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Ferreira KP. Caracterização da expressão de CD63 e KAI1/CD82 em células de 
câncer de vulva metastático e não metastático [dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 
 

O carcinoma de células escamosas de vulva (CECV) corresponde a cerca de 

95% dos tumores vulvares. Apresenta bom prognóstico quando diagnosticado 

precocemente. O tratamento cirúrgico, embora eficaz, pode ser mutilante e 

acarreta em sérios danos psicossociais para as pacientes. Embora algumas 

pesquisas sobre os mecanismos que determinam os comportamentos clínico e 

biológico dos CECV tenham sido realizadas, ainda há muito a ser investigado. 

As tetraspaninas (TSPANs) são proteínas de membrana que interagem com 

diversas moléculas e estão envolvidas em diferentes processos fisiológicos 

como proliferação e migração celular. Vários estudos associam sua expressão 

desregulada ao desenvolvimento de cânceres. Resultados anteriores de nosso 

grupo mostraram maior expressão de CD63 em amostras de pacientes com 

CECV, e menor expressão de KAI1/CD82, em relação ao tecido normal 

adjacente. Porém, seu papel nesses tumores permanece incerto. Assim, o 

objetivo deste trabalho foi caracterizar os perfis de expressão gênica e proteica 

de CD63 e KAI1/CD82, bem como avaliar os efeitos de sua manipulação 

genética no comportamento de células de CECV metastático e não metastático. 

As linhagens utilizadas neste trabalho foram SW954 (ATCC® HTB-117™, não 

metastática) e SW962 (ATCC® HTB-118™, metastática). Os ensaios de qRT 

PCR mostraram maior expressão de CD63, e menor de KAI1/CD82, nas células 

metastáticas, em relação as não metastáticas. Assim, optou-se pela 

manipulação transiente somente de CD63 por RNA interferente (RNAi). Os 

resultados mostraram efeitos significativos de inibição de expressão gênica e 
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proteica de CD63 em ambas linhagens, por qRT PCR e imunocitoquímica (ICQ), 

respectivamente, porém, a inibição da TSPAN foi mais proeminente nas células 

metastáticas. A deleção da tetraspanina acarretou em redução significativa da 

proliferação das células não metastáticas (*p<0.05) e metastáticas (**p=0.0022), 

bem como na migração das células metastáticas (*p<0.05). Assim sendo, os 

resultados apontam CD63 com relevante papel nos CECV, uma vez que sua 

inibição compromete a proliferação e capacidade de migração das células 

tumorais. Além disso, a perda de expressão do supressor de metástases 

KAI1/CD82 corrobora os dados para outros tipos de canceres. Em conjunto, 

essas TSPAN, podem ser considerados não só importantes fatores prognósticos 

no CECV, mas potenciais alvos terapêuticos. 

 

Descritores: carcinoma de células escamosas; neoplasias vulvares; 

tetraspanina 30; proteína kangai-1; técnicas de cultura de células; interferência 

de RNA. 
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Ferreira KP. Characterization of CD63 and KAI1/CD82 expression profile in 

metastatic and no metastatic vulvar cancer cells [dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

 

Vulvar squamous cell carcinoma (VSCC) accounts about 95% of vulvar tumors. 

When diagnosed at an early stage, prognosis is usually good. Although effective, 

surgical treatment can be mutilating and entails serious psychosocial damage to 

patients. Whilst molecular aspects in VSCCs have been investigated, 

mechanisms underlying the VSCC clinical and biological behavior are poorly 

understood. Tetraspanins (TSPANs) are membrane proteins, which can interact 

with several molecules. In addition, they are involved in physiological processes 

such as proliferation and migration. Besides that, several studies show the 

deregulated expression of TSPANs associated with cancer development. 

Previous results of our group showed higher expression of CD63, and lower 

expression of KAI1/CD82, in VSCC patient samples, compared to adjacent 

normal tissue. However, the role of these proteins in vulvar tumors remains 

uncertain. Thus, the aim of this work was to characterize CD63 and KAI1/CD82 

gene and protein expression profile in VSCC metastatic and non-metastatic cells 

lines, and to investigate the effects of genetic manipulation on these cells 

behavior. The cell lines used in this work were SW954 (Non-metastatic) and 

SW962 (metastatic). The qRT PCR assays showed CD63 overexpression and 

KAI1/CD82 downexpression in the metastatic cells. Thus, we chose to perform 

transient manipulation of CD63 by interfering RNA (RNAi).  The RNAi assays 

showed significant inhibitory effects of gene and protein expression of CD63 in 

both cell lines, by qRT PCR and immunocytochemistry (ICC), respectively, 
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however, inhibition of TSPAN was more prominent in metastatic cells. When 

inhibited, CD63 showed a significant decrease in proliferation of non-metastatic 

(*p<0.05) and metastatic cells (**p=0.0022), as well as migration of metastatic 

cells (*p<0.05). Therefore, the results point to CD63 playing a relevant role in 

VSCC, since its inhibition compromises the proliferation and migration capacity 

of tumor cells. In addition, decrease in the expression of KAI1/CD82 metastasis 

suppressor corroborates with other data in different types of cancers. Taken 

together, these TSPANs may be considered not only important prognostic factors 

in VSCC, but potential therapeutic targets. 

 

Descriptors: carcinoma, squamous cell; vulvar neoplasms; tetraspanin 30; 

kangai-1 protein; cell culture techniques; RNA interference. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A anatomia da parte externa da genitália feminina, também conhecida 

como vulva, compreende o introito vaginal (vestíbulo), lábios maiores (externos), 

lábios menores (internos), clitóris, períneo e glândulas de Bertholin. Ainda na 

vulva, está localizada a entrada para o canal da uretra, responsável pela 

condução da urina da bexiga ao meio externo (Figura 1) 1,2. 

 

 

Figura 1: Composição anatômica da vulva. Adaptado. 

FONTE: Site educação.umcomo.com.br 3. 

 

Dois grupos diferentes de dobras de pele envolvem a abertura 

vaginal. O conjunto interno, denominado lábios menores, apresentam tamanho 

reduzido e ausência de pelos. No conjunto externo, os lábios maiores, são 

maiores em tamanho e neles há crescimento de pelos na superfície. A função 

destes dois conjuntos de pele é proteger a entrada da vagina, bem como o canal 

da uretra. As glândulas de Bertholin estão localizadas (uma de cada lado) 
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imediatamente após a entrada da abertura vaginal, e sua finalidade é produzir 

muco para lubrificação da região durante o ato sexual 2. 

O prepúcio é uma pequena região identificada em frente ao introito 

vaginal, representado por uma capa de pele formada da união dos lábios 

menores. Logo abaixo ao prepúcio, encontra-se o clitóris, órgão de 

aproximadamente 1 cm, altamente sensível e irrigado por sangue durante a 

estimulação sexual. O espaço que compreende a área que distancia a vagina do 

ânus é chamado, períneo 2. 

Várias desordens podem acometer esse órgão feminino, dentre eles 

o carcinoma de vulva. Esses tumores representam uma rara neoplasia, 

abrangendo cerca de 5% dos tumores malignos do trato genital 1, e menos de 

1% das neoplasias em mulheres. Sua incidência estimada é de 1 a 2 casos por 

100.000 mulheres ao ano 4. Devido ao fato de se tratar de um tumor raro, no 

Brasil ainda há grande dificuldade de acesso a informações sobre sua etiologia 

e frequência. O Instituto Nacional do Câncer (NCI) estima, 6.190 (0,4%) novos 

casos e 1.200 (0,2%) óbitos por câncer de vulva nos Estados Unidos em 2018 5. 

O carcinoma de vulva é um tumor maligno que atinge principalmente 

as bordas internas dos grandes ou pequenos lábios, mas que com menor 

frequência também pode acometer o clitóris, as glândulas de Bertholin ou até 

mesmo o períneo 1,2. 

Embora a porcentagem de sobrevida relativa das pacientes 

diagnosticadas com este tipo tumoral seja elevada (71%) 5, fatores como o tipo, 

estágio e localização do tumor, bem como a idade da paciente são considerados 

importantes para diagnóstico, uma vez que se relacionam diretamente com o 

agravamento dessa neoplasia. Dados do NCI indicaram que os melhores índices 
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de sobrevida relativa em 5 anos ocorrem nos casos de tumores localizados (sítio 

primário), com 86,3%, ou com localização indefinida/desconhecida (58,7%). 

Porém, os valores caem conforme a localização do tumor toma amplitude, sendo 

regional, quando atinge os linfonodos próximos (53,3%), ou distante/metástase 

(18,6%) 5. 

O carcinoma de vulva é considerado uma neoplasia de mulheres mais 

velhas. Embora o diagnóstico possa ser feito à uma mulher com menos de 20 

anos (0,1%), a maior frequência ocorre em mulheres entre 65 e 74 anos de idade 

(22%). Além disso, dados indicam o agravamento da doença conforme a idade 

da paciente avança. Em mulheres com mais de 85 anos, a incidência de óbitos 

chega à 30%, enquanto que para aquelas com até 44 anos, os valores caem 

para 2 - 2,5% 5. 

Embora este tipo de tumor não apresente sinais e sintomas 

característicos, e que aproximadamente 10% das pacientes sejam 

assintomáticas 5-7, entre os sintomas mais comuns pode-se incluir a presença de 

nódulos vermelhos, rosa ou branco, de superfície áspera ou rugosa, ardência, 

longo histórico de prurido, dor ao urinar ou no momento do ato sexual 

(dispareunia) e sangramento fora do período menstrual 1,7,9,10. 

O tratamento das lesões e abrandamento do prurido são necessários 

para o alívio sintomático da paciente, bem como para evitar a progressão da 

doença. O diagnóstico do câncer de vulva é, na maioria das vezes, feito no 

estágio inicial da doença (in situ) 5,6,11,12 e precisa ser confirmado por biópsia 1,6,11 

que, com auxílio da vulvoscopia, confirma ou não o diagnóstico de malignidade.
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Atualmente, a terapia é determinada pelo médico com base na 

extensão da doença, recorrência ou primariedade do tumor, histórico médico e 

atual estado geral de saúde, bem como a opinião da paciente 1. Outro fator 

importante para a escolha do tratamento individualizado, é o estadiamento 

proposto pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO). Ele 

considera critérios como o tamanho do tumor, invasão das estruturas perineais, 

comprometimento linfonodal e metástases à distância (TNM) 4. A Tabela 1 e 2 

apresentam os estadiamentos propostos pela FIGO em 2015 para o carcinoma 

de vulva. 

 

Tabela 1: Estadiamento da FIGO para o câncer de vulva 13. 

