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RESUMO 

 
Scalabrini, L. C. O papel da quinase Aurora A na biologia das células iniciadoras de tumor 

pulmonares com mutação em KRAS. 2016. 110p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-

graduação em Bioquímica. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.   

Mutações ativadoras no gene KRAS são prevalentes em cancer de pulmão e a as vias de 

sinalização de RAS estão aumentadas em células iniciadoras de tumor (CITs), que são definidas 

como células autorrenováveis capazes de iniciar a formação tumoral, sustentar o crescimento 

tumoral e promover a disseminação tumoral. Entretanto, terapias direcionadas a RAS não foram 

efetivas até hoje e a identificação de alvos de KRAS que contribuam para o fenótipo oncogênico 

é necessária. Como a quinase Aurora A (AURKA) já foi implicada, tanto na oncogênese 

induzida por KRAS, quanto em promover a função das CITs, nós hipotetizamos que a inibição 

das vias de AURKA seria detrimental para a função de CITs pulmonares portadoras de KRAS 

oncogênica, desta forma diminuindo o comportamento maligno do câncer de pulmão. Para 

avaliar a função das CITs, nós usamos ensaios de crescimento de tumoresferas que permitem o 

crescimento seletivo de CITs in vitro. As linhagens pulmonares positivas para KRAS H358 e 

A549 formaram tumoresferas em cultura de baixa aderência e, quando comparadas às linhagens 

parentais, às células oriundas de tumoresferas apresentaram maior capacidade clonogênica in 

vitro e maior tumorigenicidade in vivo. Além disso, uma análise por qPCR revelou que as 

células oriundas de tumoresferas possuem expressão aumentada de fatores de células tronco, 

uma característica de CITs. Em seguida, nós inibimos a AURKA nas linhagens pulmonares 

positivas para KRAS H358 e A549 por interferência de RNA (RNAi) ou com um inibidor das 

quinases Aurora (AI II). A inibição de AURKA diminuiu a formação de tumoresferas e o 

crescimento destas em culturas seriadas, além de reduzir a capacidade clonogênica das células 

oriundas de tumoresferas. Estes resultados indicam que a AURKA é importante para a 

autorrenovação e a oncogenicidade de CITs, e que a AURKA induz o fenótipo tronco-tumoral, 

o que é corroborado pelo achado de que a inibição de AURKA nas tumoresferas reduz a 

expressão de fatores de célula tronco. Um destes fatores regulados por AURKA é o marcador 

de superfície de célula tronco CD24. De fato, quando comparadas às células cultivadas de forma 

aderente, as células oriundas de tumoresferas apresentam maior número de células positivas 

para CD24 (CD24+) e estes números são reduzidos pelo tratamento com AI II. Finalmente, nós 

purificamos células H358 CD24+ por citometria de fluxo e mostramos que, quando comparadas 

às células negativas para CD24, as células CD24+ apresentam maior capacidade de formar 

tumoresferas em culturas seriadas, e o tratamento com AI II inibe preferencialmente a 

capacidade de células CD24+ de formarem tumoresferas. Nossos resultados sugerem que uma 

terapia baseada na inibição de AURKA pode reduzir o número e função de CITs pulmonares 

portadoras de KRAS oncogênica e, portanto, pode representar uma estratégia terapêutica 

atraente para reduzir a recidiva e metástase no câncer de pulmão induzido por KRAS. 

 

Palavras-chave: câncer de pulmão; KRAS; células iniciadoras de tumor (CITs); quinase 

Aurora A (AURKA) 



 
 

ABSTRACT 

 
Scalabrini, L. C. The role of Aurora A kinase in the biology of lung tumor initiating cells 

with KRAS mutations. 2016. 110p. Master`s Degree Dissertation – Post-graduate Program 

in Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.   

Activating mutations in KRAS are prevalent in lung cancer and RAS signaling is 

enhanced in cancer initiating cells (CICs), which are defined as self-renewing tumor cells able 

to initiate tumor formation, sustain tumor growth and drive tumor dissemination. However, 

therapies targeted to oncogenic RAS have been ineffective to date and identification of KRAS 

targets that impinge on the oncogenic phenotype is warranted. Because Aurora kinase A 

(AURKA) has been implicated both in RAS oncogenesis and in promoting CIC function, we 

hypothesized that targeting AURKA pathways would impair KRAS-positive lung CIC 

function, thereby decreasing lung cancer malignant behavior. To evaluate CIC function, we 

used tumorsphere assays that allow selective growth of CICs in vitro. KRAS positive lung 

cancer H358 and A549 cells formed tumorspheres under low attachment conditions, and, 

when compared to the parental cell lines, sphere-forming cells had increased clonogenic 

ability in vitro and increased tumorigenicity in vivo. In addition, qPCR analysis revealed that 

tumorsphere cells displayed increased expression of stem cell factors, a hallmark of CICs. 

Next, we targeted AURKA in KRAS positive lung cancer H358 and A549 cells by RNA 

interference (RNAi) or with an Aurora inhibitor (AI II). AURKA targeting decreased 

tumorsphere formation and growth in serial cultures and reduced clonogenic growth of 

tumorsphere-forming cells. These results indicate that AURKA is important for CIC self-

renewal and oncogenicity and that AURKA induces a CIC phenotype, which is further 

underscored by the finding that AURKA targeting in tumorspheres decreases expression of 

stem cell factors. One such factor shown to be regulated by AURKA is the stem cell surface 

marker CD24. In fact, when compared to adherent cultures, A549 and H358 tumorspheres 

display increased numbers of CD24-positive (CD24+) cells and these numbers are reduced by 

AI II treatment. Finally we purified H358 CD24+cells by flow cytometry and showed that, 

when compared to CD24-negative cells, CD24+ cells have increased ability to form 

tumorspheres in serial cultures, and AI II treatment preferentially reduced the ability of 

CD24+ cells to form tumorspheres. Our results suggest that AURKA inhibition therapy can 

reduce the number and function of KRAS-positive lung CICs, and, therefore might be an 

attractive therapeutic strategy to reduce recurrence and metastasis in KRAS-induced lung 

cancer. 

 

Keywords: lung cancer; KRAS; tumor initiating cells (CICs); Aurora A kinase (AURKA) 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 Câncer de Pulmão 

 

O câncer de pulmão é o câncer que mais mata atualmente. Dados da World Health 

Organization (WHO) mostraram que o câncer pulmonar foi o mais incidente mundialmente 

para o ano de 2012, com cerca de 1,82 milhões de novos casos e 1,24 milhões de mortes 

(Figura 1.1; WHO, 2014a). No Brasil, esse é o segundo tipo de câncer mais incidente para 

ambos os sexos, sendo responsável por 14% das mortes por câncer entre os homens e 10% 

entre as mulheres. A estimativa para o país no ano de 2016 é de 28,3 novos casos de câncer de 

pulmão para cada 100.000 habitantes, sendo que 24% desses novos casos no estado de São 

Paulo (WHO, 2014b). 

 

Figura 1.1. Incidência e mortalidade para as principais neoplasias humanas no mundo no ano de 

2012. O câncer de pulmão apresentou a maior incidência e foi a principal causa de morte dentre as 

neoplasias humanas, considerando-se ambos os sexos e todas as faixas etárias no mundo todo. 

Adaptado de: Organização Mundial da Saúde, 2014 (WHO, 2014a). 
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O uso de tabaco é a principal causa do câncer de pulmão. No Brasil, este hábito vem 

diminuindo ao longo das décadas. Nos últimos 20 anos houve uma diminuição de 

aproximadamente 20% de uso do tabaco, devido a diversas campanhas contra o fumo e 

aumento nos impostos de cigarros (INCA, 2014). No mundo também observamos uma queda 

recente e menos acentuada no uso do tabaco, de 1% em 6 anos (WHO, 2015). Não só o uso do 

tabaco, mas fumantes passivos e a exposição a outros fatores estão associados ao câncer de 

pulmão, como agentes cancerígenos (radônio residencial, sílica, níquel arsênico, berílio, entre 

outros) (Torres-Durán et al, 2015). 

A taxa de sobrevivência de pacientes com câncer pulmonar em 5 anos é de apenas 

15%, essa taxa podendo variar de 50% quando diagnosticado no estágio menos avançado IA, 

até 2% no estágio IV (Figura 1.2). Essa baixa taxa de sobrevivência se deve tanto ao 

diagnostico tardio (Walter et al, 2015a), quanto a ausência de terapias eficazes para a maioria 

dos pacientes.  

O câncer de pulmão pode ser dividido em 2 grupos, o câncer de células pequenas 

(Small Cells Lung Cancer – SCLC) e o câncer de células não pequenas (Non-Small Cells 

Lung Cancer – NSCLC). Este segundo grupo ainda pode ser subdividido em 3 tipos: 

adenocarcinoma pulmonar, carcinoma de células escamosas e carcinoma de células grandes. 

O SCLC é menos frequente, representa aproximadamente 15% dos casos de câncer de pulmão 

(WHO, 2014a). 

Dentre os subtipos de NSCLC, que representam 85% dos casos, o adenocarcinoma 

pulmonar é o mais frequente, representando cerca de 40% dos casos e afetando 

principalmente nos brônquios periféricos. O câncer de células escamosas se inicia geralmente 

nos brônquios principais podendo se estender até a junção das traqueias, sendo responsável 
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por aproximadamente 30% das ocorrências. Já o carcinoma de células grandes é pouco 

frequente, ocorrendo em aproximadamente 10% os casos (Lemjabbar-Alaoui et al. 2015). 

 

Figura 1.2. Sobrevida relativa em cinco anos para o câncer de pulmão em função do estágio. O 

câncer de pulmão apresenta uma das menores sobrevidas entre todos os tipos de câncer. Modificado de 

Tan et al, 2003. 

 

O tecido normal controla cuidadosamente eventos que levam à proliferação celular, 

como produção e liberação de fatores de crescimento, eventos do ciclo celular e números de 

células presentes no tecido. Funções biológicas relacionadas a esse controle são 

comprometidas devido a alterações genéticas, levando ao surgimento de células tumorais, que 

apresentam proliferação descontrolada e sobrevida celular (Hanahan e Weinberg, 2011). 

Das alterações genéticas associadas ao câncer de pulmão, as mais comuns são 

mutações nos genes KRAS, EGFR e BRAF. Esses genes codificam proteínas, que estão 

envolvidos em vias que promovem a proliferação celular. Destes genes, KRAS é o mais 



22 
 

frequentemente mutado em NSCLC, representando de 15-40% dos casos (Cooper et al, 2013; 

Boland et al, 2015). Mutações em KRAS tem uma forte relação com a incidência de câncer de 

pulmão em fumantes ou ex-fumantes, sendo responsável pela ocorrência de quase metade dos 

casos desse grupo. Já em pacientes não-fumantes, a ocorrência é menor, porém significativa, 

de aproximadamente 20% (Jorge et al, 2014). 

 

 GTPase KRAS 

 

As GTPases RAS são proteínas de aproximadamente 21 kDa ancoradas à face interna 

da membrana celular e participam de vias que sinalizam proliferação e sobrevida celular. 

Existem três isoformas de RAS codificadas por genes diferentes, que são encontradas 

alteradas em neoplasias humanas: KRAS, HRAS e NRAS. HRAS e KRAS foram descobertas 

em estudos de sarcoma viral de ratos (Ras - Rat Sarcoma) por Harvey (Harvey, 1964) e 

Kirsten (Kirsten et al, 1967), respectivamente, recebendo esses nomes em homenagem aos 

seus descobridores (Coffin et al, 1981). Mais tarde, o grupo de Weiss descobriu o gene o 

NRAS, que encontrava-se alterado em neuroblastomas (Hall et al, 1983). 

 

1.2.1. Estrutura e localização de RAS 

 

Os 3 genes RAS envolvidos em neoplasias humans (HRAS, KRAS e NRAS) codificam 

4 isoformas diferentes uma vez que o mRNA primário de KRAS pode sofrer splincing 

alternativo, originando as isformas KRAS4A e KRAS4B. Todas as isoformas codificam 

pequenas GTPases de 21 kDa ancoradas à face interna da membrana plasmática, que 

participam da sinalização celular, recebendo sinais oriundos de receptores celulares e ativando 

várias vias de sinalização que promovem a proliferação celular, como, por exemplo, as vias 

MAPK e PI3K/AKT (Mitin e col., 2005; Wennerberg e col., 2005).  
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Existe cerca de 85% de homologia entre as 4 isorformas de RAS, sendo que as 

diferenças entre as isoformas estão principalmente concentradas na região hipervariável 

constituída pelos 25 aminoácidos carboxi-terminais (Figura 1.3) (Gorfe et al, 2008). A 

isoforma KRAS4B possui alguns resíduos de aminoácidos a mais que as outras 3 isoformas, 

que possuem cerca de 188 aminoácidos. Além da região hipervariável, as isoformas 

apresentam regiões altamente conservadas. Uma destas regiões é o domínio de interação com 

proteínas intracelulares efetoras que irão efetuar a transdução de sinal induzida pela RAS 

ativa. Além disso, outras regiões conservadas estão envolvidas na interação com o 

nucleotídeo de guanina e na interação com proteínas que regulam a atividade de RAS.  A 

região denominada Switch I é responsável pela interação com proteínas ativadoras de GTPase 

(“GTPase activating proteins”, GAPs), responsáveis por promover a inativação de RAS e a 

região Switch II interage com proteínas trocadoras de nucleotídeos GDP (“GDP Exchange 

factors”, GEFs), que promovem a ativação de RAS.  

A ancoragem à membrana plasmática é mediada pela região carboxi-terminal das 

proteínas RAS, que sofre modificações pós-traducionais. A principal enzima responsável pela 

ancoragem à membrana é a farnesiltransferase (FTase), capaz de prenilar o motivo carboxi-

terminal específico CAAX presente em todas as isoformas, onde C se refere a uma cisteína, A 

se refere a qualquer aminoácido alifático e X a qualquer aminoácido. Essa prenilação consiste 

na adição de um grupo farnesil na cisteína do motivo CAAX. Após a prenilação, todas as 

isoformas continuam a ter sua extremidade carboxi-terminal processada pela enzima Rce1, 

que cliva a região terminal AAX e, em seguida, a cisteína farnesilada terminal é metilada pela 

enzima metiltransferase (Figura 1.4). 
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Figura 1.3. Estrutura das isoformas de RAS. Em verde, os sítios de ligação ao GTP, em roxo o sítio 

de ligação aos efetores, em amarelo o Switch I, em azul o Switch II e em vermelho a região 

hipervariável, que determina a correta associação a membrana plasmática. Adaptado de Friday e 

Adjei, 2005 e Gorfe et al, 2008. 

