepG2 CRISPR/dCas9/TCF21 (J-L) por RT-PCR Resultados representados como média 
± SD. Teste t, NS, não significante, *** p<0,001, ****p< 0,0001, n= 3. 
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4.11 Análise proteica da expressão de MMP8 e MMP9  

 

4.11.1 Em tumores adrenocorticais 

 

A análise da expressão proteica das metaloproteinases MMP8 anti-invasiva e 

MMP9 pró-invasiva nas células SW-13 CRISPR/dCAS9/TCF21, H295R 

pCMVMycPOD-1 e ACApedT7-siRNATCF21, mostrou que a expressão proteica 

reflete o comportamento observado da expressão gênica dessas células (Figura 23 A-

F). Portanto, na presença de TCF21 a expressão da proteína MMP8 (anti-invasiva) 

está aumentada enquanto a expressão da proteína MMP9 (pró-invasiva) está inibida 

em tumores adrenocorticais, enquanto o silenciamento de TCF21 promove o efeito 

contrário. 

 

MMP-8 (52kDa)

MMP-9 (84 kDa)

Β-actin (43 kDa)
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Figura 23. Immunoblotting representativo da expressão das proteínas MMP9 e MMP8 nas células SW-

13 CRISPR/dCAS9/TCF21 (A e B), H295R pCMVMycPOD-1 (C e D) e ACA T7 siRNATCF21 (E e F). 

Resultados como média ± SD, p<0,0001. Teste t, n= 3. 
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4.11.2 Em hepatocarcinoma, células HepG2 

 

A análise da expressão proteica da metaloproteinase MMP8 e MMP9 nas 

células HepG2 CRISPR/dCAS9/TCF21 mostrou que na presença de TCF21, somente 

a MMP9, que é pro-invasiva está aumentada, enquanto a MMP8 não apresenta 

alteração da sua expressão (Figura 24 A e B).  

MMP-8 (52kDa)

MMP-9 (84 kDa)

Β-actin (43 kDa)

 
Figura 24. Immunoblotting representativo da expressão das proteínas MMP9 e MMP8 nas células 
HepG2 CRISPR/dCAS9/TCF21. Resultados representados como média ± SD, p<0,0001. Teste t, n= 3. 
 
 
4.12 Mecanismo de ação das MMP8 e MMP9 na migração e invasão celular 

 

4.12.1 Em linhagens de tumores adrenocorticais  
 
 

O aumento da expressão da MMP8 na linhagem de carcinoma adrenocortical 

SW-13 promoveu uma diminuição de 83,3 ± 21,1% da capacidade de migração e 66,3 

± 9,8% da invasão (p< 0,001), enquanto não houve alteração com o aumento da 

expressão da MMP9 (Figura 25 A-D). As células H295R apresentaram uma diminuição 

significativa de 39,1 ± 37,4% e 47,9 ± 11,1%, respectivamente, na migração e invasão 

celular na presença da MMP8, e um aumento de 41,2 ± 43,7% e 31,1 ± 47,6% (p<0,01) 

na presença de MMP9 (Figura 26 A-D). As células ACAped-T7 somente apresentaram 
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aumento da capacidade de migração e invasão após a expressão de MMP9, enquanto 

a MMP8 não promoveu alteração (Figura 27 A-D)  

 

 

Figura 25. Immunoblotting representativo da expressão das proteínas MMP9 e MMP8 e seu efeito na 
migração e invasão celular nas células SW-13. A) Expressão gênica e proteica da MMP8. B) Efeito da 
expressão de MMP8 na migração e invasão. C) Expressão gênica e proteica da MMP9 D) Efeito da 
expressão MMP9 na migração e invasão. Resultados representados como média ± SD, p<0,0001. 
Teste t, n= 3. 
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Figura 26. Immunoblotting representativo da expressão das proteínas MMP9 e MMP8 e seu efeito na 
migração e invasão celular nas células H295R. A) Expressão gênica e proteica da MMP8. B) Efeito da 
expressão de MMP8 na migração e invasão. C) Expressão gênica e proteica da MMP9 D) Efeito da 
expressão MMP9 na migração e invasão. Resultados representados como média ± SD, p<0,0001. 
Teste t, n= 3. 
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Figura 27. Immunoblotting representativo da expressão das proteínas MMP9 e MMP8 e seu efeito na 
migração e invasão celular nas células ACAped-T7. A) Expressão gênica e proteica da MMP8. B) Efeito 
da expressão de MMP8 na migração e invasão. C) Expressão gênica e proteica da MMP9 D) Efeito da 
expressão MMP9 na migração e invasão. Resultados representados como média ± SD, p<0,0001. 
Teste t, n= 3. 
 