ESTÁDIO  DESCRIÇÃO 

     I 
 

IA 
 
 

IB 

Tumor confinado à vulva 
 
Lesão ≤ 2 cm, confinada à vulva ou períneo e com invasão estromal 
≤ 1mm*, sem metástase linfonodal 
 
Lesão > 2 cm ou com invasão estromal > 1mm*, confinada à vulva ou 
períneo, sem metástase linfonodal 
 

     II Tumor de qualquer tamanho, com ou sem extensão a estruturas 
perineais adjacentes (terço inferior de uretra, terço inferior de vagina, 
ânus), sem metastáse linfonodal  
 

     III 
 
 
 

IIIA 
 
 

IIIB 
 
 

IIIC 

Tumor de qualquer tamanho, com ou sem estruturas perineais 
adjacentes (terço inferior de uretra, terço inferior de vagina, ânus), com 
metástase para linfonodos inguinofemurais 
 

(i) Com um linfonodo comprometido (≥5mm), ou 
(ii) Com um ou dois linfonodos comprometidos (<5mm) 

 
(i) Com dois ou mais linfonodos comprometidos (≥5mm), ou 
(ii) Com três ou mais linfonodos comprometidos (<5mm) 

 
Linfonodos comprometidos com extensão extracapsular 
 

  continua 
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 continuação 

ESTÁDIO DESCRIÇÃO 

   IV 
 
 

IVA 
 
 
 
 

IVB 

Tumor invade outras estruturas regionais (2/3 superiores da uretra, 2/3 
superiores da vagina) ou estruturas distantes 
 
Tumor invade qualquer das seguintes 

(i) Uretra superior e/ou mucosa vaginal, mucosa vesical, 
mucosa retal, ou fixo a ossos pélvicos ou 

(ii) Linfonodos inguinofemurais fixos ou ulcerados 
 

Quaisquer metástases a distância incluindo linfonodos pélvicos  

 

 

Tabela 2: Estadiamento TNM para o câncer de vulva 13. 

     FIGO  T 
(Tumor) 

N 
(Linfonodos) 

M 
(Metástases) 

I 

IA 

IB 

T1 

T1a 

T1b 

N0 

N0 

N0 

M0 

M0 

M0 

II T2/T3 N0 M0 

IIIA 

IIIB 

IIIC 

T1, T2, T3 

T1, T2, T3 

        T1, T2, T3 

N1a, N1b 

N2a, N2b 

N2c 

M0 

M0 

M0 

IVA 

IVB 

             T4 

        Qualquer T 

        N0-N2 

           N3 

               M0 

               M0 

 

 

A cirurgia com retirada total do tumor é ainda hoje considerada 

“padrão ouro” no tratamento do câncer de vulva. Mesmo para tumores iniciais, 

preconiza-se a realização do procedimento cirúrgico. Para tumores avançados, 

além da remoção do tumor, o mais indicado é adicionar ao tratamento, 

quimioterapia ou radioterapia. O tratamento das lesões pré-neoplásicas, muitas 

vezes ocorre por terapia a laser 1,13. Na década de 50, a vulvectomia radical, ou 

total, era o tratamento preferencial 6,7,9,14 para o tratamento do carcinoma 
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invasivo, com remoção do tumor primário e ampla margem de segurança, além 

da ressecção dos linfonodos inguinais e pélvicos. Porém, as complicações desse 

tipo de tratamento são diversas, desde pós-cirúrgicas até comprometimento de 

aspectos psicossociais das pacientes. Desse modo, atualmente opta-se, sempre 

que possível, por cirurgias mais conservadoras 10 (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Tipos de cirurgia (vulvectomia parcial ou total) utilizados no tratamento 

de pacientes com diagnóstico de câncer de vulva. 

FONTE: Site vidasaudavel.one 15. 

 
 

Tem se observado que, nos últimos anos, o carcinoma de vulva teve 

sua incidência aumentada tanto em mulheres mais velhas, acima dos 65 anos, 

como em mulheres mais jovens, abaixo dos 50 anos 16-19. Este aumento está 

relacionado, principalmente, à infecção pelo papilomavírus humano (HPV) e ao 

consumo excessivo de tabaco 20,21. Ambos são cofatores reconhecidos para o 

desenvolvimento do carcinoma de vulva. Aparentemente, o tabagismo está 

associado ao risco aumentado devido as vias imunossupressoras 9,20. Além da 
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infecção por HPV e do consumo exacerbado de tabaco, outros grupos de risco 

aumentado para o desenvolvimento desta neoplasia, incluem aspectos 

comportamentais, como higiene, aspectos reprodutivos, hormonais, genéticos, 

presença de outros cânceres genitais, tais como, cervical ou neoplasia 

intraepitelial cervical (NIC), histórico de verrugas genitais, estados de 

imunossupressão (infecção por HIV), presença de neoplasias intraepiteliais 

vulvares (NIV), doenças inflamatórias vulvares crônicas, como o líquen 

escleroso, 1,2,6,12,20,22 e idade avançada (devido à ocorrência de mutações no 

epitélio vulvar ao decorrer do processo de envelhecimento) 1,2,7,14. 

Ao que se refere à histologia, o tipo mais recorrente de carcinoma 

vulvar é o epidermóide, ou de células escamosas (CEC). Esse abrange 80-90% 

dos casos 1,4,13,23,25, seguido pelos tipos: melanoma (4,8%), sarcoma (2,2%), 

basocelular (1,4%), glândulas de Bertholin (1,2%) e adenocarcinoma (0,6%) 1,4. 

O carcinoma epidermóide tem início nas células escamosas, principal tipo de 

células presentes na pele. Dentro desse grupo existem outras três classificações 

7, o mais comum de todos, carcinoma escamoso queratinizante 7,11,24, que 

acomete frequentemente mulheres com mais de 50 anos (pós – menopausa), e 

pode estar associado a desordens inflamatórias 22, além de não estar associado 

com infecção por HPV. O tipo basalóide é um pouco mais comum entre mulheres 

mais jovens com histórico de infecção por HPV, e o menos comum, o carcinoma 

verrucóide, apresenta crescimento lento, e necessita confirmação de 

malignidade por exame de biópsia 2.  

Atualmente, sabe-se que existem duas vias etiológicas no 

desenvolvimento dos carcinomas de células escamosas vulvares (CECV) 23. A 

primeira, via mais comum, apresenta uma lesão precursora neoplásica vulvar 
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intraepitelial diferenciada (precursor lesion differentiated vulvar intraepithelial 

neoplasia – dVIN) e ocorre geralmente na presença de líquen escleroso. A 

segunda, está diretamente relacionada com a infecção pelo papilomavírus 

humano de alto risco (hrHVP) e compreende 25-30% de todos os CECV 23,25. 

Ao contrário do que se tem para os carcinomas cervicais, pouco se 

sabe a respeito dos subtipos de HPV relacionados aos CECVs, e qual seu 

mecanismo de infecção no tecido. Nesse sentido, conhecer a prevalência de 

subtipos específicos de HPV nas diferentes variantes de carcinoma de vulva será 

um passo fundamental para o melhor entendimento desta neoplasia 22,23,26. As 

últimas buscas na literatura, indicaram que os HPVs de alto risco mais comuns, 

associados com a infecção em CECV são dos tipos 16 e 33 17,23,27. Em um estudo 

de revisão sistemática e meta-análise para todo o Brasil, Peder e colaboradores 

27 em 2018, encontraram 102 casos de CECV associados à presença de HPV 

16, e 57 casos associados ao HPV 33. Um grupo holandês encontrou dados 

semelhantes que indicaram uma frequência maior dos HPVs de alto risco 16 e 

33, respectivamente, relacionados aos CECV 23. 

O principal fator de risco para o desenvolvimento dos CECV em 

mulheres abaixo dos 50 anos consiste no maior número de parceiros sexuais, 

aumentando as chances de infecção pelo HPV 8 que é facilitada por lesões na 

mucosa durante a relação sexual 6,22,23. Em infecções causadas pelos HPVs de 

alto risco (oncogênicos) são expressas oncoproteínas E6 e E7, que induzem 

defeitos mitóticos, instabilidade genômica e interagem com as proteínas p53 e 

pRb, responsáveis pela supressão tumoral, regulando-as negativamente 22,28,29. 

Além disso, proteínas envolvidas na regulação do ciclo celular, tais como a pRb 

(proteína do retinoplastoma) e da via CDKI (p16, p21 e p27) mostraram 
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importante valor prognóstico, porém, sem associação com infecção por HPV 

17,18,30. 

Rodrigues e colaboradores 31 em 2013, avaliaram entre outras coisas, 

a associação entre a presença do HVP e o CECV. Os autores inferem que, os 

tumores HPV+ apresentam melhor prognóstico e não sofrem transição epitélio-

mesenquima. Além disso, apontam a β-catenina (proteína envolvida com adesão 

celular), como importante biomarcador para determinar o prognóstico no câncer 

de vulva, uma vez que a perda da expressão dessa proteína foi associada com 

menor sobrevida das pacientes.  

Pesquisas têm sugerido a associação entre a expressão de genes 

como o TP53, RB, TP16, TP21, TP27 e seus produtos, com o prognóstico de 

CECV 17,18,30,32-36. Zięba e colaboradores 37 em 2018, investigaram por 

sequenciamento de nova geração (Next Generation Sequence – NGS), 50 genes 

possivelmente relacionados ao desenvolvimento do câncer de vulva, incluindo 

FBXW7, STK11, CDKN2A, TP53 e PIK3CA. Os genes mais comumente mutados 

foram o TP53 (44%) seguido pelo CDKN2A (Cyclin-Dependen Kinase Inhibitor 

2A, p16Ink4a) (23%), ambos denominados, supressores tumorais e importantes 

reguladores do ciclo celular. Outros trabalhos mostraram desarranjos 

cromossômicos e alterações na sequência de genes envolvidos com diversas 

funções celulares na patogênese desses tumores 38-40. 

Adicionalmente, sabe-se que eventos epigenéticos também podem 

estar relacionados ao desenvolvimento desses tumores. Nesse sentido, três 

trabalhos foram realizados avaliando a expressão de microRNAs (miRNAs) em 

carcinoma de vulva positivo e negativo para infecção por HPV. O primeiro 

encontrou forte correlação entre a desregulação de miRNAs e parâmetros 
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clinicopatológicos das pacientes, quando comparados com o tecido normal 41. 

Outro trabalho mostrou que a utilização de construções específicas (sponges) 

para a família miR-17 (miR-17, miR-20a, miR-20b, miR-93, miR-106a e miR-

106b), em cultura de células de CECV, foi capaz de inibir a expressão desses 

miRNAs oncogênicos, relevantes em cânceres como linfoma 42 e tumores sólidos 

43,44. O terceiro, também avaliou o perfil de expressão de miRNAs em células de 

CECV e identificou o miR-590-5p como potencialmente oncogênico 45. 

Embora diversas modificações moleculares tenham sido relatadas no 

âmbito dos carcinomas de vulva, como relatado anteriormente, até o momento 

não foram encontrados marcadores moleculares que possam ser aplicados na 

rotina clínica ou terapêutica. Do mesmo modo, ainda não há evidências de 

mutações ou desregulação na expressão de genes específicos que sirvam como 

ferramenta para o diagnóstico ou prognóstico dessas pacientes. 