 

Além da farnesilação, todas as proteínas RAS, exceto a KRAS4B, sofrem 

palmitoilação nos grupos SH de cisteínas da região carboxi-terminal, o que também contribui 

para a correta ancoragem das proteínas RAS na membrana plasmática. A KRAS4B, apesar de 

não sofrer palmitoilação, possui uma região rica em lisinas próxima a região carboxi-terminal, 

que auxilia na ancoragem da proteína à membrana (Jackson et al, 1994) (Figura 1.3). 

Finalmente, as isoformas KRAS4A, KRAS4B e NRAS podem sofrer prenilação 

alternativa da cisteína terminal na ausência de farnesilação, pois estas isoformas também são 

alvos de geranilgeraniltransferases do tipo I (GGT-1). As GGT-1 reconhecem o mesmo 

motivo que a FTase, sendo que o aminoácido X do domínio CAAX terminal determina o 

reconhecimento por essa enzima (Moores et al, 1991) (Figura 1.4). 
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Figura 1.4. Modificações pós-traducionais para ancoragem de RAS à membrana. As proteínas 

RAS tem o grupo farnesil adicionado à cisteína da região terminal CAAX pela farnesiltransferase 

(FTase). Após a prenilação, todas as isoformas continuam a ter sua extremidade c-terminal processada 

pela protease Rce1, que cliva a região terminal AAX, e em seguida sofrem metilação da cisteína 

terminal pela enzima metiltransferase (Imct). Um grupo palmitoil é adicionado em outros resíduos de 

cisteína próximos à cisteína terminal para a ancoragem de HRAS, NRAS ou KRAS4A à membrana 

plasmática. Já a isoforma KRAS4B não possui estas cisteínas adicionais e utiliza sua extremidade 

terminal rica em lisina para a ancoragem à membrana plasmática. Adaptado de: Friday e Adjei, 2005. 

 

 

1.2.2. Regulação da atividade de RAS 

 

As proteínas RAS são proteínas de membrana, ou seja, se encontram ancoradas à 

membrana plasmática, onde recebem sinais upstream, e após ativação, desencadeiam sinais 

downstream. Essas proteínas são ativadas por receptores tirosina quinase (RTK), sendo o mais 

bem estudado, o receptor do fator de crescimento epitelial (EGFR).   
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Os receptores RTK são proteínas transmembrana, possuindo um domínio de 

extracelular N-terminal rico em cisteína que interage com ligantes, um braço de dimerização, 

uma região hidrofóbica transmembrana, e um domínio citoplasmático C-terminal com 

atividade de tirosina quinase altamente conservado com vários sítios de fosforilação. A 

ligação de um ligante ao receptor induz a dimerização entre receptores, ocorrendo a 

autofosforilação cruzada dos sítios de fosforilação do receptor, ativando-o (Seshacharyulu et 

al, 2012).  

O receptor ativado recruta proteínas adaptadoras, como Grb2 (Growth fator Receptor–

Bound protein 2), que por sua vez, recrutam proteínas GEFs para a membrana. As GEFs 

interagem com RAS-GDP no domínio Switch II e promovem a liberação de GDP. Devido à 

alta afinidade de RAS por nucleotídeos de guanina, essas enzimas rapidamente se associarão a 

um novo nucleotídeo de guanina. Como a concentração celular de GTP é maior que de GDP, 

preferencialmente, RAS se liga à GTP quando o sítio de hidrólise se encontra vazio, tornando-

se ativa (Lowenstein et al, 1992; Bos et al, 2007).  

As GEFs mais bem estudadas são as proteínas SOS1 e SOS2 (Son of Sevenless). SOS 

são proteínas de aproximadamente 150kD que possuem uma cauda C-terminal rica em 

prolina, que interage com o domínio SH3 da Grb2 (Jorge et al, 2002). Outros domínios 

importantes para ativação de RAS são REM e CDC25. As alfa-hélices do motivo REM se 

inserem no sítio ativo de RAS induzindo o deslocamento do Switch I e ao mesmo tempo, 

próximo do sítio de ligação do nucleotídeo, as interações entre SOS e as cadeias laterais do 

Switch II resultam em uma reestruturação da cadeia principal do esqueleto de RAS. A 

reestruturação dessa cadeia principal é fundamental para exclusão do nucleotídeo, uma vez 

que evita a ligação de magnésio e fosfato, resultando na abertura do sítio ativo de RAS e 

liberação do GDP (Boriack-Sjodin et al, 1998; Pierre et al, 2011). Uma vez que o sítio 
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hidrolítico de RAS se encontra disponível, RAS irá se ligar preferencialmente a GTP, levando 

à sua ativação (Figura 1.5) (Barbacid, 1987).  

 

Figura 1.5. Regulação de RAS. Quando complexada a GDP, RAS se encontra inativa. As GEFs 

promovem a ativação de RAS dissociando o GDP de RAS, que logo se associa a GTP, tornando-se 

ativa, ativando efetores de sua via. Ao término dos sinais regulatórios, GAPs são recrutadas, 

promovendo a hidrólise do GTP, levando à inativação de RAS. Adaptado de Bernards et al, 2004. 

 

Quando o sinal de ativação de RAS é cessado, RAS hidrolisa a molécula de GTP a 

GDP, liberando um Pi no meio e voltando a sua forma inativa. Entretanto, a atividade 

GTPásica intrínseca de RAS é muito lenta, sendo que é necessária a interação com GAPs para 

que a catálise ocorra de forma eficiente, levando à inativação de RAS e ao controle do 

crescimento celular (Boquett e col., 2010). As GAPs, que interagem com RAS-GTP na região 

Switch I, aumentam a velocidade da reação em cerca de 1.000 vezes (Prior e Hancock, 2012).  

RAS possui dois resíduos de aminoácidos essenciais para que ocorra a hidrólise do 

GTP: uma glutamina no códon 61 e uma tirosina no códon 35. As proteínas GAPs fornecem 

uma arginina que é fundamental para acelerar a catálise. O dedo de arginina leva ao melhor 
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posicionamento do GTP e dos aminoácidos glutamina e tirosina, aumentando a atividade de 

GTPásica de RAS (Kötting et al, 2008). Um exemplo de uma proteína da família GAP1 é a 

proteína CAPRI. CAPRI é uma proteína citossólica inativa que é recrutada para a membrana 

quando há elevação na concentração de Ca2+ intracelular. A associação com a membrana leva 

à ativação da atividade GAP de CAPRI (Lockyer et al, 2001). 

1.2.3. KRAS e câncer 

 

Mutações em RAS tem sido apontada como causa da malignidade de diversos tumores, 

ocorrendo em aproximadamente 30% dos canceres humanos. As mutações em RAS ocorrem 

principalmente nos códons 12, 13 e 61. Os códons 12 e 13, ambos codificam glicinas, são 

essenciais para o reconhecimento de RAS-GTP pelas GAPs. Mutações nesses códons 

impedem que esse reconhecimento ocorra e RAS permanece constitutivamente ativa. Já o 

códon 61 codifica uma glutamina diretamente envolvida na hidrólise do GTP. A substituição 

desse resíduo de glutamina leva à completa perda da capacidade catalítica de RAS, mesmo 

quando há reconhecimento de RAS pelas GAPs, levando a ativação permanente de RAS. 

Todas as mutações resultam na contínua transdução de sinais aos efetores de RAS, levando a 

proliferação descontrolada e maior sobrevida celular, que pode resultar na transformação 

maligna (Quinlan e Settleman, 2009). 

Dentre as isoformas de RAS, a mais frequentemente mutada nas neoplasias humanas é 

a KRAS (Figura 1.6). As mutações em KRAS estão presentes em mais de 90% dos canceres de 

pâncreas, aproximadamente 40% dos canceres colorretal e 30% dos canceres de pulmão 

(Alves et al, 2015; Brady et al, 2015; Junttila et al, 2015; Unni et al, 2015; Witkiewicz et al, 

2015; Inamura et al, 2016). Mutações em NRAS levam à transformação maligna 

principalmente de câncer de pele. Já mutações em HRAS são encontradas principalmente em 

câncer de bexiga (Prior et al, 2012). 
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Figura 1.6. Frequência das isoformas de RAS nos cânceres humanos. (Adaptado de McCormick 

2016). 

 

Diversos trabalhos mostram que mutações em KRAS tem um importante papel no 

desenvolvimento de um fenótipo maligno. Primeiramente, a K-Ras foi inicialmente descrita 

como a forma celular do agente transformador do vírus de sarcoma Kirsten (Chang et al,1982; 

Der et al, 1982). Além disso, muitos estudos mostraram que a expressão da forma ativa da K-

Ras em camundongos é suficiente para causar a transformação neoplásica e o aparecimento de 

tumores (Fisher et al, 2001; Jackson et al, 2001; Brembeck et al, 2003; Braun et al, 2004; 

Caulin et al, 2004; Chan et al, 2004; Tuveson et al, 2004; Vitale-Cross et al, 2004; Raimondi 

et al, 2006; Carrière et al, 2009). A eliminação da atividade da K-Ras, através da expressão de 

formas dominante-negativas ou através do bloqueio da expressão da K-Ras, é capaz de 

reverter células malignas para um fenótipo não maligno (Shirasawa et al, 1993; Bossu et al, 

2000; Fleming et al, 2005). Finalmente, a alta prevalência das mutações em K-Ras dentro de 

um amplo espectro de neoplasias sugere que a K-Ras desempenha um papel central no 

desenvolvimento do fenótipo maligno (Puig et al, 2000; Arvanitakis et al, 2004). 
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1.2.4. KRAS como alvo terapêutico direto 

 

Pelas razões descritas acima, usar a proteína K-Ras como um alvo terapêutico é uma 

estratégia racional que deveria trazer benefícios clínicos. De fato, existe uma intensa busca 

pela inibição da atividade biológica de RAS. 

A estratégia mais bem estudada para inibir RAS envolve a inibição da sua ancoragem 

à membrana, que é fundamental para a sua ativação, o que levou diversos grupos a buscarem 

a inibição da prenilação pós-traducional, através de inibidores da enzima farnesil transferase. 

Dois compostos, Lonafarnib e Tipifarnib, mostraram eficácia em testes pré-clínicos em 

modelos xenográficos com mutação em HRAS. Porém, não obtiveram sucesso em testes 

clínicos com pacientes portadores de mutação em KRAS (Liu et al, 1998; End et al, 2001). 

Outro composto que mostrou eficácia em reduzir o crescimento tumoral em modelos 

xenográficos com mutação em HRAS, BMS-214662, falhou em inibir a prenilação de KRAS 

(Rose et al, 2001). Depois verificou-se que a razão do insucesso desta estratégia se deve ao 

fato de que KRAS pode sofrer prenilação alternativa, catalisada pela geranilgeranil transferase 

(Whyte et al, 1997), continuando, desta forma, a se ancorar corretamente na membrana. 

Devido a essa prenilação alternativa, outra abordagem seria a inibição dual da FTase e 

GGT1ase. Lobell et al (2001) utilizaram dois inibidores, HDJ2, específico para FTase, e 

Rap1A, específico para GGT1. A inibição dual dessas transferases levou a morte dos 

camundongos após 72h de administração das drogas, indicando que a inibição destas duas 

vias de prenilação provocou toxicidade e seria incompatível com um uso clínico. Esse mesmo 

grupo em 2002 mostrou que o inibidor para as duas transferases, L-778,123, foi eficaz em 

inibir a ação dda FTase e parcialmente de GGT1, porém, não foi eficaz em inibir KRAS 

(Lobell et al, 2002). 
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Uma outra abordagem possível para interferir com a ancoragem, seria inibir Rce1 e 

Icmt, enzimas que atuam após a ação da FTase e GGT1. Camundongos nude knockdown para 

Rce1 não apresentaram uma redução da transformação maligna tão significativa quanto 

camundongos knockdown para Icmt (Bergo et al, 2001; Lin et al, 2002). Portanto, a inibição 

da prenilação de KRAS se mostrou tóxica. Esses mecanismos de prenilação (farnesilação e 

geranilgeranilação) são amplamente utilizados por outras proteínas e em diversos tecidos e a 

dose necessária para que ocorra a inibição da ancoragem de KRAS é alta, podendo afetar 

esses outros alvos das transferases. 

Recentemente outras estratégias para inibir a atividade de KRAS foram propostas e 

estão sendo estudadas.  

Diferentes grupos de pesquisa foram em busca de pequenas moléculas que pudessem 

inibir a forma ativa de KRAS. Porém, KRAS não possui um potencial sítio de ligação para 

essas moléculas moduladoras, que não o sítio GTPásico (Maurer et al, 2012). Devido à alta 

afinidade deste sítio por guaninas fosfatadas, não foi possível identificar pequenas moléculas 

capazes de competir com GTP ou GDP em concentrações normais intracelulares (Zhang et al, 

2016).  

Outra estratégia utilizada para inibição direta de KRAS seria bloquear a interação com 

as proteínas GEFs, responsáveis pela ativação de KRAS. Alguns grupos de pesquisa 

conseguiram identificar moléculas que poderiam se ligar próximo ao bolso da interação 

RAS:GEF, interferindo na ativação de RAS in vitro (Maurer et al, 2012; Sun et al, 2012). 

Ainda não há muitas moléculas promissoras que tenham afinidade suficiente por RAS.  

Recentemente, linhagens com mutação da glicina 12 para cisteína se mostraram 

susceptíveis à inibição da atividade de RAS in vitro. Moléculas pequenas derivadas de 

acrilamida ou de sulfonamidas vinílicas conseguem se encaixar em uma cavidade próxima à 
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cisteína 12 e reagem com o grupo tiol, modificando este resíduo covalentemente de forma 

irreversível. Esta modificação aumenta a preferência de KRAS por GDP e bloqueia sua 

interação com efetores (Ostrem, 2013; Spiegel et al, 2014). Porém, além de serem específicas 

para um tipo específico de mutação oncogênica em KRAS, estas moléculas ainda não tiveram 

sua atividade anti-tumoral testada in vitro ou in vivo.  

A inibição de RAS por RNA de interferência é uma área bastante estudada atualmente. 