 
4.12.2 Na linhagem de hepatocarcinoma, células HepG2 

 

As células HepG2 não apresentaram alterações na migração celular após 

aumento da expressão de MMP8 e MMP9, enquanto a capacidade de invasão foi 

significantemente (p<0,0004) aumentada com o aumento de MMP9 (Figura 28 A-D).  
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Figura 28. Immunoblotting representativo da expressão das proteínas MMP9 e MMP8 e seu efeito na 
migração e invasão celular nas células HepG2. A) Expressão gênica e proteica da MMP8. B) Efeito da 
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expressão de MMP8 na migração e invasão. C) Expressão gênica e proteica da MMP9 D) Efeito da 
expressão MMP9 na migração e invasão. Resultados representados como média ± SD, p<0,0001. 
Teste t, n= 3. 
 
 

4.13 Análise da expressão de TCF21 e genes EMT/MET do TCGA 

4.13.1 Em carcinomas adrenocorticais (ACC) 
 
 

A utilização do banco de dados TCGA (The Cancer Genome Atlas Program-

National Cancer Institute-USA) para análise da expressão do gene TCF21 em 76 

pacientes com ACC, mostra TCF21 menos expresso nesses tumores em relação ao 

tecido normal adjacente (Figura 29).  

 
Figura 29. Análise da expressão relativa de TCF21 em ACC (n=76 pacientes). Dados disponíveis no 
banco de dados TCGA RNAseqV2 – score Z, calibrado em relação à expressão em tecido adjacente e 
relacionado ao pool de adrenal normal. 
 

Quando organizamos os dados do TCGA na forma de heatmap, considerando 

a expressão decrescente de TCF21 e a variação de expressão dos genes da transição 

epitélio-mesênquima (EMT) e mesênquima-epitélio (MET), não observamos nenhuma 

relação evidente. Observamos, no entanto, uma grande variação na expressão da 

MMP2, MMP9, E-CADERINA e TWIST1 que parece independente da variação da 

expressão de TCF21. 
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Figura 30. Relação da expressão de TCF21 e da transição epitélio-mesênquima e invasão tumoral de 
76 pacientes com ACC, disponível no banco de dados TCGA RNAseqV2 – scoreZ. As amostras foram 
organizadas pela expressão decrescente de TCF21.  
 

 

4.13.2 Análise da correlação de TCF21 e os genes EMT e MET em ACC do 

TCGA (correlação de Spearman)  

 

A análise da correlação entre a expressão do gene TCF21 e os genes KISS1, 

TIMP1, TIMP2, MMP2, e E-CADERINA do banco de dados TCGA, não foram 

significantes. No entanto, houve uma correlação significativa e positiva de TCF21 

com a expressão dos genes MMP1, MMP8, VIMENTINA e TWIST1, enquanto com 

os genes MMP9 e MMP14, a correlação foi negativa (Figura 31). Segundo essa 
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análise a correlação mais forte e negativa é entre TCF21 e MMP14 (r= 0,508). 
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Figura 31. Correlação de Spearman.  Análise da correlação da expressão de TCF21 mRNA (eixo x) 
com os genes de transição epitélio-mesênquima e invasão tumoral (eixo y) em coorte de 76 pacientes 
com ACC. Dados não paramétricos, positiva quando r > 0, negativa quando r < 0. NS, não significante, 
* p< 0,05, ** p< 0,01, **** p< 0,0001.  
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4.13.3 Em Hepatocarcinomas  
 

A utilização do banco de dados TCGA para análise da expressão do gene 

TCF21 em 456 pacientes com hepacarcinoma, que mostra TCF21 menos expresso 

nesses tumores em relação ao tecido normal adjacente (Figura 32).  