Nesse contexto, as tetraspaninas (TSPANs ou TM4SF – 

transmembrane 4 superfamily) são proteínas de membrana envolvidas em 

diversos processos fisiológicos, como diferenciação de tecidos, proliferação 

celular, adesão célula-matriz, migração celular, processos de fusão, ativação de 

vias de sinalização e invasão celular 46-50. Dentre outras funções que este grupo 

de proteínas pode exercer, podemos incluir também a modulação à resposta 

imune, que se dá por meio de interações com moléculas efetoras, podendo 

regular a proliferação de leucócitos, linfócitos T, apresentação de antígenos e 

produção de citocinas 51-54. Desta forma, as TSPANs podem atuar de modo 

diferente sobre a imunidade contra doenças infecciosas, tais como aquelas 

provocadas por vírus, como o HPV, HIV, influenza, HCV entre outros 55-58. 
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A primeira caracterização de um membro da família das TSPAN 

(ME491/CD63) ocorreu em 1988 59. Porém, o surgimento da família em si, 

relacionado à estruturação das moléculas, ocorreu em 1990 60,61. A estrutura 

típica de uma tetraspanina consiste em quatro domínios transmembrânicos 

hidrofóbicos conservados, duas curvas (loop), sendo uma grande (large 

extracellular loop – LEL or EC2) e outra pequena (small extracellular loop – SEL 

or EC1) e duas caudas curtas e intracelulares (amino e carboxil) (Figura 3). Uma 

TSPAN apresenta tipicamente 200-300 amino ácidos e 4-8 cisteínas 

extracelulares conservadas 47. 

 

Figura 3: Representação esquemática de uma tetraspanina. 

FONTE: Fénéant L, Levy S, Cocquerel L. 2014. 

 

Em humanos, foram identificados 34 membros da família das TSPANs 

63. Essas proteínas são amplamente distribuídas e expressas em células e 

tecidos de organismos eucarióticos, sendo que algumas são consideradas 

onipresentes, ou seja, expressas em células e tecidos gerais, como é o caso do 
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CD9, CD63, CD81 e CD82, enquanto outras são expressas somente em tecidos 

específicos, como o CD37 e o CD53, expressos somente em células do sistema 

imunológico 64,65. 

Foi descrito que a adição de palmitatos aos resíduos de cisteínas 

(palmitoilação), possui uma influência crucial no que diz respeito à organização 

das TSPAN e moléculas vizinhas em “microdomínios enriquecidos com 

tetraspaninas” (Tetraspanin-enriched microdomains – TEM) ou também 

conhecida como “rede de tetraspaninas” (tetraspanins web) 48,66-68. Estas estão 

constituídas na superfície celular, e consistem na associação de várias TSPAN 

a outros componentes como por exemplo, outras TSPAN, integrinas, proteínas 

da superfamília das imunoglobulinas (Igs), moléculas de MHC, receptores 

tirosina quinase e moléculas lipídicas 47-49,51,52,67,69-72. Desse modo, pode-se 

incluir que essas proteínas desempenham importante papel como moléculas 

“organizadoras”. 

Outra função desempenhada por estas moléculas é a de 

transportadoras intracelulares 67, inclusive de organismos patogênicos. Dentro 

deste contexto, Protzel e colaboradores 73 em 2008 viram uma possível 

correlação entre a diminuição da expressão de CD82 com a presença do HPV 

16 em amostras de carcinoma de pênis. Estudo subsequente demonstrou in 

vitro, que alguns vírus, incluindo o HPV 16, não penetrariam nas células de modo 

convencional (via clatrinas e caveolinas), sugerindo que tal fato ocorresse por 

intermédio dos microdomínios enriquecidos com TSPAN, os TEMs, utilizados 

como plataforma de entrada para o vírus 74. Além desses estudos, Scheffer e 

colaboradores 75 em 2014 revisaram pesquisas que indicavam CD63 e CD151 

como moléculas envolvidas no processo de internalização dos HPVs 16, 18 e 
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31. Atualmente, já se sabe que o HPV 16, considerado o de maior potencial 

oncogênico dentre os HPVs 76-78, requer um combinado de diferentes receptores 

e proteínas acessórias como TSPAN 74,79,80, integrinas 79 e receptores do fator 

de crescimento (Growth fator receptors – GFRs) 81 para invadir a célula 

hospedeira. Nesta conjuntura, CD151 pode interagir com esses fatores 82 e 

mediar a entrada do vírus de modo independente de clatrinas, caveolinas e 

dinaminas por via endocítica 75,79. Após o processo de endocitose, os vírus são 

transportados por estruturas endossomais. Sabe-se que este tráfico pós-

endocítico requer a presença de CD63 83. Um estudo publicado por um grupo da 

Alemanha verificou a relevância da região C-terminal de CD63 e CD151 no 

processo de internalização do HPV 16 e do Citomegalovírus humano (HCMGV). 

Os autores ressaltaram, que em suas análises, essa região específica mostrou-

se particularmente importante no processo de invasão das células pelos vírus, 

tornando-a ferramenta útil na investigação da participação das diversas TSPANs 

em infecções virais 78. 

Algumas TSPANs (CD9, CD37, CD63, CD82, CD151) exercem sua 

função via interação com as integrinas, geralmente dentro do contexto dos TEMs 

84-89. Essas interações, mediadas por integrinas, são importantes para o 

processo de adesão das células com a matriz extracelular (MEC) 90 que está 

frequentemente desregulado na fisiologia do câncer. 

As TSPANs aparecem frequentemente relacionadas com a presença 

do câncer. Alterações na expressão dessas moléculas (aumento ou diminuição) 

já foram observadas em diferentes tumores malignos. Além disso, alguns 

membros desta família já foram descritos apresentando propriedades indutoras 
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de malignidade (pró-metastáticas), enquanto outros foram relatados como 

supressores tumorais 91. 

A expressão reduzida de CD9 e CD82 foi descrita em câncer de 

bexiga e esofágico, entre outros 92-95. Baixos níveis de CD63 foram observados 

em carcinoma do cólon com potencial metastático elevado e pior prognóstico 

47,53,59,96. No entanto, expressão aumentada de CD63 foi observada em 

pacientes com câncer de mama 97, astrocitoma 98 e melanoma 99,100. 

Com apresentação ambígua das alterações de expressão em 

diferentes tipos de carcinomas, o CD63 foi descrito originalmente como um 

supressor tumoral 101-106. Porém, posteriormente identificou-se que essa 

tetraspanina pode agir como receptor para TIMP-1 (tissue inhibitor 

metallopeptidase – 1) 107, molécula que apresenta funções promotoras do estado 

metastático 108. 

O CD63 está localizado na região 12q13 em humanos e foi o primeiro 

membro da família das TSPANs a ser identificado e caracterizado. Esta molécula 

é capaz de realizar diversas interações, direta ou indiretamente, com diferentes 

tipos de proteínas, principalmente, integrinas 101,109-112, outras tetraspaninas 

72,102,113, receptores de superfície 68,114,115, quinases 112, proteínas adaptadoras 

116, entre outras proteínas, incluindo o antígeno L6 117, sintenina-1 (syntenin-1) 

118, TIMP-1 106, H, K-ATPase 119 e MT1-MMP 120. Além disso, seu envolvimento 

na sinalização, incluindo mecanismos de ativação das vias PI3K 

(phosphoinositide 3-kinases) 121, ERK (extracelular signal-regulated kinases 

107,122 e β-catenin 123, pode indicar que a modulação por CD63 afeta as 

propriedades de células tumorais pró-metastáticas. 
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O CD82, também conhecido como KAI1 (kang ai 1), é outro membro 

da superfamília das TSPANs que está localizado na região 11p11.2 e codifica 

267 aminoácidos124. Foi descrito há mais de 20 anos e caracterizado como 

supressor de metástase em câncer de próstata, por ser capaz de suprimir 

apenas a formação de lesões metastáticas sem afetar o crescimento dos 

tumores primários 125. Com o avançar das pesquisas foi visto que o KAI1/CD82 

suprime metástase em diversos tumores malignos sólidos além do de próstata 

125,126, como no câncer de bexiga 127, gástrico 128,129, hepatocarcinoma 130,131, 

cólon 126,132, mama 126,133, laríngeo 134, tireóide 135, melanoma 126 e pancreático 

136. Em resumo, em tumores malignos sólidos, a perda ou diminuição da 

expressão de CD82 está frequentemente associada a um pior prognóstico. 

Miller e colaboradores 137 em 2018 compararam a proteína 

KAI1/CD82 selvagem com uma variante que sofreu splicing alternativo (processo 

que consiste na remoção dos íntrons, promovendo a junção dos éxons, porção 

codificadora do gene) em células de carcinoma mamário humano. Os resultados 

sugeriram que, além da perda da função supressora, o processo promoveu 

efeitos biológicos a favor da progressão e metástase nesses tumores. 

Tendo em vista a importância dessas moléculas como fatores 

preditivos/prognósticos e de múltiplas evidências na participação da progressão 

e disseminação de diferentes tipos tumorais, pode-se inferir que as TSPANs são 

potenciais alvos para terapia no câncer 138,139. Em todo caso, a despeito da 

grande diversidade na expressão das diferentes moléculas da família das 

TSPAN e de suas funções nos diferentes tipos de tumor 137, não foram 

encontrados trabalhos disponíveis na literatura reportando a expressão ou 

função das TSPANs no carcinoma de vulva.  
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 Em projeto anterior de nosso grupo de pesquisa, foi avaliada a 

expressão gênica e proteica das TSPANs CD9, CD37, CD63, CD81 e CD82 em 

amostras de pacientes com CECV. Os resultados mostraram maior expressão 

de CD63 nas amostras tumorais, em relação ao tecido normal adjacente. 

Adicionalmente, significativa translocação nuclear dessa molécula foi observada 

em amostras HPV positivas. Assim, surgiu o interesse em avaliar o papel de 

CD63 em células de tumores de vulva metastáticos e não metastáticos, 

objetivando compreender melhor sua participação na patogenicidade desses 

tumores. Além disso, CD82, por ser um supressor de metástase muito bem 

estabelecido na literatura, também foi avaliado. 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  Geral 

 Caracterizar e comparar os perfis de expressão, gênica e proteica, das 

tetraspaninas CD63 e KAI1/CD82 em linhagens celulares de carcinoma 

vulvar metastático e não metastático. Adicionalmente, avaliar os efeitos 

da depleção transiente dessas moléculas no comportamento das células. 

 

2.2.  Específicos 

 Caracterizar o perfil de expressão gênica de CD63 e CD82, em linhagens 

celulares de carcinoma de células escamosas de vulva (CECV) 

metastático (SW962) e não metastático (SW954), por PCR quantitativo 

em tempo real (qRT PCR); 

 Caracterizar o perfil de expressão proteica de CD63 e CD82, nas 

linhagens de CECV metastático e não metastático, por Western Blot (WB); 

 A partir dos resultados de expressão, realizar a inibição transiente do (s) 

gene (s) nas linhagens celulares, por RNA de interferência (RNAi); 

 Avaliar os efeitos da inibição transiente (RNAi) do (s) gene (s) no 

comportamento das células.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Linhagens celulares e condições de cultivo 

Para a realização dos ensaios in vitro foram utilizadas duas linhagens 

de celulares. A primeira, SW954 [SW-954, SW954] (ATCC® HTB-117™), 

linhagem celular oriunda do tecido epitelial de vulva de uma mulher caucasiana 

com diagnóstico de carcinoma de células escamosas, grau II. A segunda, SW962 

[SW 962, SW-962] (ATCC® HTB-118™), linhagem celular de carcinoma de vulva 

com morfologia mista, derivada de metástase dos linfonodos.  