Esta inibição foi efetiva para redução da oncogenicidade tanto in vitro (Valentino et al, 2013; 

Wang et al, 2013a) quanto in vivo (Wang et al, 2014; Zeng et al, 2015). Podemos observar 

também que a cooperação entre siKRAS e quimioterápicos elevou substancialmente o efeito 

do quimicoterápico in vitro em células tumorais do esôfago e do colorretal (Wang et al, 

2013b; Yousef et al, 2016). O grande desafio da terapia com siRNA é o sistema de entrega 

desses oligonicleotídeos. Muito grupos obtiveram sucesso na redução de tumores 

xenográficos (Khvalevsky et al, 2013; Lin et al, 2013; Yuan et al, 2014; Yin et al 2015), 

porém, os estudos de fase clínica ainda não mostraram avanços nessa etapa. Em 2010 foi 

iniciado um teste clínico em pacientes com câncer de pâncreas com mutação G12D em 

KRAS. Esses pacientes foram tratados com siKRASG12D através de injeção intratumoral, 

porém, ainda não se obteve sucesso na fase II quando combinado com quimioterápicos 

(Burnett et al, 2011). 

 Até hoje, as estratégias para inibição direta de KRAS não se mostraram efetivas. 

Embora estudos recentes venham mostrando resultados promissores com novas estratégias 

para a inibição direta de KRAS, estas estratégias são, em alguns casos, específicas para um 

tipo único de mutação oncogênica (Ostream et al, 2013), ou então de difícil implementação 

clínica (Yuan et al 2014), e em outros casos são promissoras, mas estão ainda longe de ter sua 

eficácia comprovada na clínica (Maurer et al, 2012; Burns et al, 2014).  Devido a esses 



33 
 

obstáculos para inibição direta de KRAS, alvos efetores das vias KRAS vem sendo 

investigada como uma forma de inibição indireta. 

1.2.5. KRAS como alvo terapêutico indireto 

 

A inibição indireta da KRAS através dos seus efetores a jusante também é difícil, 

tendo em vista que KRAS regula vários efetores que contribuem para o fenótipo maligno. Os 

alvos das vias de KRAS mais bem estudados são as vias Raf-MEK-ERK e PI3K. Inibidores 

de Raf já mostraram ser eficientes na redução do fenótipo tumoral (Heim et al, 2003; Koya et 

al, 2012), como também a inibição de MEK (Holt et al, 2012). Já a inibição de PI3K parece 

não ter efeito em tumores com mutação em KRAS (Gysin et al, 2011). Porém, quando esses 

efetores têm sua inibição combinada, podemos observar um efeito antitumoral mais 

pronunciado (Engelman et al, 2008; Daouti et al, 2009).  

 

Figura 1.7. Inibição indireta de KRAS via efetores downstream. Devido a obstáculos para inibição 

direta de KRAS, alvos efetores das vias de regulação de KRAS vêm sendo investigados como inibição 

indireta de KRAS. Reproduzido de dos Santos, 2013. 
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Considerando que a inibição de efetores tradicionais de KRAS apresentou sucesso 

limitado (Cox et al, 2014), a identificação de novas vias e alvos regulados por KRAS que 

contribuam para o fenótipo maligno é necessária para aumentar as possibilidades de 

desenvolvimento de terapias combinatórias que possam levar a um sucesso terapêutico (figura 

1.7). Nosso grupo mostrou recentemente que as quinases Aurora A e Aurora B são alvos da 

sinalização de KRAS no pulmão e que a sua inibição se mostrou eficiente em reduzir o 

fenótipo tumoral de células pulmonares com mutação em KRAS (dos Santos et al, 2016), 

indicando estas quinases como potenciais novos alvos terapêuticos para o tratamento do 

câncer de pulmão. 

 

 Quinase Aurora A 

 

1.3.1. Quinases Aurora 

 

As quinases Aurora são enzimas da família das serina-treonina quinases cruciais para 

o controle do ciclo e divisão celular. São conhecidas 3 quinases Aurora, quinase Aurora A 

(AURKA), Aurora B (AURKB) e Aurora C (AURKC), que possuem uma semelhança em 

suas sequencias, porem desempenham funções biológicas diferentes entre si (Bolanos-Garcia 

2005). 

As quinases Aurora foram descritas pela primeira vez em Saccharomyces cerevisiae 

em uma busca por mutações genéticas que estariam envolvidas na incorreta segregação 

cromossomal, onde foi identificado um gene essencial para a ocorrência da poliploidia, 

nomeado como gene Aurora (Chan and Botstein, 1993). Em seguida, a quinase AURKA foi 

identificada em Drosophila melanogaster mutante, que apresentavam irregularidade na 

formação dos pólos mitóticos (Glover et al, 1995). 
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A quinase AURKA está diretamente envolvida na regulação da divisão celular. Essa 

quinase tem seus níveis reduzidos durante as fases G1/S, onde se localiza no material 

pericentriolar, enquanto na fase G2/M, seus níveis aumentam substancialmente, estando 

envolvida na maturação, duplicação e separação dos centrossomos e, em seguida, migrando 

para os polos da célula (REF).  

A quinase AURKB garante a associação dos cromossomos aos fusos mitóticos para a 

correta segregação das cromátides-irmãs. A AURKB, associada a outras proteínas, faz parte 

do complexo passageiro do cromossomo (CPC) mitótico, responsável pela estabilidade do 

fuso mitótico bipolar (Adams et al, 2001). A superexpressão de AURKB leva à transformação 

maligna de diversos tecidos, como próstata, coloretal, mama, pulmão, entre outros (Bischoff 

et al, 1998; Katayama et al, 1999; Hamada et al, 2003; Smith et al, 2005; Lee et al, 2006). 

A quinase AURKC é encontrada apenas em espermatócitos, onde participa da 

espermatogênese. Essa quinase se encontra associada ao CPC meiótico nesse tecido, onde sua 

superexpressão também leva à transformação maligna em testículos (Khan et al, 2011). 

 

1.3.2. Estrutura e Localização Celular 

 

Essas três quinases compartilham vasta semelhança no sítio catalítico, apesar de 

possuírem funções diferentes, e sequências bem diferentes na região regulatória N-terminal. 

Essas proteínas possuem um resíduo de treonina fundamental para a sua ativação catalítica, 

localizado no loop de ativação (A-loop), e outros sítios específicos, A-box e D-box, que são 

reconhecidos por proteínas que degradam as quinases Aurora (Figura 1.8) (Gavriilidis et al, 

2015). 
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A AURKA, como outras serina-treonina quinases, possui dois lobos em seu domínio 

catalítico unidos por uma espécie de dobradiça. O lobo N, localizado mais próximo à região 

N-terminal, responsável por posicionar o ATP através de uma α-hélice, e o lobo C, mais 

próximo à região C-terminal, onde se localiza o loop de ativação, sítio onde os substratos se 

ligam (Bai et al, 2014). Esses dois lobos se posicionam de tal maneira que o ATP, ligado no 

lobo N, doa grupamentos fosfatos para os substratos de AURKA, como também para o 

resíduo Thr288, promovendo a autofosforilação e ativação da AURKA (Hirota et al, 2003). 

 

Figura 1.8. Estrutura das AURKA, AURKB e AURKC. As quinases Aurora A, Aurora B e Aurora 

C compartilham da sequência do sítio catalítico (em amarelo). A região regulatória (N-terminal) 

possui pouca homologia e contém o sítio A-box, que juntamente com o sítio D-box, se ligam a 

proteínas que degradam essas quinases ao final do ciclo celular. O domínio A-loop é capaz de se ligar 

a substratos dessas enzimas e é também onde está localizada a treonina fosforilada que regula a 

atividade destas quinases. Adaptado de Gavriilidis et al, 2015. 

   

A AUKRA se localiza na região pericentriolar durante G1/S, em baixos níveis de 

expressão. Em G2/M, sua expressão aumenta, quando ocorre a maturação, divisão e migração 

dos centrossomos para os polos opostos da célula. Durante a prófase, é responsável pela 

elongação dos microtubulos até a placa metafásica, onde os cromossomos se encontram 

alinhados para posterior separação (Nikonova et al, 2013). AURKA, quando ativada, recruta 
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proteínas para o material pericentriolar, como γ-tubulina e centrossomina, responsáveis pela 

nucleação dos microtubulos (Terada et al, 2003). 

Uma das formas de ativação da AURKA é através de sua associação com a proteína 

Bora, que se localiza no núcleo e é exportada para o citoplasma durante a prófase. A 

associação dessas proteínas leva a ativação de Plk1, uma importante quinase que regula 

processos da mitose. Essa quinase recruta AURKA para o centrossomo em G2, que por sua 

vez ativa a proteína CDC25B, promovendo o início da mitose (Nikonova et al, 2013). 

Foi observado que a AURKA também regula o alinhamento dos cromossomos e a 

citocinese. Marumoto et al. (2003) observaram que a inibição por siRNA da AURKA leva à 

interrupção desses eventos. Lioutas e Vernos (2013) observaram que a inibição da AURKA 

leva à instabilidade dos microtubulos, afetando a formação da zona central metafásica durante 

a anáfase e também o processo de nucleação na mitose tardia. O mecanismo responsável por 

essa regulação ainda não foi elucidado. 

Vários estudos mostram que a superexpressão de AURKA leva a má formação dos 

microtubulos, resultando em células aneuploides. Essa característica é muito encontrada em 

células tumorais, indicando que essa quinase pode ser um bom alvo terapêutico para o 

tratamento de diversos tipos de canceres (Meraldi et al, 2002; Romain et al, 2014). 

 

1.3.3. Quinase Aurora A e Câncer 

 

A quinase Aurora A é um importante regulador do ciclo celular, onde a sua 

superexpressão pode levar a erros em diversos momentos da mitose, como na separação dos 

cromossomos e orientação cromossômica bipolar, resultando em instabilidade genética e uma 

possível transformação maligna (Marumoto et al, 2002). A superexpressão de AURKA já foi 
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observada em diversos tipos de tumores (Mendiola et al, 2009; Dedic et al 2013; Goktas et al, 

2014), incluindo pulmomar (Xu et al, 2014; Zeng et al, 2014).   

A AURKA foi descrita pela primeira vez em humanos em células tumorais da mama 

como gene BTAK (Breast Tumor Amplified Kinase) em uma região do cromossomo, 

cromossomo 20q13, comumente amplificada em diversos tumores (Bischoff et al, 1998; Zhou 

et al, 1998). A AURKA também foi caracterizada como um oncogene uma vez que a sua 

superexpressão na glândula mamária de camundongos leva a formação de tumores mamários 

(Zhang et al, 2004; Wang et al, 2006). Além disso, a superexpressão desta quinase leva à 

instabilidade genética, podendo resultar células aneuploides e poliploides (Kollareddy, 2008; 

Gautschi et al, 2008, Carvajal et al, 2006).  

Além disso a AURKA encontra-se superexpressa em diversos tipos de tumores (Jiang 

et al, 2014; Mannino et al, 2014; Lu et al, 2014 B), incluindo tumores pulmonares (Lu et al, 

2014 A; Chinn et al, 2014). Por exemplo, Sen et al (2002) identificaram que tumores de 

bexiga com superexpressão de AURKA, apresentavam também maior taxa de invasão, 

metástase, agressividade e menor sobrevida dos pacientes. A superexpressão de AURKA 

também foi associada a um pior prognóstico em câncer colorretal (Aust et al, 2004), sendo 

que neste tipo de tumor a superexpressão de AURKA estava associada com uma má formação 

dos fusos mitóticos resultando em células aneuploides (Sakakura et al, 2001). Esses estudos e 

outros mostram que erros durante a mitose pela superexpressão de AURKA estão 

correlacionados a uma maior agressividade tumoral e pior prognóstico. 

 

1.3.4. Quinase Aurora A e KRAS   

 

A AURKA contribui para a transformação maligna induzida pela Ras oncogênica. 

Nesse contexto, já foi visto que a AURKA regula componentes importantes das vias 
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desencadeadas por Ras. Por exemplo, a AURKA interage com Ras GAP in vitro (Gigoux et 

al, 2002) e fosforila e ativa a GTPase RalA, um componente da via Ral GEF, uma das vias 

efetoras da Ras oncogênica (Wu et al, 2005; Lim et al, 2010). Além disso a AURKA ativa o 

fator de transcrição NF-κB (Briassouli et al, 2007), um fator de transcrição envolvido na 

transformação maligna induzida por KRAS no pulmão (Meylan et al, 2009; Bassères et al, 

2010). 

Além destes estudos que implicam um papel importante da AURKA nas vias 

reguladas por KRAS, já foi visto que há uma correlação positiva entre a presença de mutações 

no oncogene KRAS e uma expressão aumentada da AURKA (Tseng et al, 2009; Patel et al, 

2012). Além disso, a AURKA aumenta a capacidade da Ras oncogênica de transformar 

fibroblastos murinos (Tatsuka, M. et al, 2005). Finalmente, nós demonstramos recentemente, 

não só que a KRAS oncogênica promove a expressão de AURKA no pulmão, mas também 

que a inibição da expressão ou atividade desta quinase em células pulmonares transformadas 

por KRAS reduz a clonogenicidade celular in vitro e tumorigenicidade in vivo (Santos et al, 

2016). 

 

 Células Iniciadoras de Tumor 

 

Uma das características importantes na oncogênese é a aquisição e manutenção de um 

fenótipo tronco tumoral pelas células iniciadoras de tumor. O modelo das células iniciadoras 

de tumor propõe uma organização celular hierárquica para os tumores, na qual células 

iniciadoras de tumor (CITs) tumorigênicas dão origem a células tumorais não tumorigênicas 

(Li et al, 2007a; Visvader e Lindeman, 2012). Desta forma, CITs são definidas como células 

tumorais autorrenováveis capazes de iniciar a formação de tumores e sustentar o crescimento 

tumoral. CITs são resitentes à quimio- e radioterapia convencionais e acredita-se que elas 
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sejam responsáveis pela disseminação tumoral e pelo crescimento de mestástases (Li et al, 

2007a; Visvader e Lindeman, 2012). 

Células tronco normais estão no topo da organização celular hierárquica, tendo 

habilidade, tanto de se dividir em células progenitoras comprometidas com a expansão e 

diferenciação em células maduras, como também de se autorrenovar, mantendo seu fenótipo 

tronco (Li e Neaves, 2006). As células tronco têm um potencial grande, porém limitado, de se 

propagar. Desta forma, essas células não proliferam muito, sendo esse um mecanismo de 

defesa da célula contra mutações que ocorrem durante a divisão celular (Walter et al, 2015b). 