 

 
 
Figura 32. Análise da expressão relativa de TCF21 em hepatocarcinomas de 456 pacientes. Dados 
disponíveis no banco de dados TCGA RNAseqV2 – score Z, calibrado em relação à expressão em 
tecido adjacente e relacionado ao pool de adrenal normal. 

 
A organização dos dados do TCGA na forma de heatmap, considerando a 

expressão decrescente de TCF21 e a variação de expressão dos genes da transição 

epitélio-mesênquima (EMT) e mesênquima-epitélio (MET). 
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Figura 33. Relação da expressão de TCF21 e da transição epitélio-mesênquima mesênquima-epitélio 
de 456 pacientes com hepatocarcinoma, disponível no banco de dados TCGA RNAseqV2 – scoreZ.  
 

A análise da correlação entre a expressão do gene TCF21 e o gene TIMP1 não 

foi significante. No entanto, houve uma correlação significativa e positiva de TCF21 

com todos os outros genes analisados, KISS1, TIMP2, MMP1, MMP2, MMP8, MMP9, 
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MMP14, VIMENTINA, E-CADERINA, e TWIST1 (Figura 34). Essa análise mostra que 

a correlação mais forte e positiva é entre TCF21 e MMP14 (r= 0,3). 
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Figura 34. Correlação de Spearman. Análise da correlação da expressão de TCF21 mRNA (eixo x) 
com os genes de transição epitélio-mesênquima e mesenquima- epitélio (eixo y) em coorte de 456 
pacientes com hepatocarcinoma. Dados não paramétricos, positiva quando r > 0, negativa quando r < 
0. NS, não significante, * p< 0,05, ** p< 0,01, **** p< 0,0001. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Nosso estudo mostra pela primeira vez que o promotor de TCF21 está mais 

metilado em culturas de células de tumores adrenocorticais, e que o estado de 

metilação do promotor pode estar correlacionado com o nível da expressão gênica de 

TCF21 nesses tumores. Mostramos também que, como ocorre com outros tipos de 

tumores, a presença de TCF21 influencia a capacidade de migração e invasão em 

tumores adrenocorticais. No entanto, essa capacidade depende do contexto celular, 

uma vez que, em células de hepatocarcinoma os efeitos observados contrastam com 

aqueles observados em células de tumores adrenocorticais. O mecanismo pelo qual 

TCF21 produz esses efeitos parece estar relacionado com a presença das 

metaloproteinases e seus reguladores, mas não, de forma tão clara, com marcadores 

da transição epitélio-mesênquima e mesênquima-epitélio.  

Os trabalhos da literatura tem mostrado que TCF21 está pouco expresso em 

diferentes tumores e estes, frequentemente, apresentam uma maior capacidade 

invasiva e, portanto, um prognóstico pobre (Dai et al., 2015;2017; Lotfi et al., 2020) 

Em ACC, a análise por microarray e as análises da expressão genica, mostraram em 

diferentes coortes, que os carcinomas apresentam uma baixa expressão de TCF21 

em relação a adenomas e adrenal normal (Giordano et al., 2009; França et al., 2013; 

Passaia et al., 2018). Nossos estudos, em modelos in vitro, não mostraram efeito do 

gene TCF21 sobre a capacidade proliferação e viabilidade celular de células de 

tumores adrenocorticais (França et al., 2013). No entanto, TCF21 apresentou, 

potencialmente, capacidade de inibir a esteroidogênese de células adrenocorticais 

normais e tumorais, através da inibição de SF-1 e da proteína StAR (França et al., 

2013; França et al., 2015). O efeito que TCF21 exerce no processo tumoral pode estar 

relacionando com a regulação de genes importantes envolvidos no remodelamento 

tecidual, através da atuação das metaloproteinases sobre matriz extracelular, e 

relacionados com a transição epitélio mesênquima e mesênquima epitélio (Quanggin 

et al., 1998; Smith et al., 2006; Wang et al., 2015; Dai et al., 2016). No entanto, antes 

de entendermos esses mecanismos, foi importante analisarmos o mecanismo de 

silenciamento de TCF21 nas culturas de células de tumores adrenocorticais.  