Para o cultivo de ambas linhagens celulares, o meio de cultura 

completo foi composto por meio RPMI - Roswell Park Memorial Institute - 1640 

(Vitrocell, Embriolife), suplementado com 2 gramas de bicarbonato de sódio 

NaHCO3 (Sigma) por litro (pH próximo à 7,6), 10% de Soro Fetal Bovino – SFB 

(Invitrogen) inativado à 56°C e antibiótico (ampicilina/streptomicina/anfotericina 

β) (100 X - Gibco® - Life Technologies), seguindo a proporção, 1:1000.  

Para o processo de repique celular, foi utilizado o reagente de 

dissociação celular, Tripsina-EDTA (10X) (Gibco™), diluído 1X em meio de 

cultura RPMI 1640, não suplementado. Antes da tripsinização, as células foram 

lavadas com PBS 1X - Phosphate-buffered saline (Sigma-Aldrich®) na intenção 

de reduzir a presença dos componentes do SFB. 

As duas linhagens celulares foram mantidas em nitrogênio líquido até 

o momento do descongelamento para o cultivo. Para tanto, um tubo criogênico 

(vial) de cada linhagem foi retirado do tambor de nitrogênio e imerso 

imediatamente em banho maria à 37°C, onde permaneceu por aproximadamente 

1 minuto. Sem que houvesse o descongelamento total das células, elas foram 
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invertidas em garrafas para cultivo de 75 cm², contendo 20 mL de meio de cultura 

completo. Foram homogeneizadas delicadamente e dispostas em incubadora 

úmida (Thermo Fisher Scientific), a 37°C com atmosfera de 5% de dióxido de 

carbono – CO2. Após 24 horas de incubação, o meio das garrafas (contendo 

DMSO) foi trocado por 20 mL de meio completo. 

 

3.2. Manutenção das linhagens em cultivo 

As células de ambas linhagens foram crescidas durante todos 

experimentos em garrafas de 75 cm², com meio completo, exceto para os 

experimentos de RNAi (sem antibióticos) a 37°C e 5% CO2, em incubadora 

úmida. As passagens das células de uma garrafa para a outra, ou seja, o repique, 

foi realizado toda vez que a confluência da monocamada celular atingia 80% ou 

mais. 

 

3.3. Congelamento celular e armazenamento das células 

Para o congelamento das células, utilizamos meio próprio preparado 

com 20% de Dimetilsulfóido - DMSO em SFB. Na concentração aproximada de 

1.000.000 células (106) por mL e viabilidade ˃ 90%, foi realizado o congelamento 

de modo gradual, o seja, os criotubos foram mantidos à temperatura de -20°C, 

por até 3 dias, depois, em -80°C, por mais 3 dias, e por último, em nitrogênio 

líquido, por tempo indeterminado. 
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3.4. Autenticação das linhagens celulares 

Antes de dar início a cada ciclo de experimentos, foi realizado um 

ensaio específico de autenticação, por perfil genético, de cada uma das 

linhagens utilizadas, afim de excluir uma possível contaminação cruzada 

(intercelular). O ensaio consiste em comparar o perfil genético de cada linhagem 

em questão, com o perfil disponibilizado em banco de dados (American Type 

Culture Collection – ATCC). Para esta finalidade, foi adquirido o kit GenePrint 10 

System (Promega) que permite a autenticação das células através da obtenção 

do perfil de Short Tandem Repeats (STRs). As reações identificam 10 

marcadores, a saber: Amelogenin, CSF1PO, D21S11, D5S818, D7S820, 

D13S317, D16S539, TH01, TPOx e vWA. As reações foram seguidas conforme 

instruções do fabricante. Para a reação em cadeia da polimerase (PCR), foi 

utilizado equipamento Veriti Thermal Cycler (Thermo Fisher Scientific), enquanto 

que as análises dos fragmentos STRs foram realizadas em sequenciador 

genético ABI 3500 Genetic Analyser (Applied Biosystems), previamente 

calibrado com matriz padrão PowerPlex® 4C Matrix Standard (Promega). 

Os resultados obtidos nas análises dos DNAs, foram comparados 

com os perfis disponíveis no banco de dados da empresa ATCC® 140. 

 

3.5. Extração de RNA total pelo método do Trizol® (Life Technologies) 

O RNA (ribonucleic acid) total das células foi extraído pelo método de 

Trizol® (Life Technologies), seguindo as especificações do fabricante. Os RNAs 

obtidos das células foram avaliados nos aspectos de quantidade e pureza das 

amostras em espectrofotômetro do tipo NanoDrop (Thermo Fisher Scientific). A 
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qualidade das amostras foi analisada por eletroforese em gel de agarose a 1%. 

Os RNAs foram armazenados em freezer -80°C. 

 

3.6. Extração de RNA total com o PureLink® RNA Mini Kit (Ambion®) 

Para as células em monocamada (≤5 x 106) o RNA total das células 

cultivadas foi extraído com auxílio do PureLink® RNA Mini Kit (Ambion® - Life 

Technologies™), seguindo as instruções do fabricante. Os RNAs obtidos foram 

avaliados nos aspectos de quantidade e pureza das amostras, pelo aparelho de 

espectrofotometria tipo NanoDrop (Thermo Fisher Scientific). A qualidade das 

amostras foi analisada por eletroforese em gel de agarose a 1%. Os RNAs foram 

armazenados em freezer -80°C. 

 

3.7. Síntese do DNA complementar 

Para a avaliação da expressão dos transcritos, fez-se necessária, 

primeiramente, a transcrição reversa da fita simples do RNA total, previamente 

extraído das células cultivadas. Para tanto, com o objetivo de sintetizar o DNA 

(deseoxirribonicleic acid) complementar (cDNA), foi utilizado o High-Capacity 

cDNA Reverse Transcription Kit (Life Technologies), seguindo as especificações 

do fabricante a partir de 1 ou 2 µg de RNA total. A eficiência da síntese, e a 

presença de uma possível contaminação por DNA genômico, foram avaliados 

por PCR convencional, utilizando iniciadores específicos para o gene endógeno 

GAPDH (Glyceraldeyde 3-phosphate dehydrogenase), seguida por eletroforese 

em gel de agarose a 2%. Os cDNAs foram armazenados a -20°C. 
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3.8. PCR quantitativo em tempo real (qRT PCR) 

As reações de qRT-PCR (quantitative real time polymerase chain 

reaction) foram corridas em aparelho 7500 HT Real-Time PCR System (Life 

Technologies). Os ensaios foram realizados utilizando o sistema de detecção por 

sondas fluorescentes TaqMan (Life Technologies), seguindo as instruções do 

fabricante. Como iniciadores da reação de polimerização foram utilizados assays 

(conjunto de iniciadores e sondas), inventariados pela Life Technologies do 

Brasil, para os genes alvos CD63 (Hs 00156390_m1) e CD82 (Hs 

00356310_m1). Como controles endógenos foram testados os genes β-actina 

(Hs 99999903_m1), β-2-microglobunin – B2M (Hs 99999907_m1), GAPDH (Hs 

99999905_m1) e hipoxantina – guanina fosforibosil transferase – HPRT (Hs 

99999909_m1). O endógeno normalizador testado, tido como mais adequado 

para nossas análises de qRT-PCR foi o B2M, escolhido com o auxílio do software 

algoritmo NormFinder. A quantificação dos transcritos foi realizada pelo método 

DDCT, utilizando os programas SDS 3.0 e RQ manager LV2.0.6. 

 

3.9. Extração e quantificação de proteínas 

Para as análises das proteínas CD63 e CD82, foi realizado um 

protocolo de extração capaz de separar as proteínas totais em: 1) proteínas de 

membrana (precipitado) e 2) proteínas citoplasmáticas e nucleares 

(sobrenadante). Para isso, quantidade suficiente de tampão de extração (PBS; 

Triton 0,5%; EDTA 20 mM) foi adicionado ao grumo de células, homogeneizado 

vigorosamente, até que todo o conteúdo estivesse completamente misturado, e 

centrifugado à 13.000 rpm por 3 minutos em temperatura ambiente. Esta etapa 

tornou possível a separação das frações desejadas (sobrenadante e 
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precipitado). À cada uma das frações foram adicionados ≈ 400 µL de tampão de 

amostra (Tris 0,065 M; Glicerol 10%; SDS 2%; Azul de Bromofenol 0,002%; β-

mercaptoetanol 2%, pH 6,8). Em bloco seco com temperatura aproximada à 

97°C, as amostras foram mantidas por 3 minutos e posteriormente, 

homogeneizadas em Vortex® durante 1 minuto. Este mesmo processo se repetiu 

por mais 6X, porém com o tempo reduzido para 1 minuto de fervura (97°C), afim 

de eliminar a presença de DNA genômico. 

A quantificação das proteínas foi realizada pelo método de Bradford - 

Pierce™ Coomassie Plus (Bradford) Assay Reagent (Thermo Fisher Scientific), 

seguindo as instruções do fabricante. A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro Bio-Tek Synergy™ HT, em comprimento de onda de 595 nm. 

 

3.10. SDS-PAGE e Western Blot (WB) 

O SDS-PAGE (PolyAcrylamide Gel Electrophoresis), ou eletroforese 

com detergente (SDS- Sodium Dodecyl Sulfate), foi realizado segundo descrito 

por Laemmli 141 em 1970. Um gel de empilhamento contendo 4% de 

bisacrilamida/acrilamida, 312,5 µL de Tris 1M (pH 6,8) e 12,5 µL de SDS 20%, e 

um gel de separação contendo 12% de bisacrilamida/acrilamida em 1,25 mL de 

Tris 1,5 M (pH 8,8) e 25µL de SDS 20%, foram utilizados para a descriminação 

proteica das amostras previamente extraídas. 

Ao todo, 30 µg de cada amostra foram aplicadas aos géis. Em 

quantidade suficiente do tampão de corrida 1X (14,4 g Glicina; 3 g Tris; 1 g SDS, 

para 1 litro de água destilada), a eletroforese foi realizada em 110 volts, por 

aproximadamente 2 horas. Ao final do processo, o gel foi imerso em solução 
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corante (50 mg Coomassie blue R-250, 50 mL metanol, 10 mL ácido acético, 40 

mL água destilada) para avaliação do perfil proteico. 