Essas células dão origem a células progenitoras comprometidas, que possuem pouca 

capacidade de se autorrenovar, mas que são altamente proliferativas. Essas células dão origem 

a células maduras terminalmente diferenciadas, que normalmente não se dividem mais (Tang 

2012). Em alguns órgãos, com altas taxas de renovação celular, essas células diferenciadas 

ainda se dividem. Outra situação em que essas células ainda se proliferam é no caso de injúria 

ou homeostase do tecido (Medema e Vermeulen, 2011).  

Células tumorais são células que surgem a partir do acúmulo de mutações genéticas 

e/ou epigenéticas (Hanahan e Weinberg, 2000). Essas alterações levam à proliferação 

ilimitada e descontrolada e frequentemente à aquisição por algumas células de um fenótipo 

tronco menos diferenciado. O modelo das CITs prevê uma organização celular tumoral 

hierárquica, onde células com fenótipo menos diferenciado (fenótipo tronco) dão origem a 

células maduras tumorais altamente proliferativas (Visvader 2011).  

As CITs compartilham propriedades de células tronco, por isso, também são chamadas 

de células tronco tumorais. Elas são capazes de se autorrenovar indefinidamente e possuem a 

habilidade de regenerar tumores (Reya et al, 2001). As CITs possuem um padrão de expressão 

gênica semelhante ao de células tronco, como também mecanismos de defesa (Zhou et al, 

2001; Ginestier et al, 2007) e de reparo do DNA mais eficiente (Kim et al, 2013; Meng et al, 
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2014). Essas características tornam essas células mais difíceis de serem combatidas com 

terapias anticâncer convencionais (Hashida et al, 2015; Sukowati et al, 2015). 

Não se sabe ao certo a origem das CITs. Muitos pesquisadores acreditam que essas 

células são resultado de mutações em células tronco adultas ou de suas progenitoras (Bouras 

et l, 2008; Barker et al, 2009; Lim et al, 2009; Goldstein et al, 2010). Holland et al (2000) 

mostraram, em camundongos, que glioblastomas surgem preferencialmente a partir de células 

progenitoras neurais do que a partir de astrocitos diferenciados. Através de mapeamento 

celular também em camundongos, foi demonstrado que células tronco do intestino foram 

capazes de iniciar tumores em todo intestino e, apesar dessas células darem início ao tumor, 

apenas 7% das células tumorais ainda expressavam marcadores de célula tronco (Zhu et al, 

2009). Também foi observado que tumores pulmonares são preferencialmente originados de 

células tronco pulmonares (Kim et al, 2005). 

Por outro lado, existem também evidências de que as CITs podem se originar a partir 

de células tumorais maduras e que o fenótipo tronco pode ser então adquirido pelas células 

tumorais durante o processo de transformação maligna. Isto é corroborado pela existência de 

tumores que não são originados a partir de células tronco. Um dos principais processos 

associados à aquisição de um fenótipo tronco tumoral é a via da transição epitelial-

mesenquimal (EMT do inglês Epithelial-Mesenchymal Transition) (Liu e Brown, 2010). Essa 

transição levou ao aumento de células com habilidade de autorrenovação capazes de iniciar 

tumores de mama, que também apresentam maior expressão de marcadores de célula tronco, 

como CD44+/CD24-, utilizado para diferenciar populações enriquecidas para o fenótipo 

tronco tumoral (Mani et al, 2008). Essa correlação entre marcadores de CITs e EMT foi 

observada em diversos tipos de cânceres, como de tireoide, pescoço e cabeça, esôfago, 

prostata (Jung et al, 2015; Kong et al, 2015; Ota et al, 2015; Sato et al, 2015) e também e 

pulmão (Sung et al, 2015). 
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Outros mecanismos contribuem para aquisição do fenótipo tronco tumoral, como a 

hipóxia. CITs são dependentes do fator de indução de hipóxia-1 (HIF-1) para sobrevivência, 

autorrenovação, crescimento tumoral e manutenção do fenótipo menos diferenciado 

(Heddleston et al, 2010). O microambiente em processo de inflamação também contribui para 

a aquisição desse fenótipo. Macrófagos recrutados pelas células tumorais aumentam sua 

capacidade de iniciar tumor e de resistência a drogas, através da secreção de IL-6 e outros 

fatores que cooperativamente induzem vias de sinalização envolvidas com o desenvolvimento 

tumoral, como a via de Hedgehog (Jinushi et al, 2011). 

Além de dar origem as células tumorais “maduras”, as CITs também são responsáveis 

pela manutenção e propagação do tumor, pois apenas estas células tem a capacidade de iniciar 

tumores (tumorigênicas). Por esta razão, acredita-se também que elas sejam responsáveis pela 

disseminação tumoral e pelo crescimento de mestástases (Li et al, 2007a; Visvader e 

Lindeman, 2012). Portanto, as diferenças funcionais entre células com e sem potencial 

tumorigênico têm implicações importantes para terapia, levando a intensa busca por terapias 

que atinjam não somente as células tumorais diferenciadas, mas principalmente as CITs. 

 

1.4.1. CITs e KRAS 

 

KRAS possui um importante papel no desenvolvimento e manutenção do fenótipo 

tronco tumoral. A KRAS oncogênica está associada à transição epitelial-mesequimal (Liu et 

al, 2009), uma característica relacionada ao fenótipo tronco tumoral. Além disso, RAS 

contribui para a manutenção e expansão de CITs em um modelo murino de câncer de mama, 

em células tumorais mamárias humanas e em queratinócitos (Liu et al, 2009; Kim et al, 2010; 

Jiang et al, 2014). Em queratinócitos, a via utilizada para promoção de características tronco 

tumorais envolve o fator de transcrição NF-κB (Jiang et al, 2014). 
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 Entretanto, o mecanismo envolvido na promoção deste fenótipo, que está associado a 

características agressivas tumorais, não está muito bem esclarecido em outros tipos de 

tumores. Além disso, os alvos terapêuticos que afetam esta via induzida por KRAS no câncer 

de pulmão permanecem inexplorados. 

 

1.4.2. CITS e AURKA 

 

Existem indícios de que a AURKA desempenha um papel importante no 

desenvolvimento do fenótipo tronco tumoral. A AURKA, não só tem expressão aumentada 

em células tronco embrionárias normais (Pashai et al, 2012), mas também é capaz de 

promover a transição epitelial-mesenquimal (McCubrey et al, 2012). Além disso, a inibição 

de AURKA induz a parada do ciclo celular de CITs de ovário (Chefetz et al, 2011), diminui a 

viabilidade de CITs de glioma (Mannino et al, 2014) e é essencial para a capacidade 

tumorigênica e quimioresistência de CITs colorretais (Cammareri et al, 2010). A inibição de 

AURKA impede o acúmulo de CITs mamários induzido pelo tratamento com epirrubicina 

(Zheng et al, 2014) e reduz a capacidade de autorrenovação e de formar novos tumores em 

CITs de glioblastoma (Xia et al, 2013). Finalmente, em células tumorais mamárias, a Aurora 

A, independentemente de sua atividade de quinase, desloca-se para o núcleo desencadeando 

propriedades oncogênicas através do aumento do fenótipo tronco tumoral (Zheng et al, 2016).  

Apesar destes estudos indicando um papel importante da AURKA para o fenótipo 

tronco tumoral, o papel da AURKA para o fenótipo tronco tumoral induzido por KRAS em 

câncer de pulmão permanece inexplorado. Determinar se a AURKA participa do mecanismo 

de indução do fenótipo tronco tumoral por KRAS em células pulmonares é importante, não só 

para validação da AURKA como um alvo terapêutico para o câncer de pulmão induzido por 

este oncogene, que atualmente carece de terapias efetivas, mas também para validação da 
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inibição da AURKA como uma estratégia terapêutica que pode diminuir a resistência a outros 

quimioterápicos (visto que as CITs são quimiresistentes), ao mesmo tempo que pode diminuir 

a chance de recidivas futuras (Figura 1.9). 

 

Figura 1.9. Terapia convencional combinada com terapia contra CITs. Terapias tradicionais têm 

como alvo células tumorais diferenciadas, permitindo que CITs continuem proliferando e, 

possivelmente, resultando em uma recidiva. Terapias contra CITs levam a eliminação dessa população 

mais agressiva levando a uma possível remissão tumoral. A terapia combinada, onde toda a população 

tumoral é combatida, levaria a erradicação do tumor. Adaptado de Leon et al 2016. 

 

Para identificar alvos terapêuticos relacionados à biologia das CITs induzidas por 

KRAS no pulmão, este trabalho envolveu testar objetivamente a hipótese central de que a 

quinase Aurora A é um alvo da KRAS no câncer de pulmão envolvido na manutenção do 

fenótipo tronco tumoral. 
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2. OBJETIVOS 
 

 Objetivo geral 

 

O nosso objetivo geral foi determinar como a AURKA afeta o fenótipo tronco-tumoral 

de células pulmonares transformadas por KRAS visando o desenvolvimento desta quinase 

como alvo terapêutico. 

 

 Objetivos específicos 

 

A hipótese foi testada e o objetivo geral alcançado através do desenvolvimento dos 

seguintes objetivos específicos: 

1) Avaliar como a inibição da atividade ou expressão de AURKA afeta a 

quantidade de CITs presentes nas linhagens de adenocarcinoma pulmonar portadoras de 

mutações em KRAS A549 e H358; 

 

2) Avaliar como a inibição da atividade ou expressão de AURKA nas linhagens 

de adenocarcinoma pulmonar A549 e H358 afeta a expressão de marcadores específicos de 

CITs; 

 

3) Determinar o papel da quinase Aurora A para o fenótipo tronco-tumoral das 

CITs isoladas das linhagens de adenocarcinoma pulmonar A549 e H358. 
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3. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 

 

 Linhagens celulares 

Para os ensaios de expressão gênica e ensaios biológicos de crescimento, viabilidade e 

tumorigenicidade in vitro foram utilizadas as linhagens de adenocarcinoma pulmonar humano 

portadora de mutação oncogênica em KRAS, designada A549 (G12S) (ATCC CCL-185), e de 

carcinoma bronquioalveolar pulmonar humano também portadora de mutação oncogênica em 

KRAS, designada H358 (G12C) (ATCC CRL-5807). 

 

 Condições de cultura, subcultura e preservação das 

linhagens celulares 

As linhagens celulares A549 e H358 parentais foram cultivadas em meio RPMI-1640 

(ATCC 30-2001) suplementado com 10% de soro fetal bovino, sem antibióticos, em uma 

atmosfera úmida constituída de 95% de O2 e 5% de CO2 37°C. A subcultura foi feita sempre 

que as células atingiram 80 a 90% de confluência, utilizando-se solução de tripsina 0.1% 

(w/v) diluída em PBSA, adicionada de EDTA 0.53mM, e as passagens celulares foram 

devidamente registradas. Os estoques celulares foram criopreservados no meio de cultivo 

contendo dimetilsulfóxido 10% à temperatura de -190ºC, em reservatório contendo nitrogênio 

líquido. 
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 Ensaio de formação de tumoresferas 

As células de adenocarcinoma pulmonar (1.000 células/poço) foram cultivadas em 

placas de cultura de baixa aderência de 6 poços com 2 mL de meio de cultura DMEM/F12 

suplementado com N2 (Invitrogen), 20 ng/ml de FGF (fator de crescimento de fibroblasto, 

PeproTech) e 20 ng/ml de EGF (fator de crescimento epitelial, PeproTech) por 14 dias em 

uma atmosfera úmida constituída de 95% de O2 e 5% de CO2 37°C. A cada três dias as 

esferas foram suplementadas com 500 μL de meio de cultura descrito acima. As tumoresferas 

foram fotografadas e o número e tamanho das tumoresferas foi determinado com o auxílio do 

programa CellF.  

Para a geração de esferas secundárias, as tumoresferas primárias foram dissociadas na 

presença de accutase (Life Technologies), as células individuais foram contadas e 1.000 

células foram plaqueadas por poço em placas de cultura de 6 poços de baixa aderência 

(Corning) em meio DMEM-F12 acrescido de 20 ng/mL de bFGF (PeproTech), 20 ng/mL de 

EGF (PeproTech) e suplementado com N2 (Invitrogen). O processo foi repetido para as 

esferas terciárias. 

Para avaliar o efeito da inibição de AURKA e AURKB, o inibidor das quinases 

Aurora “Aurora Kinase Inhibitor II” (AI II, Cat# 189404 Calbiochen®) foi adicionado no 

momento do plaqueamento das esferas primárias, não sendo reutilizado em nenhum momento 

posteriormente, incluindo as culturas secundárias e terciárias. Alternativamente, as culturas de 

tumoresferas foram realizadas com células A549 e H358 com inibição de AURKA ou KRAS 

por interferência de RNA, conforme descrito no item 3.10. 
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 Ensaio de formação de tumoresfera single cell  

As tumoresferas oriundas das linhagens parentais A549 e H358 foram dissociadas 

após 7 dias em cultura e plaqueadas na densidade de 1 célula/poço em uma placa de cultura de 

baixa aderência de 96 poços com 100 µL de meio de cultura DMEM/F12 suplementado com 

N2 (Invitrogen), 20 ng/ml de FGF (PeproTech) e 20 ng/ml de EGF (PeproTech) por 14 dias 

em uma atmosfera úmida constituída de 95% de O2 e 5% de CO2 37°C. A cada três dias as 

esferas foram suplementadas com 25 μL de meio de cultura descrito acima. Os poços com 

uma célula somente foram fotografados com 0, 7, 11 e 15 dias para avaliar a formação de 

tumoresfera a partir de uma única célula. 

 

 Ensaio de colônia 

As tumoresferas oriundas das células parentais A549 e H358 foram dissociadas e 500 

células oriundas das tumoresferas plaqueadas em placas p60 e incubadas em meio RPMI-

1640 (ATCC 30-2001) suplementado com 10% de soro fetal bovino, sem antibióticos, em 

uma atmosfera úmida constituída de 95% de O2 e 5% de CO2 37°C por 12 dias. A cada 3 dias 

o meio foi trocado. Ao final de 12 dias as células foram fixadas com metanol e coradas com 

solução de cristal violeta. As placas coradas foram então fotografadas e a quantificação foi 

feita a partir da contagem de colônias. 