Alguns trabalhos identificaram que TCF21 está menos expresso em alguns 

tumores devido à hipermetilação do seu promotor, como em melanoma, tumores da 

cabeça e pescoço, tumores de mama, colo, bexiga e pulmão (Smith et al, 2006; Arab 
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et al., 2011; Borreau et al, 2013; Yang et al., 2015; Dai et al, 2017). Em melanoma, 

por falhas no processo de regulação epigenética, o gene TCF21 não está expresso, 

pois seu promotor está hipermetilado (Arab et al., 2011). No presente trabalho, 

mostramos que, em um modelo de células de adenoma do córtex da suprarrenal, 

TCF21 está pouco metilado, e que esta condição se relaciona positivamente com uma 

maior expressão do gene TCF21, em comparação com as células de ACC. Por outro 

lado, o estado de maior metilação do promotor de TCF21 em células de ACC, bem 

como em um modelo de células de hepatocarcinoma, sugere que a condição de maior 

porcentagem de metilação do promotor está relacionada com o menor nível de 

expressão do gene TCF21, e em acordo com o descrito em outros tipos de tumores. 

Portanto, esse é um dos mecanismos pelo qual TCF21 está menos expresso em 

tumores malignos, incluindo os carcinomas adrenocorticais.  

A condição de maior metilação do promotor de TCF21, é um mecanismo eficaz de 

regulação da expressão gênica. De fato, ao demetilarmos o promotor do gene das 

culturas de células de carcinomas adrenocorticais com o agente demetilante 5-aza-

20–deoxycytidine, observamos uma provável reversão do estado de metilação do 

promotor de TCF21, através do aumento dos níveis de expressão do gene TCF21 

nessas células. O agente demetilante utilizado é um inibidor da atividade de enzimas 

metiltransferases, responsáveis pela manutenção do estado metilado dos promotores 

(Christman et al., 1983; 2002). Em conjunto, esses resultados sugerem que um dos 

mecanismos pelo qual TCF21 é regulado em ACT é através do controle epigenético, 

que é a metilação do DNA. Portanto, TCF21 está menos expresso nos carcinomas 

adrenocorticais devido à metilação do promotor de TCF21.  

Alguns grupos têm mostrado uma relação entre a menor expressão de TCF21 e a 

maior capacidade de invasão e migração tumoral (Arab et al., 2011; Dai et al., 2016; 

Chen et al., 2017). Nossa análise, primeiramente, da capacidade basal de migração e 

invasão de diferentes culturas de células de adenomas e carcinomas adrenocorticais, 

mostrou que células de adenoma não apresentam capacidade de migração e invasão 

celular, e isso pode estar relacionado com a maior expressão de TCF21 e a menor 

porcentagem de metilação do seu promotor. Por outro lado, as células dos carcinomas 

adrenocorticais e das células de hepatocarcinoma, apresentaram capacidade de 

migração e invasão, menor expressão de TCF21 e maior taxa de metilação de seu 

promotor.  

Estudos realizados em células de melanoma C8161 transfectadas com o 
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plasmídeo pBABEmycTCF21 apresentou uma diminuição da migração e invasão 

com aumento de TCF21. Resultados semelhantes foram observados em diferentes 

linhagens de tumor de colo retal transfectadas com o vetor de pcDNA3.1/TCF21 (Dai 

et al., 2016). Por outro lado, o silenciamento de TCF21 em linhagens de tumor de 

pulmão, células H1299 e A549 modificadas pelo ShTCF21-lentivírus resultou em 

aumento da capacidade invasiva dessas células (Chen et al., 2017). Nossos estudos 

que utilizaram modelos de carcinomas adrenocorticais e adenomas para alterar a 

expressão de TCF21 mostrou resultados semelhantes aos reportados pela literatura. 

De fato, células SW-13 CRISP/dCas9/TCF21 e H295R pCMVMycPOD1 

apresentaram uma diminuição da capacidade de migração e invasão, enquanto o 

silenciamento de TCF21 através de RNA de interferência, siRNA-TCF21, em células 

de adenoma pediátrico ACA-T7, resultou no aumento da capacidade de invasão 

dessas células. Em contraste com o observado nas células de tumores 

adrenocorticais, a indução endógena de TCF21 na linhagem HePG2 aumentou a 

capacidade invasiva dessas células. Em hepatocarcinoma, Yang e colaboradores 

(2019 relacionaram TCF12, um fator de transcrição membro da família de TCF21, 

com as fases iniciais e com a progressão tumoral desses tumores, através da 

regulação positiva do eixo CXCR4/CXCL12, que desempenha um papel no 

direcionamento e metástase das células cancerosas (Scala et al., 2015). TCF21 pode 