Para seguir com a técnica de Western Blot, possibilitando detecção 

por anticorpos específicos para a pesquisa das tetraspaninas CD63 e 

KAI1/CD82, as proteínas dos géis foram transferidas para membranas de 

nitrocelulose (Amersham™ Protran™ Premium 0.45 µm NC – Ge Healthcare Life 

science). Para tal procedimento, foi utilizado sistema para transferência mini 

Protean Trans Blot (Bio-Rad). Antes da montagem do sistema para transferência 

das proteínas, todos os componentes do sistema (filtros, membrana, esponjas e 

gel) foram incubados em tampão de transferência 1X (14,4 g Glicina; 3 g Tris; 

20% Metanol, para 1 litro de solução) por 5 minutos, fazendo com que todo o 

sistema estivesse em equilíbrio. A transferência ocorreu a 0,25 A por 1 hora. Ao 

final, a membrana foi corada com Ponceau (0,1% ponceau red e 10% ácido 

acético) para verificação da eficiência do processo de transferência. Em seguida 

a membrana de nitrocelulose foi lavada com água destilada em abundância. 

O bloqueio de sítios inespecíficos na membrana foi realizado com a 

adição de leite desnatado (Molico) à 5% diluído em PBS 1X + Tween 1%. A 

incubação ocorreu por 1 hora, sob agitação constante em temperatura ambiente. 

Os anticorpos primários utilizados foram anti-CD63 de camundongo (MA1-

19281, Thermo Fisher Scientific) e anti-CD82 de camundongo (NCL-CD82, 

Novocastra™ Leica Biosystems), ambos diluídos a 1:1000 em leite desnatado 

(Molico) 2% em PBS 1X + Tween 1%. As membranas permaneceram incubadas 

com os anticorpos primários por toda noite (≈16 horas), a 4°C. No dia seguinte, 

as membranas foram lavadas 3 vezes com PBS 1X + Tween 1%, com agitação 

constante, por 10 minutos em temperatura ambiente. O anticorpo secundário 
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anti-IgG de camundongo, conjugado com peroxidase (W402B, Promega) foi 

diluído como os anteriores, incubado por 1 hora, à temperatura ambiente e 

protegido da luz, para que neste passo não houvesse perda da função da 

peroxidase. As lavagens foram feitas como descrito anteriormente. 

Para a revelação, foi utilizado o kit Pierce™ ECL Western Blotting 

Substrate (Thermo Fisher Scientific), seguindo as especificações do fabricante. 

 

3.11. Transfecção das células com o RNA de interferência (RNAi) 

Para os ensaios de inibição de CD63 foi adquirida a construção 

MISSION® esiRNA CD63 (EHU032781 – Sigma-Aldrich®), que consiste no 

silenciamento do gene alvo por meio RNA de interferência. As construções 

endoribonuclease-prepared small interfering RNA (esiRNA) são sintetizadas por 

transcrição in vitro de um gene double-stranded RNA (dsRNA) específico, 

seguida por digestão enzimática com RNases (Technical Bulletin - Mission® 

esiRNA – Sigma-Aldrich®, 2012). 

Para este ensaio, quantidade suficiente de células, em fase 

exponencial, foram cultivadas em placas de ensaio, com meio de cultivo RPMI 

1640, suplementado com 10% SFB, sem adição de antibióticos. As células foram 

cultivadas por 24 horas ou até que alcançassem confluência entre 60 e 80%. No 

dia da transfecção, foram formados 3 mixes de reagentes. Ao primeiro, foi 

adicionado o meio de cultura para diluição, Opti-MEM™ I Reduced Serum 

Medium (31985070 – Thermo Fisher Scientific) juntamente ao reagente de 

transfecção, Lipofectamine® RNAiMAX Reagent (13778-150 - Invitrogen™) e 

deixado incubando em temperatura ambiente por 20 minutos. Ao segundo, foram 

adicionados o meio de diluição Opti-MEM™ e a construção esiRNA CD63. O mix 
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3 consistiu na junção do volume total da mistura 2 à mistura 1. Este mix foi 

incubado em temperatura ambiente por 10 minutos. O conteúdo da última 

mistura (meio de diluição, lipofectamina e esiRNA) foi adicionado às células em 

monocamada, previamente preparadas para a transfecção. As placas foram 

levadas à incubadora até o dia seguinte, quando o meio (contendo lipofectamina) 

foi trocado por volume suficiente de Opti-MEM™. As quantidades e diluições dos 

reagentes utilizados nos ensaios de transfecção com RNAi, dependeram 

principalmente do tamanho da placa de ensaio utilizada para cada experimento. 

A relação tamanho da placa e quantidade de reagentes está descrita na Tabela 

3. 

 

Tabela 3: Quantidade dos reagentes utilizados nos ensaios de RNAi por modelo 

de placa (Adaptado de Lipofectamine® RNAiMAX Reagent Protocol 2013). 

   MIX COMPONENTE Placa de 96 
poços 

Placa de 4 ou 
24 poços 

 Células Aderentes 
(por poço) 

2 x 104 1 x 105 

 REAGENTES TRIPLICATA 

 

1 

Opti-MEM™ 25 µL 75 µL 

Lipofectamine® RNAiMAX 1,5 µL 4,5 µL 

 

2 

Opti-MEM™ 25 µL 75 µL 

esiRNA (10 µM) 5 pmol 15 pmol 

3 Mix 1 + Mix 2 10 µL/poço 50 µL/poço 



3  M A T E R I A L  E  M É T O D O S  | 29 

 

 

A eficiência da inativação foi checada por qRT PCR descrito 

anteriormente e por imunocitoquímica, como descrito a seguir. 

 

3.12. Imunocitoquímica (ICQ) 

Para o ensaio de imunocitoquímica (ICQ), células metastáticas e não 

metastáticas (105 células/poço) foram cultivadas em placas de quatro poços 

(NUNC™ Delta em Poliestireno – Thermo Fisher Scientific), contendo uma 

lamínula de vidro redonda para cada poço utilizado. Foi adicionado meio para 

cultivo sem antibióticos e as células foram mantidas em incubadora. Ao atingirem 

confluência aproximada à 60 - 70% (24 horas de cultivo), foram tratadas com o 

RNAi conforme descrito no item 3.7. Após 48 horas do tratamento, as placas 

foram retiradas da incubadora para realização do protocolo de ICQ. 

O meio foi descartado, e as células, lavadas duas vezes com PBS 1X. 

Em seguida, 500 µL de Formoldeído 3,7% (Merck, em PBS 1X) foram 

adicionados e as lamínulas permaneceram a 8°C (geladeira) por 15 minutos, 

para que obtivéssemos o efeito fixação das células. Após essa etapa, as células 

foram lavadas três vezes com água destilada, sendo que cada lavagem durou 

cerca de cinco minutos. O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado com a 

adição de 500 µL de peróxido de hidrogênio (H2O2, VIC pharma®), por 2 vezes 

de 5 minutos cada. Novamente, foram realizadas três lavagens de cinco minutos 

cada, com água destilada. Para o bloqueio de proteínas inespecíficas, as células 

foram incubadas com 500 µL de PBS 1X + 5% Albumina Sérica Bovina (BSA), 

durante 20 minutos. O procedimento seguinte consistiu na impermeabilização 

das células, para isso, foi retirado o tampão de bloqueio, e adicionados 500 µL 
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de tampão PBS 1X + 0,1% Triton X100 (Merck), incubado por 20 minutos em 

temperatura ambiente. 

Para a incubação com o anticorpo primário, as células não foram 

lavadas, porém o tampão anterior foi descartado, e às células foram adicionados 

200 µL do anticorpo primário anti-CD63, IgG1 de camundongo (MA1-19281, 

Thermo Fisher Scientific) na diluição 1:100 em tampão PBS 1X + 0,1% Triton 

X100. A incubação ocorreu em temperatura ambiente por pelo menos uma hora. 

Após este período, as células foram lavadas três vezes com PBX 1X, sem 

incubação. 

A adição do anticorpo secundário (conjugado), foi realizada com 

quantidade suficiente para cobrir as lamínulas, em temperatura ambiente por 20 

minutos, e após este tempo, foram novamente lavadas três vezes com PBS 1X, 

sem incubação. Quantidade suficiente do reagente HRP-peroxidase (polímero), 

também foi adicionado às células, e deixado incubando por 20 minutos em 

temperatura ambiente, seguido de lavagens com PBS 1X.  

A coloração foi realizada com DAB (3,3’ Diaminobenzidina, Merck) à 

1:50 e a contra coloração foi obtida após incubação com hematoxilina, por 10 

minutos, em temperatura ambiente. O excesso da coloração foi eliminado com 

água corrente e seguiram-se banhos de etanol em concentrações crescentes 

(70, 80 e 100%) e três banhos com xilol. Para a montagem, as lamínulas foram 

fixadas em lâminas de vidro, com adição de Entelan (Merck). 

As análises e fotografias foram realizadas em microscópio óptico 

Nikon Fase Contrast 0.90 Dry – Eclipse Ni (Nikon – Japão), equipado com 

câmera fotográfica Nikon DS-Ri1 (Nikon - Japão) e objetiva de 20X de resolução. 

As reações foram realizadas em triplicada e os resultados expressos como 
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porcentagem de células marcadas. Foram avaliados 5 campos por lâmina, no 

total de 15 campos por condição avaliada. 

 

      3.13.  Ensaio de proliferação celular 

A proliferação celular foi avaliada in vitro por conversão do reagente 

PrestoBlue® Cell Viabillity Reagent for Microplates (Thermo Fisher Scientific). 

Células não metastáticas (3,5 x 104) e metastáticas (2 x 104) foram cultivadas 

em placas de 96 poços (Corning®) com meio sem adição de antibióticos. Ao 

atingirem confluência próxima à 60% (24 horas de cultivo), as células foram 

tratadas com o RNAi conforme descrito. Após 48 horas do tratamento, a cada 24 

horas, uma placa foi retirada da incubadora, o meio condicionado foi desprezado 

e foram adicionados 90 µL de meio de cultura e 10µL do reagente de viabilidade. 

A placa permaneceu na incubadora, nas mesmas condições anteriores, por 2 

horas. Após esse período, a placa foi protegida da luz e mantida em freezer -

20°C até o momento da leitura. Um total de 96 horas pós tratamento com RNAi 

foi verificado em nossos testes. No dia da leitura as quatro placas permaneceram 

em temperatura ambiente por 30 minutos, para que houvesse o 

descongelamento total. As leituras foram realizadas em aparelho GloMax® - 

Multi Detection System (Promega).  

Os grupos testados foram: Controle siRNA (MISSION® esiRNA 

EGFP); controle do reagente de transfecção, Lipofectamina; Controle Celular 

sem tratamento e siRNA CD63. 

O experimento foi realizado duas vezes e em triplicata. A 

representação gráfica foi realizada com auxílio do programa GraphPad Prism 

5.0.   
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3.14.  Ensaio de migração celular 

A motilidade celular foi verificada por meio do ensaio in vitro 

denominado “wound healing assay”, também conhecido como ensaio por injúria, 

ou ferida. Células não metastáticas (2 x 105) e metastáticas (105), foram 

cultivadas em placas de 24 poços (Corning®) com meio para cultivo sem adição 

de antibiótico/antimicótico. Ao atingirem confluência aproximada à 60 - 70% (24 

horas de cultivo), foram tratadas com o RNAi conforme descrito no item 3.7. Após 

48 horas do tratamento, a monocamada (≈ 90% confluente) foi rasgada com o 

auxílio de uma pipeta estéril de 200 µL e depois, lavada com PBS 1X e o meio 

de cultura soro reduzido foi reposto. A placa voltou para incubadora úmida, à 

37°C e 5% CO2, onde permaneceu por até 48 horas. A migração das células em 

direção à área ferida foi registrada entre 0, 6, 9, 12, 24, 36 e/ou 48 horas, 

utilizando microscópio invertido Zeiss (AxioCam ERc 5c), com objetiva de 10X e 

câmera de celular (MOTO G4) acoplada com adaptador. 