 

 Crescimento tumoral xenográfico 

Foram utilizados camundongos nude (Balb/c), de 4 a 8 semanas, os quais foram 

gerados e mantidos no Biotério de Produção e Experimentação da FCF/IQ-USP e 
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manipulados de acordo com protocolos aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) do Instituto de Química da USP (#06/2014).  

A linhagem celular de adenocarcinoma pulmonar humano A549 (portadora da forma 

oncogênica da K-Ras) foram previamente cultivadas para formação de tumoresferas e após 15 

dias, foram dissociadas, centrifugadas e ressuspendidas em meio de cultura sem soro em 

mantidas em gelo até o momento da inoculação no animal. Como controle utilizamos as 

células cultivadas de forma aderente. Cada animal foi inoculado subcutaneamente no dorso 

com 0.1 ml da suspensão de células (contendo 1.105 células), após assepsia do local com 

etanol 70%. Os animais foram monitorados por 8 semanas e os tumores medidos duas vezes 

por semana. No dia do término do experimento de tumorigênese, os animais foram 

sacrificados por administração de CO2 e os tumores formados extraídos cirurgicamente do 

dorso dos animais e pesados. 

 

 Extração e quantificação de RNA 

Para extração de RNA, células em cultura aderente foram tripsinizadas e tumoresferas 

foram dissociadas e, em seguida, as células foram centrifugadas a 900 rpm por 7 minutos em 

tubos falcon de 50 mL. O meio de cultura foi, então, descartado e os pellets de células 

ressuspensos em 250 µL do reagente TRIZOL (Invitrogen®). Após homogenização, a solução 

foi transferida para tubos de 1,5 mL e adicionou-se 100 µL de clorofórmio em cada tubo, 

agitando-os vigorosamente por 10 segundos. Os tubos foram mantidos em temperatura 

ambiente por 3 minutos e em seguida centrifugados a 14.000 rpm por 14 minutos a 4°C. A 

fase transparente, contendo o RNA, foi transferida para outro tubo e adicionou-se 250 µL de 

isopropanol a cada tubo, agitando-os vigorosamente por 10 segundos. Os tubos foram 

mantidos a 4°C overnight e em seguida centrifugados novamente a 14.000 rpm por 14 
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minutos. O sobrenadante foi descartado e ao pellet foi adicionado 100 µL de etanol 100%. Os 

tubos foram centrifugados a 14.000 rpm por 14 minutos e o sobrenadante descartado. O tubo 

contendo somente o precipitado de RNA foi mantido em temperatura ambiente por 5 minutos. 

O RNA foi diluído em água autoclavada (Millipore, MilliQ System) e mantido em banho seco 

a 65°C por 5 minutos. Em seguida, mantendo os tubos com o RNA diluído em gelo, a 

concentração dos RNAs foi determinada por meio de sua absorbância a 260 nm no 

espectofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo Scientific). 

 

 Síntese de cDNA  

Após a extração de RNA total, todas as amostras foram tratadas com DNaseI, livre de 

RNase (Thermo Scientific), de modo a eliminar possíveis contaminações com DNA 

genômico. Para tanto, em um tubo livre de RNase foram adicionados o volume 

correspondente a 1 μg de amostra de RNA, 1μL de tampão de amostra 10X já acrescido de 

MgCl2, 1U de DNase I livre de RNase, e quantidade suficiente de água ultrapura (Millipore, 

MilliQ System) para volume final de 10μL de reação. Cada tubo foi incubado à temperatura de 

37ºC por 30 minutos. A seguir, foi adicionado 1μL de uma solução de EDTA 50mM e cada 

tudo foi novamente incubado, à temperatura de 65ºC por 10 minutos.  

Para síntese do cDNA, 1 µg de RNA total tratado com DNase 1 (Invitrogen®) foi 

submetido à transcrição reversa com SuperScriptIII (Invitrogen®). Para 1 µg de RNA tratado 

com DNAse 1, foram adicionados 1 µL de iniciadores randômicos (random hexamers 50 

ng/µL) e 1 µL de Anneling Buffer (Invitrogen®), completando com água para um volume final 

de 8 µL. Os tubos foram incubados no termociclador Mastercycler gradient AG22331 

(Eppendorf®) a 65°C por 5 minutos e depois colocados em gelo imediatamente. Em seguida, 

foram adicionados aos tubos, ainda no gelo, 10 µL de 2x First-Strand Reaction Mix 
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(Invitrogen®) e 2 µL de SuperScript®III (Invitrogen®). As amostras foram agitadas 

delicadamente e em seguidas incubadas no termociclador Mastercycler gradient AG22331 

(Eppendorf®) a 25°C por 10 minutos, em seguida a 50°C por 50 minutos e finalmente a 85°C 

por 5 minutos. As amostras foram mantidas a -20°C até o uso. 

 

 PCR em Tempo Real 

Todas as reações de qRT-PCR foram realizadas em termociclador StepOnePlusTM 

Real-Time PCR System (Applied Biosystems®), com primers específicos para mRNAs de 

interesse (Tabela 3.1) desenhados com auxílio do programa Primer Express 2.0® (Applied 

Biosystems®), sendo a detecção realizada por fluorescência de Sybr Green e em triplicata 

técnica e experimental. 

Para determinação da concentração ideal de cada par de primers a serem utilizados na 

reação de PCR em tempo real foram testadas as concentrações de 200, 400, 600 e 800 ηM. A 

concentração utilizada foi a menor concentração que apresentou curva de dissociação com 

somente um pico e não apresentou variação do ciclo limiar quando comparado às maiores 

concentrações analisadas. Para todos os pares de primers, a concentração ótima determinada 

foi 200 ηM. Para determinação da eficiência de cada par de primers (ver Tabela 3.1), após a 

determinação da concentração ótima, foi realizada uma reação de PCR em tempo real com 

diluições de cDNA nas proporções 1:15, 1:30, 1:60, 1:120 e 1:240. Os resultados dos ciclos 

limiares foram então relacionados à concentração do cDNA correspondente, gerando um 

gráfico. O coeficiente angular da equação de reta gerada foi utilizado para calcular a 

eficiência de cada par de primers, de acordo com a equação a seguir: 

10
1

angularecoeficientEf
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  1001(%)  EfEf  

Para a reação de PCR em tempo real foram adicionados em cada poço de uma placa de 

96 poços 3 µL do cDNA, 3 µL do mix de primers (forward e reverse) 200 M para os genes 

de interesse (Tabela 3.1) e 6 µL de SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems®), 

de forma que os mesmos respeitem pré-requisitos otimizados para qRT-PCR conforme 

aconselhado pelo fabricante. A quantificação relativa dos genes alvos (Tabela 3.1) nas 

amostras foi determinada pelo método ΔΔCt utilizando como controle endógeno genes 

humanos de expressão constitutiva GAPDH e β-actina. 

 

 

Tabela 3.1. Sequencias de primers foward (Fw.) e reverse (Rv.) utilizadas nas reações de PCR 

quantitativa em tempo real (RT-qPCR). 
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 Transfecção com siRNAs 

A inibição transiente de KRAS ou AURKA nas linhagens pulmonares A549 e H358 

foi realizada utilizando-se um pool (Dharmacon siGenome Smart Pool siRNA Design®) 

contendo 5 small interfering RNAs (siRNAs) para a KRAS humana (siKRAS, cat# M-

005069-00 Dharmacon) ou para a AURKA humana (siAURKA, Cat# M-003545-10 

Dharmacon). Como controle negativo, as células foram transfectatadas com siRNA controle 

non-targeting #3 (siCtrl, Cat# D-001210-03-20 Dharmacon), que não possui homologia a 

genes humanos conhecidos. Para tanto, as células A549 e H358 foram plaqueadas (1.105 

células/poço) em placas de 6 poços em meio RMPI-1640 suplementado com 10% de soro 

feral bovino. Após 24h, foi prepado o mix de siRNA e reagente de transfecção. No tubo 1, 5 

μL do siRNA de interesse na concentração estoque de 20 μM foi diluído em 45 µL de tampão 

siRNA buffer 1x (Dharmacon), em seguida, 150 µL de meio RPMI sem soro feral bovino foi 

adicionado ao tubo 1. No tubo 2, 4 μL do reagente de transfecção DharmaFECT® (Cat# T-

2001-02 GE Dharmacon) foi diluído em 196 µL de meio RPMI sem soro feral bovino e 

mantido à temperatura ambiente por 5 minutos. Após esse tempo, o conteúdo do tubo 2 foi 

adicionado ao tubo 1 e mantido à temperatura ambiente por 20 minutos. Nesse intervalo, o 

meio foi retirado da placa, as células lavadas com PBS e foram adicionados 1,6 mL de meio 

RPMI suplementado com 10% de soro feral bovino em cada poço. Por fim, 400 µL do mix de 

siRNA + DharmaFECT foi adicionado a cada poço contendo as células e as mesmas foram 

incubadas a 37ºC e 5% CO2. Para enriquecimento de células iniciadoras tumorais por cultura 

de tumoresferas, as células foram utilizadas 24h-48h após a transfecção. Para avaliar a 

eficiência de inibição da expressão dos genes de interesse, o RNA foi extraído 72h após a 

transfecção. 



54 
 

 

 Identificação de marcadores de superfície por citometria 

de fluxo 

Para citometria de fluxo foram utilizadas 1.105 células A549 ou H358 cultivadas de 

forma aderente ou oriundas de tumoresferas dissociadas com Accutase (Sigma). As células 

foram lavadas com PBS e incubadas com PBS contendo 1% de albumina bovina sérica por 30 

minutos a 4°C para bloquear para ligações inespecíficas dos anticorpos utilizados. Em 

seguida, as células foram incubadas por 30 minutos com os seguintes anticorpos primários 

monoclonais marcados com tags fluorescentes PE (ficoeritrina) ou FITC (isotiocianato de 

fluoresceína): CD133/1 (AC133)-PE (Miltenyi Biotec), FITC mouse anti-human CD 24 clone 

ML5 (BD Pharmingen) e/ou mouse anti-human CD44-PE clone G44-26 (C26) (BD 

Pharmingen). Após serem lavadas duas vezes com PBS, as amostras foram fixadas com 

paraformaldeído 4% e analisadas em um citômetro de fluxo BD FACScaliburTM (Becton-

Dickinson, EUA). Foram analisados um total de 10.000 eventos por amostra. O gating foi 

estabelecido com base na amostra parental sem o anticorpo utilizado, de forma que 100% 

dessas células estivessem fora do gate de marcação. Os dados coletados foram analisados pelo 

programa KALUZA. 

 

  Purificação de células por citometria de fluxo 

As células A549 e H358 parentais foram tripsinizadas, lavadas com PBS e incubadas 

com meio RPMI contendo 1% de albumina bovina por 30 minutos a 4°C para bloquear 

ligações inespecíficas do anticorpo. Em seguida, as células foram incubadas por 30 minutos 

com o anticorpo monoclonal fluorescente FITC mouse anti-human CD24 clone ML5 (BD 

Pharmingen). Após serem lavadas duas vezes com PBS, as amostras foram levadas em meio 
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RPMI suplementado com 2% de soro fetal bovino ao FACSAria III Cell Sorter (CEFAP – 

ICB) para separação celular. Após a separação, as células foram plaqueadas separadamente 

em cultura CD24+ e CD24-, na ausência e presença do inibidor da quinase Aurora A (AI II), 

para formação de tumoresferas. 

 

 Análise estatística 

Todos os resultados foram apresentados na forma de média e desvio padrão ou através 

de imagens representativas de 3 experimentos independentes. A significância no número de 

tumoresferas formadas, na expressão gênica por PCR em tempo real e a expressão de 

marcadores de superfície foram determinadas pelo teste “student t” não pareado para amostras 

com variação desigual, sendo consideradas significativas diferenças com valor p≤0.05 
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4. RESULTADOS 
 

 A células oriundas de tumoresferas possuem maior 

capacidade clonogênica e tumorigênica 

 

 A cultura de tumoresferas enriquece para CITs in vitro, sendo que o número de 

tumoresferas formadas é proporcional ao número de CITs presentes na população celular 

(Cao e col., 2011). Por outro lado, uma das críticas sobre o uso desta cultura para enriquecer 

para CITs é a possibilidade de que as tumoresferas observadas não sejam oriundas de CITs 

individuais, mas de agregados das células plaqueadas, principalmente quando as tumoresferas 

formadas tem formato irregular. Para demonstrar que as tumoresferas que observamos nas 

nossas culturas são de fato oriundas de uma única célula inicial, nós realizamos, na linhagem 

H358, um ensaio de formação de tumoresfera single cell, aonde plaqueamos uma única célula 

por poço em placa de 96 poços e observamos o crescimento de uma tumoresfera a partir de 

uma única célula (Figura 4.1).  

Após demonstrar que as tumoresferas de fato se originam de uma única célula inicial, 

nós continuamos a avaliar se as tumoresferas oriundas das nossas linhagens apresentavam de 

fato enriquecimento do fenótipo tronco-tumoral quando comparadas com as linhagens 

parentais aderentes.  

Uma das características das CITs é que elas apresentam expressão aumentada de genes 

que são expressos em células tronco normais, incluindo fatores de transcrição e proteínas de 

superfície (Moghbeli et al, 2014). Portanto, uma das formas de validar o enriquecimento de 

CITs pela cultura de tumoresferas é avaliar se ocorre um enriquecimento da expressão destes 

marcadores. Inicialmente, nós avaliamos por qRT-PCR, a expressão dos fatores de transcrição 

de células tronco SOX2, OCT4, NANOG e BMI1, da bomba de efluxo ABCG2, que tem 
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expressão aumentada em células tronco (Wang et al, 2014), e CXCR4, um receptor de 

quimiocona enriquecido em CITs envolvido em promover metástase (Hermann et al, 2007). 

Como pode ser visto na Figura 4.2, quando comparada às células oriundas de cultura aderente, 

as células oriundas de tumoresferas das duas linhagens avaliadas (H358 e A549) apresentam 

um aumento significativo na expressão destes fatores.  