interagir com TCF12 formando um heterodímero, que potencializa sua expressão e 

função em células de melanomas (Tandom et al., 2013; Arab et al., 2011; Clement et 

al.,2013). Trabalho do nosso grupo (França et al., 2015) também mostrou que TCF21 

induz indiretamente a expressão do fator LRH-1 (liver receptor homolog 1), também 

conhecido como NR5A2, que é da mesma família do SF-1. A indução indireta de 

LRH-1 ocorre através da inibição do seu repressor, o SHP (short heterodimer 

partner), que induz a expressão do gene CCNE1, CICLINA E, que está relacionada 

com a progressão do ciclo celular e proliferação. De fato, LRH-1 regula o crescimento 

e proliferação de células de tumor de pâncreas, e a utilização de antagonistas de 

LHR-1 inibiu a proliferação de células de tumores de cólon, pâncreas e mama (Benot 

et al., 2011; 2013). Além disso, foi observado em linhagens de câncer de mama ER-

positiva MCF-7 e ER-negativa MDA-MB-231, que LRH-1 ao ser silenciado ou 

superexpresso, causou alteração na motilidade dessas células (Chand et al., 2012). 

De uma maneira geral os mecanismos pelo quais TCF21 altera a motilidade celular 

ainda são incipientes. TCF21 induz a expressão de genes reguladores de 
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metaloproteinases como TIMP1 e KISS1 e modula positivamente a expressão da 

metaloproteinase 8 anti-invasiva em diferentes tipo de tumores (Arab et al., 2011; 

Zhang et al., 2012; Chen et al., 2016; Dai et al., 2017; Akama&Chun, 2018). Portanto, 

a análise combinada desses genes sugere um mecanismo anti-invasivo de ação de 

TCF21. De fato, a regulação de inibidores de metaloproteinases como TIMP1 parece 

ter um efeito importante na regulação da invasão celular, pois regula as principais 

metaloproteinases envolvidas com invasão de matriz (Ray et al., 1994; Bloomston et 

al., 2002; Dai et al., 2017). O silenciamento de TCF21 em células de adipócitos 

viscerais de camundongos resultou em remodelamento da matriz extracelular devido 

a inibição de TIMP1 (Akama&Chun, 2018). O aumento da expressão de MMP8 na 

presença de TCF21 reforça o conceito de um perfil anti-invasivo, pois esta 

metaloproteinase é considerada anti-tumorigenica e pró-inflamatória (Balbín et al., 

2003; Otín et al., 2011; Akama&Chun, 2018). A presença de MMP8 está relacionada 

com melhor prognóstico e diminuição de metástase em câncer de mama pele e 

melanoma (Thirkettle et al., 2013; Balbín et al., 2003; Otin et al., 2011). Gutiérrez-

Fernández e colaboradores (2008) mostraram que em camundongos a inoculação de 

células de melanoma silenciadas para MMP8 potencializou a formação de metástase 

pulmonar. Em humanos, a análise da MMP8 em pacientes com tumor de mama 

mostrou que a maior expressão de MMP8 se correlaciona com a menor incidência de 

metástases em linfonodos e bom prognóstico (Gutiérrez-Fernández et al., 2008).  

Nossos resultados também mostraram que na presença de TCF21, há o aumento 

de KISS1 em células de ACC. TCF21 aumenta a expressão do gene supressor de 

metástase tumoral KISS1 em melanomas (Arab et al., 2011) que por sua vez, diminui 

a expressão da MMP9 (Zhang et al., 2012; Chen et al., 2016). O aumento da 

expressão de KISS1 e a diminuição da MMP9 pode explicar a redução da invasão 

celular por TCF21. De fato, em linhagens de câncer de bexiga (T24Y e UMUC3), a 

inibição de TCF21 resultou na diminuição da expressão de KISS1 e o aumento da 

capacidade de migração e invasão (Kumar et al., 2019). Portanto, em nosso estudo, 

um dos mecanismos de controle da motilidade de TCF21 em tumores adrenocorticais 

é através da expressão dos genes TIMP1, KISS1 e MMP8.  