Os grupos testados foram: Controle siRNA (MISSION® esiRNA 

EGFP); controle do reagente de transfecção, Lipofectamina; Controle Celular 

sem tratamento e siRNA CD63. 

As análises foram feitas com base nos registros fotográficos e auxílio 

do programa ImageJ. O experimento foi realizado duas vezes e em triplicata. A 

representação gráfica foi realizada com auxílio do programa GraphPad Prism 

5.0. 
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3.15.  Análise Estatística 

As análises foram realizadas utilizando programa GraphPad Prism 

5.0. O teste não paramétrico Mann Whitney foi aplicado para avaliar diferenças 

entre dois grupos, sendo o valor de p < 0.05 considerado significativo. 
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4. RESULTADOS 

 

A linhagens utilizadas neste estudo foram cedidas gentilmente pelo 

Prof. Dr. Rafael Malagoli Rocha do Departamento de Ginecologia da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O modo como as linhagens 

celulares foram cultivadas, foi previamente descrito em materiais e métodos. No 

entanto, ressaltamos que todos os materiais genéticos (RNA e DNA) e proteicos 

(proteínas) foram obtidos exclusivamente com as células em fase de crescimento 

exponencial e viabilidade ≥95%. A Figura 6 apresenta fotomicrografias 

representativas do perfil de crescimento das duas linhagens celulares utilizadas. 

 

 

Figura 4: Fotomicrografias representativas das linhagens celulares de 

carcinoma vulvar de células escamosas (CECV) não metastático (SW954) e 

metastático (SW962), utilizadas neste trabalho. 

 
 

Antes de dar início aos ensaios, como recomendado na literatura, 

foram verificados os perfis genéticos das células. Esta confirmação de 

autenticidade das células é obtida pela identificação dos alelos de marcadores 
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STRs específicos (GenePrint 10 System kit – Promega), e disponibilização dos 

perfis genéticos das linhagens, no banco de dados da ATCC (American Type 

Culture Collection), de onde as linhagens foram originalmente obtidas. Os alelos 

de cada marcador referente aos perfis genéticos de STRs das duas linhagens, 

estão demonstrados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Perfil genético dos alelos de marcadores baseados em regiões curtas 

de repetição (STRs) obtidos para as linhagens celulares SW954 (CECV não 

metastático) e SW962 (CECV metastático). 

 

Após nos certificarmos de que não havia contaminação cruzada 

(intercelular) ou alterações genéticas nas células, nosso objetivo foi avaliar e 

caracterizar o perfil de expressão gênica das tetraspaninas CD63 e KAI1/CD82 

nas duas linhagens celulares. 

Para que nosso objetivo fosse alcançado, os RNAs foram 

primeiramente, extraídos de amostras de células em cultura, pelo método de 

Trizol®, como descrito anteriormente. Em seguida, foi necessária a síntese das 

MARCADOR LINHAGEM 

 SW954 (CECV não metastático) SW962 (CECV metastático) 

 Alelo 1 Alelo 2 Alelo 1 Alelo 2 

AMEL X  X  

CSF1PO 10 11 10 11 

D13S317 9 11 11 14 

D16S539 11  9 11 

D21S11 30 31 30 32 

D5S818 11 12 12  

D7S820 11 13 10 11 

TH01 8 9.3 6 9.3 

TPOX 8  11  

vWA 14 15 15 17 
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fitas de DNA complementar (cDNA) para a execução do PCR em tempo real. Na 

Figura 5A, estão apresentados os perfis de qualidade e integridade das amostras 

de RNA total, extraídos pelo método de Trizol®. A presença de três bandas (28S, 

28S e 5S) nas eletroforeses em géis de agarose a 1%, demonstra boa 

qualidade/integridade para dar continuidade aos procedimentos. Para as 

sínteses de cDNA foram utilizados 2 µg de RNA total para cada 20 µL de reação 

de transcrição reversa. A Figura 5B, representa a eficiência da síntese de cDNA, 

por PCR convencional, uma vez que podemos observar a presença de banda 

única na altura esperada (≈ 100 pares de bases) para o conjunto de iniciadores 

utilizados (GAPDH). 

 

 

Figura 5: Perfil de migração eletroforética do material genético obtido das 

linhagens celulares em géis de agarose (1%), impregnados com brometo de 

etídeo. Em A, RNA total extraído das células de CECV não metastático e 

metastático, respectivamente. As bandas de 28S, 18S e 5S estão indicadas. Em 

B, perfil de migração dos produtos de PCR das amostras de cDNA sintetizadas 

a partir de 2 µg do RNA total de cada uma das linhagens. Padrão, padrão de 

peso molecular.  A seta indica o tamanho dos fragmentos em pares de bases 

(pb). 
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Na sequência, avaliamos a melhor opção de gene endógeno para ser 

utilizado como normalizador em nossas reações de PCR quantitativo em Tempo 

Real. Foram testados, β-actina, β2M, GAPDH e HPRT. Os valores de CT (cycle 

threshold), em duplicata, foram analisados no programa algoritmo NormFinder, 

que por sua vez, indica o gene de normalização ideal com base em modelos 

matemáticos 142. O resultado obtido em nossos testes, mostrou que o gene 

endógeno mais estável e, portanto, utilizado em todos os ensaios de qRT PCR 

deste trabalho, foi o β2M humano (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Valores da estabilidade dos genes endógenos testados para a seleção 

do gene normalizador das reações de qRT PCR. Análises pelo programa 

NormFinder. Seta indicativa do gene normalizador mais estável (B2M-HUM). 

Nome do gene Valor da 

estabilidade 

Melhor gene B2M-HUM 

B-ACTINA-HUM 0,034 Valor de estabilidade  0,021 

B2M-HUM 0,021   

HPRT-HUM 0,023 Melhor combinação de dois genes B2M-HUM e 

HPRT-HUM 

GAPDH-HUM 0,032   

 

 

Uma vez definido o gene endógeno, demos sequência à 

caracterização do perfil de expressão dos genes de interesse. Réplicas de 

ensaio de qRT PCR foram realizados em duplicata, utilizando uma mistura de 

iniciadores e sondas inventariados (assays), para cada um dos genes 

codificadores das tetraspaninas CD63 e KAI1/CD82. 

Por não haver células de tecido normal para usarmos como 

referência, nossas análises foram baseadas na comparação entre as duas 

linhagens de carcinoma vulvar. Como já referido anteriormente, elas apresentam 
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grau de malignidade diferente, sendo a primeira, carcinoma primário e a 

segunda, proveniente de metástase de linfonodos.  

A Figura 6, apresenta os perfis de expressão relativa (RQ – Relative 

Quantification) de CD63 e KAI1/CD82, normalizados com o endógeno β2M. 

Como amostra referência (valor igual a 1) utilizamos a linhagem celular de 

carcinoma vulvar primário (CECV não metastático). O valor acima do estipulado 

pela referência, ou seja, maior que 1 (˃1), indica aumento na expressão do gene, 

enquanto que o valor abaixo de 1 (<1) indica diminuição na expressão. 

O resultado da comparação dos perfis de expressão para o gene 

CD63 entre as linhagens celulares de CECV não metastático e metastático, 

mostrou que houve aumento com diferença significativa (p<0.05) nas células 

metastáticas (Figura 6). Em relação à expressão do gene supressor de 

metástase CD82, vimos que a linhagem mais agressiva (metastática), 

apresentou diminuição significativa (p<0.05) em relação às células não 

metastáticas, corroborando com dados obtidos na literatura (Figura 6). 
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Figura 6: Expressão relativa (RQ) dos transcritos para os genes CD63 e 

KAI1/CD82 nas linhagens de células metastáticas, em relação às células não 

metastáticas. Os asteriscos indicam p valor significativo (<0.05). 
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A avaliação do perfil de expressão das proteínas extraídas das 

amostras foi realizada por eletroforese em géis de acrilamida 12% (SDS-PAGE). 

O mesmo protocolo de extração foi aplicado para as duas linhagens celulares e 

os resultados mostraram melhor rendimento na fração do precipitado (proteínas 

de membrana) para as células não metastáticas, enquanto que para as 

metastáticas, a fração de sobrenadante (proteínas nucleares e citoplasmáticas) 

apresentou melhor rendimento. Todos os extratos foram utilizados nas reações 

de Western Blot. 

Os ensaios de Western Blot (WB) foram realizados no intuito de 

avaliar individualmente a presença das proteínas de interesse, CD63 e 

KAI1/CD82, nas amostras extraídas das células. As reações, utilizando anticorpo 

específico para detecção de CD63, apresentaram marcação de duas bandas 

com altura entre 40 e 50 kDa na fração precipitado (proteínas de membrana), 

para ambas linhagens celulares. Como esperado, não houve marcação na 

porção sobrenadante (proteínas nucleares e citoplasmáticas) (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Western Blot realizado com as frações precipitado (Prec) e 

sobrenadante (Sob) dos extratos proteicos obtidos das linhagens celulares, 

utilizando anticorpo específico para CD63. 
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Para a detecção da proteína KAI1/CD82, em nossas amostras 

celulares, nenhum dos testes realizados por Western Blot apresentou resultado 

positivo. Não foi possível detectar a proteína em nenhuma das linhagens 

testadas.  

Baseado nos resultados anteriores, tornou-se interessante investir 

somente na depleção transiente do gene CD63 pelo método de transfecção com 

RNA de interferência (RNAi). Isso para avaliar os aspectos fenotípicos e 

comportamentais das células não metastáticas (SW954) e metastáticas (SW962) 

no cenário de redução da expressão dessa molécula. 

A eficiência dos ensaios de interferência para a expressão do gene 

CD63 foi avaliada pela técnica de qRT PCR e ICQ. Todos os controles 

recomendados pelo fornecedor da construção foram utilizados nos ensaios. 

Suas descrições e finalidades podem ser visualizadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Identificação, natureza e finalidade dos controles utilizados nos 

ensaios de RNA interferente. 

IDENTIFICAÇÃO NATUREZA FINALIDADE 

Controle Celular Célula sem tratamento Controle geral 

Controle siRNA siRNA EGFP Controle da construção siRNA 

Lipofectamina Lipofectamina Controle da transfecção 

 

A técnica de depleção gênica por RNAi consiste na regulação 

negativa da expressão de um gene alvo. Trata-se de um processo epigenético 

que ocorre de modo transiente, ou seja, as células modificadas não transmitem 

suas alterações para as células filhas. Outro fato que leva o mesmo a ser 

passageiro, é a própria morte das células que sofreram remodelamento genético. 
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Tendo em vista estes fatores intrínsecos da técnica utilizada, testamos três 

diferentes tempos da inibição com RNAi (24, 48 e 72 horas após o momento da 

transfecção), afim de acessar o melhor ponto da inibição do ensaio. 