Uma outra característica das CITs é que elas são mais oncogênicas que as outras células 

tumorais (Reya et al, 2001; Ricci-Vitani et al, 2007; Cao et al, 2011). Portanto, para verificar 

se as células oriundas de tumoresferas são mais oncogênicas que as células cultivadas de 

forma aderente, nós realizamos ensaios de formação de colônia, que medem a 

clonogenicidade celular. Nós observamos que as células oriundas de tumoresferas secundárias 

formam maior número de colônias do que as primárias, que, por sua vez, formam maior 

número de colônias que as aderentes (Figura 4.3).  

 

 

Figura 4.1. Formação de tumoresfera a partir de uma célula única. Fotos representativas do 

crescimento de uma tumoresfera a partir de uma única célula. A barra de escala corresponde a 100 μm. 
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Figura 4.2. A cultura de tumoresferas leva a um aumento da expressão de fatores de célula 

tronco. Análise da expressão gênica por RT-PCR quantitativo dos genes SOX2, NANOG, BMI1, 

OCT4, ABCG2 e CXCR4 em tumoresferas oriundas da linhagem A549 (A) ou H358 (B) comparadas 

à cultura aderente das mesmas linhagens. GAPDH foi usado como controle endógeno para 

normalização da expressão. Os asteriscos indicam ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, de acordo com o 

teste Student-t. 
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Posteriormente, avaliamos a capacidade tumorigênica das tumoresferas in vivo. Para 

tanto, nos geramos tumoresferas primárias da linhagem A549 e inoculamos células oriundas 

das tumoresferas no lado direito do dorso de camundongos BalbC/nude. Como controle, 

inoculamos o mesmo número de células parentais oriundas de cultura aderente no lado 

esquerdo do dorso do mesmo camundongo. Como observado na Figura 4.4, as células 

oriundas das tumoresferas formaram tumores significativamente maiores, quando comparados 

com os tumores formados pelas células aderentes.  

Com esses dados nós confirmamos que, quando comparadas às células parentais 

cultivadas de forma aderente, as células oriundas de tumoresferas apresentam maior 

clonogenicidade in vitro e maior tumorigenicidade in vivo. Estes resultados corroboram a 

nossa hipótese de que a cultura de tumoresferas das nossas linhagens são enriquecidas para 

um fenótico tronco tumoral. 

 

Figura 4.3. Células oriundas de tumoresferas apresentam maior clonogenicidade. Número de 

colônias formadas de células A549 (A) e H358 (B) cultivadas de forma aderente ou oriundas de 

tumoresferas primárias e secundárias. Os asteriscos indicam **p<0.01, *p<0.05, de acordo com o teste 

ANOVA.  Imagens representativas das colônias formadas foram incluídas à direita. 
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Figura 4.4. Células oriundas de tumoresferas apresentam maior tumorigenicidade. 

Camundongos BalbC/Nude foram incoulados subcutaneamente com 1.105 células A549 oriundas de 

cultura aderente (flanco esquerdo) ou oriundas de tumoresferas (flanco direito). O gráfico representa 

os pesos dos tumores formados 40 dias após a inoculação (n=3 por grupo). O valor p está indicado, de 

acordo com o teste Student-t. 
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 A inibição da atividade ou expressão de AURKA nas 

linhagens A549 e H358 reduz a quantidade de CITs e sua 

capacidade de autorrenovação. 

 

Para avaliar como as quinases Aurora afetam as CITs, nós utilizamos, nas linhagens 

A549 e H358, tanto inibição farmacológica da atividade das quinases Aurora com Aurora 

Kinase Inhibitor II (AI II, Calbiochem®), quanto interferência de RNA (RNAi) para inibir 

diretamente a expressão de KRAS e AURKA. Em seguida nós avaliamos, usando a cultura de 

turmoresferas, o número de CITs e sua capacidade de autorrenovação. 

Como pode ser visto na Figura 4.5, a inibição dual das quinases Aurora A e B com AI 

II promove uma redução no número e no tamanho das tumoresferas primárias formadas. Na 

linhagem H358 esta redução ocorreu de forma dose-dependente atingindo 75% de redução na 

concentração de 5 uM de AI II.  

É possível ainda que o número de tumoresferas formadas, seja subestimado, uma vez 

que essas tumoresferas possuem mobilidade na cultura em suspenção e possam ocorrer fusões 

entre tumoresferas já formadas, principalmente no controle devido a maior quantidade e 

tamanho de tumoresferas formadas, levando a uma quantificação menor ao final de 15 dias. 

Como o inbidor AI II é um inibidor dual, nós realizamos a inibição por interferência 

de RNA da quinase Aurora A individualmente para determinar o papel desta quinase para a 

formação de tumoresferas, usando como controle positivo a inibição de KRAS e como 

controle negativo a transfecção com um siRNA sem homologia a genes humanos conhecidos. 

Primeiramente, nós obtivemos uma inibição eficiente, tanto da expressão de KRAS (da ordem 

de 91%), quanto da expressão de AURKA (da ordem de 89%) (Figura 4.6a e 4,7a). Conforme 

esperado, a inibição de KRAS reduziu o número de tumoresferas em 83% na linhagem H358 

e 86% na linhagem A549. De maneira similar, a inibição da quinase Aurora A nas duas 
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linhagens também levou a uma diminuição semelhante no número e tamanho das 

tumoresferas primárias (Figura 4.6b e 4.7b). 

 

Figura 4.5. A inibição da atividade das quinases Aurora reduz a formação de tumoresferas. 

Número de tumoresferas provenientes das linhagens celulares A549 (A) e H358 (B) tratadas com 

Inibidor de Aurora (AI II) nas concentrações indicadas ou 0,1% DMSO como controle de solvente 

(Ctrl). Os asteriscos indicam ****p<0.0001 e *p<0.05, de acordo com o teste ANOVA. Imagens 

representativas das tumoresferas formadas foram incluídas à direita. A barra de escala corresponde a 

100 µm. 
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Figura 4.6. A inibição da expressão de KRAS e da quinase Aurora A reduz a formação de 

tumoresferas. (A) Análise da expressão gênica por RT-PCR quantitativo dos genes KRAS e AURKA 

nas células A549 transfectadas com siRNAs para AURKA (siAURKA), KRAS (siKRAS), 

comparadas às mesmas células transfectadas com siRNA controle sem homologia a genes humanos 

conhecidos (siCtrl). Actina foi usado como controle endógeno para normalização da expressão. Os 

asteriscos indicam ****p<0.0001, de acordo com o teste Student-t. (B) Número das tumoresferas 

provenientes das linhagens celulares A549 transfectadas com siRNAs para AURKA (siAURKA), 

KRAS (siKRAS) ou siRNA sem homologia a genes humanos conhecidos (siCtrl). Os asteriscos 

indicam ****p<0.0001, de acordo com o teste ANOVA. Imagens representativas das tumoresferas 

formadas para cada linhagem foram incluídas à direita. A barra de escala corresponde a 100 µm. 
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Figura 4.7. A inibição da expressão de KRAS e da quinase Aurora A reduz a formação de 

tumoresferas. (A) Análise da expressão gênica por RT-PCR quantitativo dos genes KRAS e AURKA 

nas células H358 transfectadas com siRNAs para AURKA (siAURKA), KRAS (siKRAS), 

comparadas às mesmas células transfectadas com siRNA controle sem homologia a genes humanos 

conhecidos (siCtrl). Actina foi usado como controle endógeno para normalização da expressão. Os 

asteriscos indicam ****p<0.0001 e ***p<0.001, de acordo com o teste Student-t. (B) Número das 

tumoresferas provenientes das linhagens celulares H358 transfectadas com siRNAs para AURKA 

(siAURKA), KRAS (siKRAS) ou siRNA sem homologia a genes humanos conhecidos (siCtrl). Os 

asteriscos indicam ****p<0.0001, de acordo com o teste ANOVA Imagens representativas das 

tumoresferas formadas para cada linhagem foram incluídas à direita. A barra de escala corresponde a 

100 µm. 
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Considerando que o número tumoresferas está correlacionado com o número de CITs 

presentes, estes resultados sugerem que, tanto a inibição de KRAS, quanto a inibição de 

AURKA reduzem o número de células com fenótipo tronco-tumoral, ou seja, de CITs. 

Uma vez que a capacidade de autorrenovação é uma propriedade de células tronco 

importante para a função das CITs, nós resolvemos avaliar se as CITs restantes após a 

inibição de AURKA tem sua capacidade de autorrenovação preservada. O ensaio de 

tumoresferas permitem que as células permaneçam indiferenciadas, de forma que a eficiência 

de formação de esferas em passagens seriadas pode ser utilizada como teste de auto renovação 

in vitro (Dontu et al, 2003). Para tanto, nós avaliamos a capacidade de formar tumoresferas 

em culturas secundárias e terciárias. As culturas de tumoresferas primárias foram passadas até 

a cultura terciária, sendo que o inibidor AI II foi adicionado somente no primeiro dia da 

cultura primária. Após 15 dias, as esferas primárias foram dissociadas e um número idêntico 

de células de cada tratamento plaqueadas novamente para formação de tumoresferas 

secudárias. Para formação de tumoresferas terciárias, o procedimento foi repetido 

dissociando-se as esferas secundárias.  

Em todas as passagens, as células tratadas com AI II, quando comparadas ao controle 

tratado com DMSO da mesma passagem, apresentaram redução no número e tamanho de 

esferas formadas (Figura 4.8). Infelizmente, não conseguimos obter células suficientes para 

cultura terciária das tumoresferas secundárias tratadas com 5 µM de AI II para a linhagem 

A549 e 2 e 5 µM para a linhagem H358, o que indica uma perda significativa na capacidade 

de autorrenovação das CITs oriundas destas linhagens após o tratamento inicial com AI II. 

Observamos ainda uma queda no número de esferas entre a cultura primária e secundária das 

amostras controle (tratadas com DMSO, Figura 4.8). Este resultado inesperado pode ser 

explicado pelo fato de que na cultura primária, algumas células que não apresentam 

propriedades de célula tronco tumoral conseguem sobreviver e formar esferas, enquanto que 
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na cultura secundária há uma maior seleção de células tronco tumorais, que sobrevivem 

graças à sua capacidade de autorrenovação. Consistente com esta ideia, não observamos 

diferença no número de esferas formadas nas amostras controle entre as culturas secundária e 

terciária. No entanto, o tratamento com AI II leva a uma redução maior na formação das 

tumoresferas terciárias do que na formação de tumoresferas secundárias, o que indica que as 

células tratadas com este inibidor tiveram sua capacidade de autorrenovação reduzida (Figura 

4.8). 

 

Figura 4.8. A inibição farmacológica das quinases Aurora reduz formação de tumoresferas 

secundárias e terciárias. Número de tumoresferas em 3 passagens provenientes das linhagens 

celulares A549 (A) e H358 (B) tratadas com Inibidor de Aurora (AI II) nas concentrações indicadas ou 

0,1% DMSO como controle de solvente (Ctrl). Os asteriscos indicam ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05 

e n.s. não significativo, de acordo com o teste Student-t. Imagens representativas das tumoresferas 

formadas foram incluídas à direita. A barra de escala corresponde a 100 µm.  
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 A inibição da quinase Aurora A em CITs das linhagens 

A549 e H358 reduz o fenótipo tronco-tumoral 

 

Uma característica associada ao fenótipo tronco-tumoral que está enriquecida nas 

tumoresferas é a expressão de fatores de transcrição e proteínas de superfície que são 

abundantes em células tronco normais (Figura 4.2). Portanto, se a inibição da AURKA reduz 

o número de tumoresferas (Figuras 4.5, 4.6 e 4.7) e afeta a sua função de autorrenovação 

(Figura 4.8), seria esperado que as tumoresferas formadas na presença da inibição de AURKA 

tivessem uma expressão reduzida destes marcadores de célula tronco. De fato, ao 

compararmos tumoresferas das linhagens A549 e H358 controle (tratadas com DMSO) e 

tumoresferas tratadas com AI II, nós observamos uma redução em maior ou menor grau da 

expressão dos fatores de células tronco SOX2, Nanog, BMI, OCT4, ABCG2 e CXCR4 nas 

amostras tratadas com AI II (Figura 4.9).  

Nós também avaliamos como a expressão destes marcadores é afetada pela inibição da 

AURKA e KRAS por RNA de interferência. Para tanto, as células A549 e H358 foram 

transfectadas com siCtrl, siAURKA e siKRAS e depois de 24h foram plaqueadas para 

formação de tumoresferas por 15 dias. Como mostrado na figura 4.9, após 15 dias ainda 

observamos a redução da expressão de AURKA na cultura tratada com siAURKA e com 

siKRAS, como também a redução de KRAS na cultura tratada com siKRAS (Figura 4.10). 

Observamos também a redução da expressão do CXCR4 e do fator de transcrição de célula 

tronco KLF4 quando AURKA foi inibida (Figura 4.11a e 4.12a). Já na cultura tratada com 

siKRAS, não só observamos a redução dos mesmos fatores de célula tronco que reduzidos pel 

inibição da AURKA, mas também do ABCG2 e OCT4 (Figura 4.11b e 4.12b). Esses 

resultados sugerem a importância não só da quinase Aurora A para a manutenção do fenótipo 

tronco tumoral, como também de KRAS. 
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Uma outra característica associada ao fenótipo tronco-tumoral que está enriquecida 

nas tumoresferas é a oncogenicidade, sendo que estas células apresentam uma maior 

capacidade clonogênica (Figura 4.3). O ensaio de colônia é um importante ensaio para 

avaliação da oncogenicidade in vitro e da viabilidade celular (Romain et al, 2014; Mahmoodi 

e Akrami, 2016). Para avaliar se a inibição farmacológica das quinases Aurora com AI II afeta 

a oncogenicidade das CITs oriundas da linhagem A549 e H358, nós realizamos ensaios 

clonogênicos e comparamos a formação de colônias de células oriundas de tumoresferas 

tratadas com AI II com células oriundas de tumoresferas controle (tratadas com DMSO). Nós 

observamos uma redução na capacidade clonogênica das células oriundas de tumoresferas 

primárias tratadas com AI II, principalmente com a concentração de 5 µM, uma vez que 

células oriundas de tumoresferas tratadas apresentaram um número bastante reduzido de 

colônias (Figuras 4.13 e 4.14). Esta redução na capacidade clonogênica foi mantida nas 

tumoresferas secundárias e terciárias (Figuras 4.13 e 4.14), que são cultivadas na ausência de 

AI II, indicando que a inibição inicial das quinases Aurora é suficiente para afetar a função 

das CITs remanescentes mesmo na ausência de inibição posterior.  