TCF21 regula negativamente as metaloproteinases 2 e 9 em tumores (Arab et al., 

2011; Dai et al., 2017). Em ACC de pacientes, a MMP2 está muito aumentada e foi 

relacionada com um mau prognostico (Volante et al., 2006). In vitro, TCF21 diminui a 

capacidade de invasão celular, através da redução de expressão de MMP2 em células 
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de tumor do colo retal, células HCT116 e HT29 (Dai et al., 2017). No entanto, não está 

claro como TCF21 diminui a expressão de MMP2, e uma das possíveis explicações é 

através da regulação da MMP14. A MMP14, uma colagenase do tipo I ligada a 

membrana, está envolvida no processo de regulação da MMP2. MMP14 estimula a 

expressão da MMP2 e participa do processo de ativação da pró-MMP2 em MMP2 

efetora (Gallardo-Vara et al., 2016Kinoh et al., 1996). Esse mecanismo de regulação 

contribui para o remodelamento tecidual e quando alterado, para invasão celular 

(Poincloux et al., 2009; Lu et al., 2014). TCF21 diminui a expressão de MMP14 em 

células de tumor colo retal (Dai et al., 2017). Em células de ACC, o aumento da 

expressão de TCF21 na linhagem H295R, diminuiu a migração e invasão celular, e 

reduziu a expressão de MMP2 e MMP14, com o efeito inverso nas células de 

hepatocarcinoma. Portanto, a modulação das MMP2 e MMP4 fazem parte do 

mecanismo de ação de TCF21 na motilidade de das células de tumores 

adrenocorticais, juntamente com TIMP1, KISS1 e MMP8.  

Em células de tumor do colo retal, o aumento da expressão de TCF21 resultou na 

redução da invasão celular devido à diminuição da expressão de MMP9 e através da 

inibição da via PI3K/Akt (Dai et al., 2017). Em outro estudo, a expressão de TCF21, 

induzida por transdução lentiral em células endoteliais HUVECs, modulou 

negativamente a expressão de MMP9 e a migração celular (Duan et al., 2019). 

Mostramos que o aumento de TCF21 nas células de ACC diminuiu a expressão de 

MMP9, enquanto nas células de hepatocarcinoma MMP9 foi aumentado. Portanto, em 

conjunto o mecanismo de ação de TCF21 na motilidade celular de tumores envolve a 

modulação de TIMP1, KISS1, MMP8, MMP2, MMP4, MMP9. 

TCF21 regula a transição mesenquima-epitélio (MET) durante o desenvolvimento 

de vários órgãos através do aumento da expressão de marcadores epiteliais como E-

caderina, e inibição de marcadores mesenquimais como a vimentina (Quanggin et al., 

1998; Smith et al., 2006; Wang et al., 2015; Dai et al., 2016). Em adenocarcinoma de 

ovário foi identificado um cross-tlak entre TCF21 e SLUG na transição epitélio-

mesenquimal ((Varankar et al., 2019). Em câncer renal, TCF21 induz um fenótipo 

epitelial pela regulação positiva de E-caderina e negativa o gene TWIST1, inibidor de 

E-CADERINA (Wang et al., 2013; Gooskens et al., 2017). No entanto, as análises dos 

genes TWIST1, E-CADERINA e VIMENTINA nas células de ACC que expressam 

TCF21 não mostraram relação entre esses marcadores de EMT/MET e TCF21. 
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6 CONCLUSÃO 

A expressão de TCF21 está relacionada com o estado de metilação do seu 

promotor como um dos mecanismos de regulação desse gene.  

O estado de metilação do promotor de TCF21 pode ser, em parte, o responsável 

pelo baixo nível de expressão de TCF21 em carcinomas adrenocorticais.  

O nível de expressão de TCF21 em tumores adrenocorticais parece estar 

relacionado com a capacidade de mobilidade celular, através de um mecanismo que 

envolvem as metaloproteinases e seus reguladores, mas não genes relacionados com 

a transição mesênquima-epitélio, como observado no desenvolvimento de diferentes 

órgãos.  

O mecanismo de ação de TCF21 em tumores é célula-dependente e, portanto, 

depende do contexto celular. 
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