Os resultados mostraram que, seguindo o mesmo protocolo para as 

duas linhagens, as células apresentaram diferentes níveis de inibição. Quando 

comparamos os tempos testados, os níveis também foram diferentes. Para as 

células de CECV não metastático tivemos 64, 66 e 58% de inibição, após 24, 48 

e 72 horas, respectivamente. Enquanto que para as células metastáticas, os 

níveis de inibição foram mais expressivos, com 84, 86 e 82%, nos mesmos 

tempos. 

Os protocolos de RNAi foram realizados em triplicata, para cada um 

dos grupos testados (controles e siRNA alvo), e as reações de qRT PCR para 

detecção dos níveis de inibição, foram feitas em duplicata. As Figuras 8 e 9 

apresentam os valores de expressão relativa como porcentagem (%) da 

quantidade relativa de transcritos para CD63 nos diferentes tratamentos 

realizados. Vimos que tanto para as células de CECV não metastático (Figura 

8), quanto para as células de CECV metastático (Figura 9), o maior nível de 

inibição ocorreu após 48 horas da transfecção com o RNA interferente (indicado 

pela seta preta). O teste não paramétrico (Mann-Whitney test), comumente 

utilizado para avaliar duas amostras independentes, mostrou diferença 

significativa (p<0.05), quando comparamos os grupos tratados com siRNA e o 

controle sem tratamento (Controle Celular). 
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Figura 8: Expressão relativa, expressa em porcentagem (%), de CD63, em 

células de CECV não metastático após 24, 48 e 72 horas da transfecção. Os 

resultados foram plotados no gráfico como valores de média ± desvio padrão 

(DP). O asterisco indica significância estatística com p<0.05. O grupo Controle 

Celular foi utilizado como referência. 
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Figura 9: Expressão relativa, expressa em porcentagem (%), de CD63, em 

células de CECV metastático após 24, 48 e 72 horas da transfecção. Os 

resultados foram plotados no gráfico como valores de média ± desvio padrão 

(DP). O asterisco indica significância estatística com p<0.05. O grupo Controle 

Celular foi utilizado como referência. 
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Após os ensaios de RNAi, também avaliamos o efeito na expressão 

proteica por meio de ensaios de imunocitoquímica (ICQ). Esse método possui 

vantagens como custo baixo a moderado, alta sensibilidade e especificidade, 

além de poder ser aplicado às células vivas. As fotomicrografias da Figura 10 

foram tiradas das reações das ICQ das duas linhagens celulares, que receberam 

ou não tratamento com siRNA. Os resultados corroboraram com o esperado, 

além da redução na expressão dos níveis de transcritos, também houve redução 

da expressão da proteína CD63 nessas células. Porém, como vimos em 

resultados anteriores (Figuras 8 e 9), os níveis de interferência foram maiores 

para a linhagem metastática, em comparação à não metastática. 

 

 

Figura 10: Fotomicrografias representativas das reações de imunocitoquímica 

(ICQ) para avaliação qualitativa da presença de CD63 em células de CECV não 

metastático e metastático, nos grupos: Controle Celular (sem tratamento), 

Controle siRNA (EGFP) e tratado com siRNA CD63. Barra equivalente à 100 px 

de resolução. As fotos em destaque apresentam as células em maior aumento 

(1000X).  



4  R E S U L T A D O S  | 45 

 

 

Tabela 7: Porcentagem de células positivas para CD63 nas reações de ICQ. 

LINHAGEM Controle Celular * Controle siRNA * siRNA CD63 

Não 

metastática 

2.002 (2.043) = 98 2.318 (2.354) = 98,5 410 (1966) = 21 

Metastática 561 (571) = 98 603 (611) = 98,7 67 (472) = 14 

* Número de células positivas (Número total) = % de células positivas 

 

O objetivo seguinte foi avaliar o efeito da manipulação genética de 

CD63 na proliferação das linhagens celulares e compará-los com os grupos 

controles sem tratamento. Para isso, ensaios baseados na atividade do reagente 

PrestoBlue® Cell Viability Reagent for Microplates (Thermo Fisher Scientific) 

foram realizados conforme já descrito. 

Os resultados indicaram que, quando comparadas à linhagem não 

metastática, as células metastáticas proliferaram menos nas primeiras 72 horas 

sem tratamento. Ao contrário do que se esperava para o perfil metastático, 

porém, a proliferação se manteve crescente até o último ponto avaliado (96 

horas), quando as células de CECV não metastático apresentaram declínio em 

todos os grupos (Figura 11A). 

No que diz respeito à comparação entre os grupos com e sem 

tratamento (Figura 11B), nossos resultados apontaram reduções significativas 

(*p<0.05) no crescimento das células não metastáticas, em todos os pontos 

avaliados.  Para as células metastáticas, observamos reduções ainda mais 

significativas (**p=0.0022), quando comparamos as células tratadas com as que 

não receberam tratamento. Porém, os resultados foram significantes somente 

após as 48 horas. 
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Figura 11: Curvas de proliferação das células de CECV não metastática (NM) e 

metastática (M) antes e após inibição de CD63 por siRNA. Em A, os gráficos 

apresentam os perfis de proliferação das linhagens celulares: sem tratamento - 

Controle Celular, Controle da Lipofectamina, células tratadas com Controle 

siRNA (EGFP) e com siRNA para CD63; Em B, gráfico em coluna apresentando 

a comparação entre os perfis proliferativos das células tratadas com siRNA CD63 

e não tratadas. Os resultados foram plotados no gráfico como valores de média 

± desvio padrão (DP). Os asteriscos indicam valores de p significativos. O grupo 

sem tratamento (Controle Celular) foi utilizado como referência. 
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Posteriormente, avaliamos outro aspecto comportamental muito 

importante no que diz respeito à biologia tumoral, o potencial migratório das 

células. O wound healing assay, ou “ensaio da ferida”, consiste em rasgar a 

monocamada de células e registrar, a partir de fotomicrografias, o processo de 

migração em tempos determinados. Por meio deste, nossa intenção foi, 

principalmente, avaliar se a inativação de CD63 influenciaria também, na 

capacidade de migração das células. 

Os resultados mostraram que as células não metastáticas migraram 

mais rápido, além de atingirem confluência máxima (100 %) em apenas 24 horas, 

enquanto as células metastáticas levaram mais de 48 horas para tal (Figura 12A 

e B). Quando confrontamos os valores do grupo tratado (siRNA CD63), com 

aqueles do grupo não tratado, vimos que nos dois casos houve redução do 

potencial migratório, porém, apenas o CECV metastático mostrou diferença 

relevante, com *p<0.05 (6 e 48 horas pós transfecção), ressaltando que, em 48 

horas esta redução foi de aproximadamente 40% se comparado ao controle 

(Figura 12C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  R E S U L T A D O S  | 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Ensaio de migração (wound healing) das células de CECV não 

metastática (NM) e metastática (M) antes e após inibição de CD63 por siRNA.  

Em A, fotomicrografias das linhagens de células nos tempos de 0, 24 ou 48 horas 

de migração. Foram avaliadas as células crescidas somente em meio - Controle 

Celular, Controle da Lipofectamina, o Controle do siRNA (EGFP) e o siRNA para 

CD63. Em B, gráficos apresentando os cálculos de área migrada com base nas 

fotomicrografias, utilizando o software Image J. Em C, gráfico de colunas 

comparando os perfis migratórios dos grupos tratado com siRNA CD63 e não 

tratado.  Os resultados foram plotados no gráfico como valores de média ± desvio 

padrão (DP). O asterisco indica o valor de p significativo. O grupo sem tratamento 

(Controle Celular) foi utilizado como referência.

A 

B 
CECV Não Metastático

0 6 12 24 36

0

20

40

60

80

100

120
Controle Celular

Controle siRNA

Lipofectamina

siRNA CD63

Tempo (horas)

Á
re

a 
M

ig
ra

d
a 

(%
)

CECV Metastático

0 6 12 24 48
0

20

40

60

80

100

120
Controle Celular

Controle siRNA

Lipofectamina

siRNA CD63

Tempo (horas)

Á
re

a 
M

ig
ra

d
a 

(%
)

C 

6 12 24 48

0

20

40

60

80

100

120
Controle (NM)

siRNA CD63 (NM)

Controle (MT)

siRNA CD63 (MT)

* p < 0.05

*

*

Tempo (horas)

Á
re

a 
M

ig
ra

d
a 

(%
)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 



5  D I S C U S S Ã O  | 50 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Em resposta às amplas possibilidades de ligações e funções que as 

tetraspaninas (TSPAN) podem desempenhar, alguns membros dessa família 

são frequentemente descritos na presença e/ou desenvolvimento de diversos 

tumores 91. Dentro de nossos conhecimentos e pesquisas realizadas na 

literatura, este foi o primeiro estudo que se propôs investigar o envolvimento das 

tetraspaninas CD63 e KAI1/CD82 no câncer de vulva. Para tanto, foram 

utilizadas duas linhagens celulares com graus de malignidade diferentes, a 

primeira de CECV primário e a segunda de CECV metastático. 

Dentre as TSPAN com funções bem caracterizadas, está o supressor 

metastático KAI1/CD82. Nossa avaliação de sua expressão gênica mostrou 

significativa redução na quantidade transcritos nas células da linhagem 

metastática, em relação à não metastática. Nossas análises de caracterização 

da proteína por Western Blot, não resultou em reação positiva, o que 

acreditamos estar relacionado ao fato do KAI1/CD82 estar frequentemente 

diminuído em tumores. Embora algumas dificuldades técnicas tenham ocorrido, 

a não detecção da proteína corrobora o dado de expressão do mRNA para 

KAI1/CD82.  

Inúmeras pesquisas correlacionam a perda da proteína KAI1/CD82 

com um pior prognóstico em diversos tumores sólidos. Sendo assim, nossas 

análises corroboram pesquisas como a realizada por Yu e colaboradores 127 em 

1997, que encontrou correlação entre a perda de expressão de KAI1/CD82 e a 

progressão do grau histológico e estágio clínico em tumores de bexiga humanos. 

Outros grupos demonstraram que células de câncer de próstata em ratos 144 e 
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de carcinoma nasofaríngeo em camundongos, 145 com KAI1/CD82 aumentado 

por bioengenharia, são capazes de inibir a ocorrência de metástase, mas não 

interferem no crescimento do tumor primário.  

Devido ao grande número de estudos que correlacionam o 

KAI1/CD82 com características como invasão tumoral, diferenciação celular, 

estágio TNM, metástase à distância e metástase linfonodal, este gene tem sido 

alvo de estudos para novas terapias anticâncer.  Exemplo disso é o trabalho de 

Wang e colaboradores 145 realizado em 2018, que modificaram células 

progenitoras endoteliais (EPC) com um lentivirus contendo o gene KAI1/CD82. 