Resultados semelhantes foram obtidos com a inibição de AURKA por interferência de 

RNA (Figura 4.15), indicando que a AURKA é importante para a manutenção do fenótipo 

tronco-tumoral em células pulmonares portadoras de ativação oncogênica da KRAS. 
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Figura 4.9. Tumoresferas tratadas com inibidor das quinases Aurora apresentam uma redução 

na expressão de fatores de célula tronco. Análise da expressão gênica por RT-PCR quantitativo dos 

genes SOX2, NANOG, BMI1, OCT4. ABCG2 e CXCR4 em tumoresferas oriundas das linhagens 

A549 (A) e H358 (B) tratadas com Inibidor de Aurora (AI II) nas concentrações indicadas ou 0,1% 

DMSO como controle de solvente (Ctrl). GAPDH foi usado como controle endógeno para 

normalização da expressão. Os asteriscos indicam ****p<0.0001, ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, de 

acordo com o teste ANOVA. 
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Figura 4.10. Análise da eficiência de inibição da expressão por interferência de RNA de AURKA 

e KRAS em tumoresferas formadas. Análise da expressão gênica por RT-PCR quantitativo dos 

genes AURKA e KRAS em tumoresferas oriundas das linhagens A549 (A) e H358 (B) transfectadas 

com siRNAs para AURKA (siAURKA) ou KRAS (siKRAS), comparadas às tumoresferas oriundas 

das mesmas células transfectadas com siRNA controle sem homologia a genes humanos conhecidos 

(siCtrl) após 15 dias em cultura. Actina foi usado como controle endógeno para normalização da 

expressão. Os asteriscos indicam ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, de acordo com o teste Student-t. 
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Figura 4.11. A inibição da expressão da quinase Aurora A ou KRAS reduz a expressão de 

fatores de célula tronco em tumoresferas. Análise da expressão gênica por RT-PCR quantitativo dos 

genes KLF4, OCT4, ABCG2 e CXCR4 em tumoresferas oriundas daa linhagem A549 transfectadas 

com siRNAs para (A) AURKA (siAURKA) ou (B) KRAS (siKRAS), comparadas às tumoresferas 

oriundas das mesmas células transfectadas com siRNA controle sem homologia a genes humanos 

conhecidos (siCtrl). Actina foi usado como controle endógeno para normalização da expressão. Os 

asteriscos indicam ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, de acordo com o teste Student-t. 
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Figura 4.12. A inibição da expressão da quinase Aurora A ou KRAS reduz a expressão de 

fatores de célula tronco em tumoresferas. Análise da expressão gênica por RT-PCR quantitativo dos 

genes KLF4, OCT4, ABCG2 e CXCR4 em tumoresferas oriundas da linhagem H358 transfectadas 

com siRNAs para (A) AURKA (siAURKA) ou (B) KRAS (siKRAS), comparadas às tumoresferas 

oriundas das mesmas células transfectadas com siRNA controle sem homologia a genes humanos 

conhecidos (siCtrl). Actina foi usado como controle endógeno para normalização da expressão. Os 

asteriscos indicam ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, de acordo com o teste Student-t. 
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Figura 4.13. A inibição farmacológica das quinases Aurora reduz a clonogenicidade de células 

A549 oriundas de tumoresferas. Porcentagem de colônias formadas de células A549 oriundas de 

tumoresferas primárias (Esferas 1°, n-3), secundárias (Esferas 2°, n=3) e terciárias (Esferas 3°, n=1) 

tratadas com Inibidor de Aurora (AI II) nas concentrações indicadas em relação às células controle 

(Ctrl) oriundas de tumoresferas tratadas com 0,1% DMSO (controle de solvente). Os asteriscos 

indicam ****p<0.0001, ***p<0.001 e **p<0.01, de acordo com o teste ANOVA. (B) Imagens 

representativas das colônias formadas em cada passagem foram incluídas à direita. 
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Figura 4.14. A inibição farmacológica das quinases Aurora reduz a clonogenicidade de células 

H358 oriundas de tumoresferas. Porcentagem de colônias formadas de células H358 oriundas de 

tumoresferas primárias (Esferas 1°, n-3), secundárias (Esferas 2°, n=3) e terciárias (Esferas 3°, n=1) 

tratadas com Inibidor de Aurora (AI II) nas concentrações indicadas em relação às células controle 

(Ctrl) oriundas de tumoresferas tratadas com 0,1% DMSO (controle de solvente). Os asteriscos 

indicam ****p<0.0001, ***p<0.001, e *p<0.05, de acordo com o teste ANOVA. Imagens 

representativas das colônias formadas em cada passagem foram incluídas à direita. 
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Figura 4.15. A inibição da expressão de AURKA reduz a clonogenicidade de células oriundas de 

tumoresferas. Número de colônias formadas de células A549 (A) ou H358 (B) oriundas de cultura 

aderente, de tumoresferas primárias (Esferas 1°) ou secundárias (Esferas 2°) e transfectadas com 

siRNAs para AURKA (siAURKA) ou siRNA sem homologia a genes humanos conhecidos (siCtrl). 

Imagens representativas das colônias formadas foram incluídas sob cada gráfico. Os asteriscos 

indicam ****p<0.0001, ***p<0.001, de acordo com o teste Student-t. 
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 Seleção de marcador de célula tronco para as linhagens 

A549 e H358 

 

Com o intuito de obter um enriquecimento das CITs pulmonares mais rápido e 

superior ao obtido na cultura de tumoresferas, nós resolvemos utilizar marcadores de 

superfície de célula tronco, que pudessem ser usados para purificar uma população 

enriquecida de CITs. Apesar de alguns tipos tumorais já terem marcadores de superfície bem 

estabelecidos que enriquecem para CITs, os marcadores de superfície que se encontram 

enriquecidos nas CITs pulmonares ainda são controversos (Alamgeer e col., 2013). Para 

identificar um bom marcardor para posterior purificação de CITs pulmonares, nós avaliamos 

inicialmente os seguintes marcadores de superfície comumente associados às CITs de outros 

tecidos: CD44, CD24 e CD133. Para tanto, nós utilizamos citometria de fluxo para verificar 

se ocorreu enriquecimento de células positivas para estes marcadores em tumoresferas da 

linhagem A549. Quando comparado à linhagem parental aderente, nós observamos um 

aumento significativo (de 20,7% para 33,6%) de células marcadas para CD24 nas 

tumoresferas, mas não observamos enriquecimento para CD44 e CD133 (Figura 4.16). 

Para corroborar os dados de citometria, avaliamos a expressão de CD24, como 

marcador enriquecido em CITs, por PCR quantitativo desse marcador em tumoresferas 

quando comparada às células provenientes de cultura aderente. Observamos que as células 

oriundas de tumoresferas das duas linhagens avaliadas (H358 e A549) apresentam um 

aumento significativo na expressão do CD24 (Figura 4.17). 
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Figura 4.16. Tumoresferas oriundas da linhagem A549 apresentam enriquecimento de células 

positivas para o marcador de células tronco CD24. Análise por citometria de fluxo do marcador de 

superfície CD24 (A), CD44 (B) e CD133 (C) nas células A549 e tumoresferas primárias provenientes 

dessas células. O espalhamento de luz frontal (Fsc) e lateral (Ssc) foram usados para selecionar células 

vivas para análise. O histograma de dois eixos representa o número de eventos registrados em função 

do nível de fluorescência para CD24 (A), CD44 (B) no eixo horizontal e espalhamento de luz frontal 

(Fsc) no eixo vertical (A e B) usando uma escala logaritmica. (C) O histograma de dois eixos 

representa o número de eventos registrados em função do nível de fluorescência para CD24 na 

horizontal e CD133 na vertical usando uma escala logaritmica. O limiar para detecção de células 

positivas (área retangular ou quadrantes) foi determinado arbitrariamente usando células A549 não 

marcadas como referência negativa. A porcentagem de células positivas para cada marcador de 

superfície está indicada. 
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Figura 4.17. A cultura de tumoresferas leva a um aumento da expressão de CD24. Análise da 

expressão gênica por RT-PCR quantitativo do marcador de superfície de célula tronco CD24 em 

tumoresferas oriundas da linhagem A549 (A) ou H358 (B) comparadas à cultura aderente das mesmas 

linhagens. Actina foi usado como controle endógeno para normalização da expressão. Os asteriscos 

indicam ****p<0.001 de acordo com o teste Student-t. 

 

 

Interessantemente, observamos que células A549 e H358 cultivadas de maneira 

aderente padrão, quando tratadas com o inibidor das quinases Aurora AI II apresentam uma 

redução no número de células CD24 positivas (Figura 4.18). Como tanto o enriquecimento 

causado pela cultura de tumoresferas, quanto a redução causada por AI II parece afetar 

somente a expressão de CD24, escolhemos esse marcador para purificar CITs das nossas 

linhagens. 
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Figura 4.18. A inibição farmacológica das quinases Aurora nas células pulmonares A549 e H358 

reduz o número de células positivas para o marcador de superfície de células tronco CD24. 
Análise por citometria de fluxo do marcador de superfície CD24 nas células A549 e H358 tratadas 

com Inibidor de Aurora (AI II) nas concentrações indicadas ou 0,1% DMSO como controle de 

solvente (Ctrl) por 48h. O espalhamento de luz frontal (Fsc) e lateral (Ssc) foram usados para 

selecionar células A549 (A) ou H358 (B) vivas para análise. O histograma de dois eixos representa o 

número de eventos registrados em função do nível de fluorescência para CD24 horizontal e 

espalhamento de luz frontal (Fsc) no eixo vertical usando uma escala logaritmica. O limiar para 

detecção de células positivas (área retangular) foi determinado arbitrariamente usando células A549 

(A) ou H358 (B) não marcadas como referência negativa. A porcentagem de células positivas para 

CD24 está indicada. 

 

 As células H358 aderentes foram marcadas com CD24 e purificadas por citometria de 

fluxo no FACS ARIA III Cell Sorter (CEFAP - ICB), onde recuperamos as células controles, 

que não foram marcadas com anticorpo anti-CD24, e as populações positivas (CD24+) e 

negativas (CD24-) para CD24. Essas células foram plaqueadas para crescimento de 

tumoresferas primárias na ausência e presença do inibidor das quinases Aurora AI II. As 

células CD24+ formaram maior número de tumoresferas quando comparadas às células 
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controle não marcadas, a um controle contendo 50% de células positivas e 50% de células 

negativas para CD24 (CD24+/-) misturadas após a separação celular ou quando comparadas 

às células CD24- (Figura 4.19). As células negativas para CD24, embora ainda formem 

tumoresferas, formam um número reduzido quando comparadas ao controle CD24+/- e 

CD24+ (Figura 4.19). O tamanho das tumoresferas nestes experimentos é menor do que 

observado nos experimentos mostrados anteriormente, provavelmente devido ao estresse 

causado pelo processo de separação celular por citometria de fluxo.   

 

Figura 4.19. Células positivas para o marcador de superfície CD24 possuem maior capacidade 

de formar tumoresferas. Número de tumoresferas oriundas de células H358 não marcadas para 

CD24 (Ctrl), de uma mistura 1:1 de células H358 positivas e negativas para CD24 (CD24+/-), de 

células H358 positivas (CD24+) e de células H358 negativas (CD24-) para CD24 purificadas por 

citometria de fluxo. Os asteriscos indicam ****p<0.0001, ***p<0.001 e **p<0.01, de acordo com o 

teste Student-t. Imagens representativas das tumoresferas formadas foram incluídas na porção inferior. 

A barra de escala corresponde a 100 µm. 

 

Interessantemente, o tratamento com AI II embora tenha causado uma redução no 

número de tumoresferas oriundas de células negativas para CD24, inibiu preferencialmente a 

formação de tumoresferas a partir de células positivas para CD24 (Figura 4.20). Isto fica 

evidente ao analisarmos a formação de tumoresferas submetidas ao tratamento com AI II na 
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concentração de 2 μM. Enquanto não há redução no número de tumoresferas formadas a partir 

de células negativas para CD24, ocorre uma redução de cerca de 50% na formação de 

tumoresferas geradas a partir de células positivas para CD24 (Figura 4.20). 

 

Figura 4.20. A inibição farmacológica das quinases Aurora reduz preferencialmente a cpacidade 

de células CD24+ formarem tumoresferas. Quantificação das tumoresferas provenientes da 

linhagem celular H358 positivas (CD24+) e negativas (CD24-) para o marcador CD24 tratadas com 

Inibidor de Aurora (AI II) nas concentrações indicadas ou 0,1% DMSO como controle de solvente 

(Ctrl). Os asteriscos indicam ****p<0.0001 e **p<0.01, de acordo com o teste Student-t. Imagens 

representativas das tumoresferas formadas foram incluídas à direita. A barra de escala corresponde a 

100 µm.  

 

 Tendo em vista os resultados descritos nesta dissertação, nós concluímos que a 

inibição da quinases Aurora, principalmente da quinase Aurora A, leva a uma redução no 

número de CITs pulmonares portadoras de mutação em KRAS e afeta o fenótipo tronco 

tumoral das CITs restantes, reduzindo sua autorrenovação, expressão de marcadores de 

células tronco e diminuído sua oncogenicidade. Portanto, a inibição das quinases Aurora, 

combinada com outras abordagens, pode resultar no desenvolvimento de novas terapias mais 

eficientes, reduzindo o risco de recidivas e metástase. 
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5. DISCUSSÃO 
 

O modelo das células inicadoras de tumor propõe uma organização celular hierárquica 

para os tumores, na qual células iniciadoras de tumor (CITs) tumorigênicas “se diferenciam” 

em células não tumorigênicas (Visvader e Lindeman, 2012). Desta forma, CITs são definidas 

como células tumorais autorrenováveis capazes de iniciar a formação de tumores e sustentar o 

crescimento tumoral. CITs são resitentes à quimio- e radioterapia convencionais e acredita-se 

que elas sejam responsáveis pela disseminação tumoral e pelo crescimento de mestástases 

(Visvader e Lindeman, 2012; Li et al, 2013). Portanto, as diferenças funcionais entre células 

com e sem potencial tumorigênico têm implicações importantes para terapia. De fato, terapias 

dirigidas a CITs se mostraram benéficas em câncer de pâncreas (Jimeno et al, 2009; Li et al, 

2011; Balic et al, 2014) e de pulmão (Sullivan et al, 2010; Serrano et al, 2011; Jokinen et al, 

2014; Yang et al, 2015; Di martile et al, 2016; Liu et al, 2016).  