Os autores implantaram as EPCs como tratamento em camundongos com 

tumores induzidos por células de carcinoma nasofaríngeo e verificaram a 

redução significativa da quantidade de metástases. O trabalho sugere que novas 

terapias podem ser desenvolvidas utilizando KAI1/CD82. Sendo assim, estudos 

mais aprofundados sobre a função desse gene/proteína em CECV ajudariam de 

forma significativa, uma vez que aproximadamente um terço das pacientes 

apresenta recidiva local ou metastática 5. Nosso projeto não abrangeu a indução 

de expressão do CD82 nas células, mas certamente será interessante avaliar 

seus efeitos em nosso modelo. 

Considerando os resultados para CD63, maior expressão relativa do 

gene nas células metastáticas foi encontrada, nas análises de qRT PCR, quando 

comparadas com a linhagem não metastática. Outros estudos publicaram dados 

semelhantes para diferentes tipos tumorais, indicando um pior prognóstico 

quando houve o ganho da expressão dessa TSPAN. Por exemplo, a presença 

da proteína foi avaliada em 10 amostras normais de cérebro e 471 amostras de 

pacientes com gliomas de diferentes classificações histopatológicas, 
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rearranjadas em TMA (tissue microarray) e avaliadas por imunohistoquímica 

(IHQ) 98. Nesse estudo, foi observado que as amostras de tecidos normais não 

expressaram CD63, enquanto que os astrocitomas e glioblastomas 

apresentaram expressão significativa. Ridnour 97 e colaboradores em 2012, 

avaliaram também por IHQ, a presença das proteínas TIMP-1 e de seu receptor 

de superfície celular, CD63, em 217 ressecções cirúrgicas de carcinoma de 

mama não metastático. Os autores reportaram que as reações para TIMP-1 e 

CD63 apresentaram expressão moderada a forte em 42 e 41% dos casos, 

respectivamente. Embora a porcentagem represente menos da metade das 

amostras, houve correlação entre o aumento da expressão de CD63 com maior 

grau de diferenciação dos tumores. 

Enquanto algumas TSPAN apresentam funções bem definidas na 

biologia tumoral, outras podem ser ambíguas. O CD63 é um exemplo típico 

disso. Estudos utilizando linhagens celulares de melanoma humano, 

transfectadas ou não com CD63, indicaram que esta proteína está inversamente 

associada com a progressão desse tumor e apresenta função supressora de 

metástase e invasão 96,104. No entanto, Hotta e colaboradores 59 em 1988, 

avaliaram a expressão do CD63 em linhagens celulares de diferentes estágios 

de progressão do melanoma humano, e apresentaram dados que indicam que 

esta proteína é expressa em estágios específicos nesse tumor. Por exemplo, 

células normais (melanócitos) não expressaram CD63, enquanto níveis elevados 

foram vistos em estágio inicial do desenvolvimento tumoral. Já os tumores mais 

avançados, apresentaram perda de expressão dessa proteína. Por outro lado, 

um estudo recente demonstrou que amostras normais de língua apresentavam 

forte expressão da proteína CD63, enquanto tumores indiferenciados mostravam 
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fraca ou nenhuma expressão. Nesse estudo, os autores reportaram que a 

inibição do CD63, com RNA interferente, em células humanas de carcinoma de 

língua induziu progressão para um quadro de pior prognóstico, com aumento da 

motilidade e invasão celular 146. 

Se considerarmos o fato de existirem várias diferenças entre o 

microambiente criado para um protocolo in vitro e aquele criado pelo próprio 

processo de transformação celular em um organismo vivo; além de todas as 

possibilidades de interação e sinalização que CD63 pode realizar, pode-se supor 

que, de fato, ela possa desempenhar diferentes funções, ora supressora, ora 

pró-tumoral. 

Nosso protocolo de extração específico para a separação de 

proteínas de membrana e as reações de Western Blot para a quantificação de 

CD63 nas linhagens celulares, resultou na presença de duas bandas localizadas 

entre 40 e 50 kDa. Embora as especificações do anticorpo utilizado não incluam 

reações de Western Blot, a altura da banda, mostrada pelo marcador de peso 

molecular, indica a presença de CD63 em nossas amostras. Embora não fosse 

esperada a presença de duas bandas, avaliando outros estudos que incluíam 

pesquisa de CD63 pelo mesmo método, e com o mesmo anticorpo (clone e 

marca), encontramos um resultado semelhante 147. O autor não discutiu o dado, 

porém, sabe-se que bandas com tamanho menor que o predito pode sugerir 

produto de degradação. Ao passo que bandas maiores podem sugerir que as 

condições de redução e separação dos complexos proteicos não tenham sido 

suficientes para desfazer alguns tipos de interação. 

Com base nos dados de expressão e sabendo da importância de 

CD63 em outros tumores, foi realizada a inativação do gene pelo o método de 
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RNAi. Este representa uma ferramenta indispensável para estudos que visam 

avaliar a perda de funções de um gene em organismos eucariotos. O sistema 

possibilita silenciar um gene alvo de modo estável e reversível, o que viabiliza a 

pesquisa de fenótipos em médio prazo, triagens genéticas e avaliação das 

consequências da inibição temporária in vitro ou in vivo 148.  

 Nosso objetivo com o RNAi para CD63 foi, especificamente, avaliar 

e comparar os seus efeitos no comportamento das duas linhagens celulares. As 

análises por qRT PCR confirmaram a redução significativa de expressão do 

CD63 nas amostras tratadas com RNAi, em comparação àquelas que não 

receberam tratamento. Por se tratar de uma técnica transiente, preconiza-se que 

as análises sejam feitas entre 24 e 96 horas após a transfecção 148. Em nossas 

análises, os níveis de inibição transcricional mais significativos ocorreram após 

48 horas da transfecção, sendo 66 e 86 % para as células não metastáticas e 

metastáticas, respectivamente. O sistema de silenciamento dos siRNAs utilizado 

em nosso estudo, garante níveis de inibição ≥70% 149. Nossos testes foram 

realizados conforme o protocolo indicado pelo fabricante do reagente de 

transfecção (lipofectamina) e sempre em triplicata. A eficácia do silenciamento 

também foi avaliado por imunocitoquímica (ICQ), que refletiu níveis de inibição 

da proteína de 69% nas células não metastáticas e 85% nas células 

metastáticas, similar ao verificado nas análises de mRNA (qRT PCR). As 

reações de Western Blot não foram realizadas devido ao rendimento de material 

das células tratadas que inviabilizou o protocolo, porém, as reações de ICQ 

foram capazes de fornecer os resultados necessários para nossa avaliação. 

Avaliando o comportamento das células, o tratamento para inibição 

de CD63 resultou na redução significativa de seu potencial proliferativo. O efeito 
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foi mais proeminente nas células metastáticas (**p=0.0022), em relação ao 

controle. Mas também foi significativo nas células não metastáticas (*p<0.05), 

comparadas às células do controle.  

Ademais, o tratamento induziu redução da capacidade de migração 

das duas linhagens testadas, porém, diferença significativa só foi observada para 

a linhagem metastática. 

Dentro de nossas pesquisas na literatura, este foi o primeiro trabalho 

a avaliar a expressão da TSPAN CD63 em carcinoma de vulva. Assim, nossos 

resultados foram comparados a estudos realizados em diferentes tipos de 

câncer. Como já explicitado, a regulação positiva de CD63 pode apresentar 

resposta supressora ou pró-tumoral. Nossos resultados indicam que esta 

molécula auxilia na sinalização de modo oncogênico, ou seja, a favor da 

progressão do carcinoma de vulva. Rorive e colaboradores 98 em 2010, 

correlacionaram a presença aumentada de CD63 com o quadro de pior 

prognóstico em amostras de pacientes com astrocitomas, devido à formação do 

complexo TIMP-4/CD63. Recentemente, outro estudo demonstrou que a ligação 

formada por TIMP-1/CD63, promove o aumento da capacidade migratória e 

sobrevivência das células tumorais em amostras de pacientes com leucemia 

mielóide aguda 149. Em teoria, quando formado o complexo de ligação TIMP-1;-

4/CD63, a cauda citoplasmática de CD63 interage com a molécula FAK (focal 

adhesion kinase) que dá início à ativação de uma série de reações químicas 

dentro da via de sinalização PI3K/Akt. Outra pesquisa descreve que a isoforma 

NOS2 (óxido nítrico sintase 2), um mediador pró-inflamatório correlacionado com 

inflamação crônica e progressão tumoral e que promove a regulação da síntese 

de TIMP-1, apresenta associação com a fosforilação de Akt-(ser473), levando 
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ao aumento da capacidade de migração e sobrevivência de células tumorais 97. 

Outra possível via de sinalização ativada pela formação do complexo TIMP-1;-

4/CD63 é a PI3K/ERK, que promove estado proliferativo, migratório e de 

resistência às células tumorais 107,122. 

Nossos resultados, por si só, não permitem afirmar o mecanismo pelo 

qual CD63 promove ou favorece o estado tumoral nas células de CECV. Porém, 

permitem afirmar que essa molécula está envolvida tanto no processo tumoral, 

quanto em potencial metastático. Nesse sentido, importante dado a ser 

considerando é que NOS2 (molécula reguladora de TIMP-1) está relacionada 

com inflamações crônicas, como líquen escleroso (participante ligado à principal 

via etiopatogênica dos carcinomas de vulva não virais); e CD63 (receptor de 

TIMP-1;-4) mostrou expressão aumentada tanto nas amostras de pacientes 

(dados não apresentados) como nas linhagens celulares de CECV.  

Em conjunto, nossos resultados abrem perspectivas para novos e 

mais aprofundados estudos em carcinoma de vulva. O desenvolvimento de 

modelos animais poderia ajudar a confirmar nossos resultados para o papel 

deduzido de supressor tumoral do KAI1/CD82 no CECV; bem como no melhor 

entendimento dos mecanismos biológicos envolvidos nessa neoplasia.  

Embora seja necessário ampliar e aprofundar as pesquisas, a 

caracterização de CD63 e KAI1/CD82, bem como a inibição de CD63, abrem 

caminhos para uma linha de pesquisa visando sua aplicação para fins 

prognósticos e terapêuticos no CECV. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 A linhagem celular metastática (SW962) apresentou maior expressão gênica 

de CD63 e menor expressão de KAI1/CD82, quando comparada à não 

metastática (SW954);   

 

 A expressão da proteína CD63 foi detectada nas células metastáticas e não 

metastáticas, com maior quantidade na metastática. Para CD82 não foi 

obtida reação positiva, para ambas linhagens; 

 

 A inibição transiente (RNAi) do gene CD63 nas linhagens celulares 

metastática (SW962) e não metastática (SW954) apresentou eficiência de 

até 90%, verificada por qRT PCR e ICQ;  

 

 A inibição transiente de CD63 nas linhagens celulares resultou em redução 

significativa da proliferação celular (não metastáticas *p<0.05 e metastáticas 

**p=0.0022). De mesmo modo, houve redução proeminente na capacidade 

de migração das células metastáticas (*p<0.05).
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