Entretanto, os tumores podem conter populações heterogêneas e biologicamente 

distintas de CITs. Estas diferenças refletem diferenças na célula de origem do tumor, nas 

mutações oncogênicas que guiam a tumorigênese (e vias subjacentes que promovem um 

fenótipo tronco-tumoral), e até diferenças no nicho das CITs (Visvader e Lindeman, 2012). 

Em alguns casos, múltiplas populações de CITs podem existir dentro do mesmo tumor 

(Hermann et al, 2007; Jaiswal et al, 2012; Visvader e Lindeman, 2012). Um desafio 

importante é entender, em cada caso, as vias de sinalização que induzem o fenótipo tronco-

tumoral. Um melhor entendimento destas vias fornecerá pistas importantes para o 

desenvolvimento de abordagens adjuvantes para terapia anti-tumoral. 

Uma questão crítica nos tumores hierárquicos como o câncer de pulmão é identificar e 

isolar estas populações de CITs para investigar seu papel na formação, progressão e recidiva 

tumorais. Diferentes populações celulares capazes de desempenhar um papel de CITs já foram 
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descritas em câncer de pulmão (Eramo et al, 2007; Jiang et al, 2009; Leung et al, 2010; 

Akunuru et al, 2012). Mas até hoje CITs pulmonares induzidas pelo oncogene KRAS 

permanecem inexploradas.  

Este é uma lacuna importante por várias razões. O câncer de pulmão é o câncer que 

mais mata no mundo e, no câncer de pulmão, a ativação oncogênica da GTPase KRAS ocorre 

em cerca de 40% dos casos (Cooper et al, 2013; Boland et al, 2015). A ativação oncogênica 

de KRAS por mutação, não só está associada a um pior prognóstico clínico em câncer de 

pulmão (Adjei, 2008), mas não existem terapias efetivas para pacientes portadores de 

mutações oncogênicas em KRAS (McCormick, 2016). Finalmente, as vias induzidas pela 

ativação oncogênica da KRAS promovem o fenótipo tronco-tumoral de CITs em outros tipos 

de neoplasias (Liu et al, 2009; Kim et al, 2010; Jiang et al, 2014), sugerindo esta via 

oncogênica como uma via central para a biologia das CITs e uma via racional para 

intervenção terapêutica. 

Devido à alta incidência de mutações em KRAS em diversos tipos de câncer, muitos 

grupos buscaram a inibição direta dessa GTPase, porém, sem sucesso clínico até hoje (Liu et 

al, 1998; End et al, 2001; Lobell et al, 2002). Alternativamente, efetores das vias de KRAS 

passaram a ser investigados como uma maneira de se inibir indiretamente as vias oncogênicas 

desencadeadas por esta oncoproteína.  

Nesse contexto, nosso grupo mostrou recentemente que KRAS, não só regula 

positivamente a expressão das quinases AURKA e AURKB no pulmão, como também que a 

inibição destas quinases reduz tanto a oncogenicidade de células pulmonares com mutação em 

KRAS in vitro quanto a sua tumorigenicidade in vivo (dos Santos et al, 2016). Mais 

importante ainda, a inibição farmacológica destas quinases afeta preferencialmente células 

pulmonares que expressam a forma oncogênica da KRAS, sugerindo a inibição destas 

quinases como uma abordagem terapêutica específica para esta via. 
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Neste trabalho nós investigamos o papel da quinase Aurora A para o fenótipo tronco 

tumoral de CITs pulmonares portadoras da forma oncogênica da KRAS. Esta quinase, além 

de ser um alvo de KRAS no pulmão envolvido em promover o fenótipo maligno (dos Santos 

et al, 2016), promove o fenótipo tronco-tumoral em outros tipos de neoplasia (Cammareri et 

al, 2010; Chefetz et al, 2011; Xia et al, 2013; Mannino et al, 2014; Zheng et al, 2014).  

Para avaliar o fenótipo tronco tumoral, nós utilizamos inicialmente o cultivo das 

células em condições especiais para formação de tumoresferas. Nós demonstramos que esta 

cultura promove a expressão dos fatores de transcrição de célula tronco SOX2 (Liu et al, 

2013), OCT4 (Wu e Schöler, 2014), BMI (Wnag et al, 2012), Nanog (Amsterdam et al, 2013), 

do receptor CXCR4, envolvido em promover metástase (Gassenmaier et al, 2013) e da bomba 

de efluxo ABCG2, envolvida com quimioresitência (Mo e Zhang, 2012) (Figura 4.2). Todos 

estes fatores estão enriquecidos em células tronco normais e CITs, sendo que alguns tem uma 

relação direta em promover o fenótipo maligno. De fato, a expressão genética de marcadores 

de célula tronco é muito utilizada para caracterização de células com fenótipo tronco-tumoral 

(Suvà et al, 2009; Salerno et al, 2013; Salerno et al, 2014; Tang et al, 2015; Wee et al, 2016).  

Além disso, nossas células oriundas de cultura de tumoresferas se mostraram mais 

oncogênicas, tanto in vitro quanto in vivo. Estes resultados corroboram diversos trabalhos na 

literatura que mostram que a cultura de tumoresferas é capaz de selecionar células com 

propriedades tronco-tumorais (Kondo et al, 2004; Soeda et al, 2008; Cao et al, 2011; Kim et 

al, 2012). 

Para investigar o papel da quinase AURKA sobre o fenótipo tronco tumoral, nós 

realizamos tanto a inibição farmacológica quanto a inibição por interferência de RNA da 

AURKA seguida da cultura de tumoresferas. Primeiramente nós observamos que a inibição de 

AURKA diminui nas tumoresferas a expressão de CXCR4 (Figuras 4.9, 4.11 e 4.12), um 

receptor celular envolvido em promover metástase (Gassenmaier et al, 2013), sugerindo um 
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envolvimento da AURKA neste processo. Este resultado está de acordo com trabalhos da 

literatura que mostram que a AURKA pode promover o fenótipo metastático (Goktas et al, 

2014; Maimaiti et al, 2016).   

Nós observamos também uma redução na expressão de KLF4 (Figuras 4.11 e 4.12), 

um fator de transcrição altamente expresso em CITs (Martins-Neves et al, 2016), que tem 

função oncogênica demonstrada (Pandya et al, 2004; Foster et al, 2005; Yu et al, 2011).  

Interessantemente, a inibição de KRAS por interferência de RNA, não só reduziu a 

expressão de CXCR4 e KLF4, mas reduziu também a expressão da bomba de efluxo ABCG2 

e do fator de transcrição OCT4 (Figuras 4.11 e 4.12). Estes resultados indicam, que embora a 

AURKA possa ser um componente importante da via de KRAS envolvida em promover CITs, 

outras vias reguladas por KRAS contribuem para manutenção do fenótipo tronco-tumoral. 

Como todos estes fatores tiveram expressão reduzida em células oriundas de tumoresferas 

tratadas com o inibidor AI II (figura 4.9), que inibe tanto a AURKA quanto a AURKB, é 

possível que a AURKB também contribua para o fenótipo tronco-tumoral. Interessantemente, 

a AURKB foi identificada como um de 5 genes com expressão aumentada em CITs 

pulmonares de 4 linhagens diferentes de câncer de pulmão (Perumal et al, 2012). 

Além da redução na expressão destes fatores, a inibição da AURKA também diminuiu 

a formação de tumoresferas e autorrenovação das CITs (Figuras 4.5 e 4.8), bem como reduziu 

o potencial clonogênico das células oriundas tanto de tumoresferas primárias, quanto de 

tumoresferas secundárias e terciárias (Figuras 4.13 e 4.14). Estes resultados são apoiados por 

diversos trabalhos mostrando a importante relação entre a diminuição da expressão de alguns 

fatores de célula tronco e a diminuição da oncogenicidade. Por exemplo, a inibição da enzima 

ácido graxo sintase, responsável pela síntese de ácidos graxos, afeta a capacidade de invasão 

de CITs de gliomas (Yasumoto et al, 2016). A inibição do receptor EphA2 leva a redução do 

crescimento tumoral e da capacidade de invasão de CITs de gliomas (Miao et al, 2015). Em 
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CITs do fígado, a inibição de β-catenina resultou em baixa proliferação e invasão (Martins-

Neves et al, 2016). Finalmente, Xia et al (2013) mostraram que a AURKA promove a 

autorrenovação de CITs de glioma através da interação com AXIN no complexo 

AXIN/GSK3β/β-catenina, que leva à destruição desse complexo e estabilização da β-catenina.  

Com o intuito de obter rapidamente (sem passar pela cultura de tumoresferas) uma 

população com maior grau de enriquecimento para CITs, nós buscamos um marcador de 

superfície de célula tronco que fosse enriquecido na cultura de tumoresferas.  

Diversos marcadores já foram descritos como enriquecidos em CITs pulmonares, 

como CD133 (Eramo et al, 2007), CD44 (Jiang et al, 2009) e ALDH (Leung et al, 2010). Por 

outro lado populações com fenótipo tronco tumoral que não expressam estes marcadores 

também foram descritas (Akunuru et al, 2012; Roudi et al, 2015). Por exemplo, tanto células 

CD133+, quanto CD133- oriundas da linhagem pulmonar A549 apresentaram capacidade 

equivalente de formar tumoresferas e formar tumores em ensaios xenográficos (Meng et al, 

2009). Consistente com este achado, nós não observamos um enriquecimento de CD133 nas 

tumoresferas oriundas das nossas linhagens (Figura 4.16).  

Nós resolvemos avaliar o marcador CD44 em conjunto com o CD24, uma vez que 

CITs de diversos tumores são CD44+/CD24- (Al-Hajj et al, 2003; Sheridan et al, 2006; Hurt et 

al, 2008; Ghuwalewala et al, 2013). Para a nossa surpresa, não só não houve enriquecimento 

de CD44 (que é amplamente expresso nas nossas linhagens), mas houve enriquecimento de 

CD24 nas tumoresferas das nossas linhagens (Figuras 4.16 e 4.17). CD24 é uma proteína 

glicosilada ancorada à membrana celular que se liga a P-selectina, que, por sua vez, é uma 

molécula de adesão presente na superfície de células endoteliais e plaquetas, possuindo um 

importante papel na adesão célula-célula e célula-matrix extracelular (Lim 2005). CD24, não 

só é altamente expresso em diversos tipos de câncer (Huang e Hsu, 1995; Kristiansen et al, 

2004; Sagiv et al, 2006; Schabath et al, 2006), incluindo câncer de pulmão (Karimi-Busheri et 
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al, 2013), mas também está relacionado a uma maior capacidade invasiva e a um pior 

prognostico (Sano et al, 2009).  

Alem das tumoresferas estarem enriquecidas para células positivas para CD24, a 

inibição de AURKA com AI II reduziu a porcentagem de células positivas para CD24 (Figura 

4.18), corroborando este marcador como um marcador relevante associado ao fenótipo tronco-

tumoral induzido por AURKA. 

Entretanto a melhor evidência que aponta para o CD24 como um bom marcador de 

CITs pulmonares foi a observação de que células CD24 positivas purificadas formam 

tumoresferas mais eficientemente que as células CD24 negativas (Figura 4.19). Consistente 

com estes resultados, CITs caracterizadas pela expressão positiva de CD24 vem sendo 

descritas em alguns tipos de câncer, como por exemplo, câncer de colon (Yeung et al, 2010; 

Ke et al, 2012), mesotelioma (Yamazaki et al, 2012), câncer de pâncreas (Li et al, 2007b) e 

carcinoma da nasofaringe (Yang et al, 2014). Células pulmonares murinas com mutação em 

KRAS positivas para CD24 não só foram capazes de formar mais tumoresferas e tumores 

seriados, quando comparadas as células negativas para CD24, mas também contribuíram para 

maior resistência a cisplatina nos camundongos (Zheng et al, 2013). Finalmente, 

corroborando os nossos resultados, um estudo avaliando CD24 na linhagem A549 demonstrou 

que as células CD24- eram menos oncogênicas (Xu et al, 2015). 

Finamente, nós observamos que a inibição de AURKA com AI II diminuiu 

preferencialmente a formação de tumoresferas a partir de células CD24 positivas (Figura 

4.20). Estes resultados indicam que a inibição da AURKA causa um maior efeito em CITs do 

que células diferenciadas.  

Tomados em conjunto, os resultados apresentados nesta dissertação indicam que a 

quinase AURKA promove o fenótipo tronco-tumoral de células pulmonares que expressam a 
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KRAS oncogênica. Tendo em vista que a população do tumor que possui um fenótipo tronco-

tumoral é mais oncogênica, sendo responsável pela disseminação e reincidência tumoral, a 

investigação de alvos terapêuticos que possam eliminar ou contribuir para o controle desta 

população é de extrema importância para o desenvolvimento de uma terapia efetiva, 

principalmente para o câncer de pulmão positivo para KRAS, que não possui terapias-alvo 

efetivas. Os nossos resultados sugerem o uso da inibição da atividade de AURKA como uma 

abordagem terapêutica relevante para CITs de câncer de pulmão associadas a mutações 

ativadoras de KRAS. 
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6. CONCLUSÕES  
 

 

Tendo como objetivo geral do nosso projeto determinar como a AURKA afeta o 

fenótipo tronco-tumoral de células pulmonares transformadas por KRAS, observamos que:  

a) As linhagens de adenocarcinoma pulmonar com ativação oncogênica da KRAS A549 

e H358 apresentam um enriquecimento do fenótipo tronco-tumoral, quando cultivadas na 

forma de tumoresferas; 

b) a inibição farmacológica ou por interferência de RNA de AURKA reduz a capacidade 

destas linhagens formarem tumoresferas, bem como reduz a capacidade de autorrenovação 

das tumoresferas formadas;  

c) a inibição farmacológica ou por interferência de RNA de AURKA reduz tanto a 

expressão de marcadores de célula tronco, quanto a clonogenicidade das células oriundas de 

tumoresferas; 

d) o marcador CD24 se mostrou promissor nas nossas linhagens com mutação em KRAS 

para isolar uma população enriquecida em CITs; 

e) a inibição das quinases Aurora afeta preferencialmente a capacidade de formação de 

tumoresferas das células positivas para CD24. 
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