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RESUMO 
 

FUGIO, L. B.; Estudo da proteína esfingosina quinase 2 em câncer de cabeça e 

pescoço. 2022. 137f. Tese de Doutorado – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022.  

 

A esfingosina-1-fosfato (S1P) é produzida nas células a partir da fosforilação 

da esfingosina, catalisada pela esfingosina quinase 1 (SK1) e 2 (SK2), e pode atuar 

em vias de sinalização autócrinas e intracelulares. Alterações nos níveis de S1P e das 

enzimas SK1 e SK2 são descritas em diversas patologias, tais como câncer e doenças 

autoimunes. Embora alguns esfingolipídios e genes associados ao seu metabolismo 

estejam sendo sugeridos como candidatos a biomarcadores em câncer oral, ainda 

existem questões que precisam ser esclarecidas para propô-los como potenciais alvos 

terapêuticos. Por isso, neste estudo, propomos avaliar como diferentes níveis da 

proteína SK2 afetam a sinalização e a biologia de células epidermóides orais 

utilizando linhagens celulares de carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço 

(CECP: HN13 e HN12) e de queratinócito oral não-tumoral (NOK-SI). O knockdown 

da proteína SK2 em células HN13 e NOK-SI foi realizado por RNA de interferência 

estável (short hairpin RNA), enquanto a superexpressão estável foi obtida nas células 

HN12 e NOK-SI usando vetor lentiviral contendo cDNA para SK2. Nossos resultados 

in vitro mostraram que a superexpressão ou knockdown da SK2 regulou proteínas de 

várias vias de sinalização em todas as linhagens celulares, alterando diferentes 

parâmetros celulares, como acetilação de histonas, proliferação, autofagia, 

progressão do ciclo celular, dinâmica mitocondrial e transformação celular. Além 

disso, experimentos em camundongos BALB/c nude de formação de tumor 

xenoenxerto mostraram que o acúmulo de SK2 em células NOK-SI induz 

transformação oncogênica. Nas células HN12, o acúmulo de SK2 acentuou o seu 

potencial tumorigênico, aumentando proliferação e crescimento do tumor. Assim, à 

medida que o acúmulo de SK2 por si é capaz de induzir a transformação maligna de 

queratinócitos não tumorais (NOK-SI) e alterar diversos processos celulares, 

concluímos que a SK2 apresenta função relevante na oncogênese oral, constituindo-

se em um potencial alvo terapêutico no câncer de cabeça e pescoço. 
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1. Introdução 
 

1.1 Câncer epidermoide de cabeça e pescoço 

 O carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço (CECP) é o sexto câncer mais 

incidente do mundo, com 890 mil novos casos novos registrados e 450 mil óbitos em 

2018 (BRAY; FERLAY; SOERJOMATARAM; SIEGEL et al., 2018; FERLAY; 

COLOMBET; SOERJOMATARAM; MATHERS et al., 2019). A incidência de CECP 

continua subindo e segundo o Global Cancer Observatory (GLOBOCAN), é previsto 

um aumento de 30% em 2030 (BRAY; FERLAY; SOERJOMATARAM; SIEGEL et al., 

2018; FERLAY; COLOMBET; SOERJOMATARAM; MATHERS et al., 2019).  

O CECP engloba tumores originados da mucosa epitelial da cavidade oral 

(mucosa bucal, palato duro, língua, assoalho da boca e trígono retromolar), faringe 

(nasofaringe, orofaringe e hipofaringe) e laringe (JOHNSON; BURTNESS; LEEMANS; 

LUI et al., 2020). 

Há vários fatores de risco para o desenvolvimento de CECP que incluem 

antecedentes genéticos, dieta, hábitos, fatores geográficos e socioeconômicos (YU; 

CIRILLO, 2020). Estudos epidemiológicos revelaram hábitos considerados fatores de 

risco, classificados pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), são eles: consumo de tabaco, álcool, 

exposição à poluentes ambientais, fatores genéticos e infecção com agentes virais 

(Papilomavírus Humano, HPV, e vírus Epstein-Barr, EBV) (JOHNSON; BURTNESS; 

LEEMANS; LUI et al., 2020). O consumo de tabaco e álcool aumenta em 35 vezes o 

risco de desenvolver CECP (BLOT; MCLAUGHLIN; WINN; AUSTIN et al., 1988). Além 

disso, o consumo de noz de areca em alguns países da Ásia e Pacífico, como na 

índia, Taiwan e algumas províncias da China, está associado ao grande número de 

casos de câncer de cavidade oral (BLOT; MCLAUGHLIN; WINN; AUSTIN et al., 1988; 

ZHANG; LI; CONG; HU et al., 2018). Os tratamentos atuais para esse tipo de câncer 

são ressecção cirúrgica, seguida de radiação adjuvante ou quimioterapia junto com 

radiação (conhecida como quimioradiação ou quimioradioterapia) dependendo do 

estadiamento da doença (JOHNSON; BURTNESS; LEEMANS; LUI et al., 2020). 

Apesar dos avanços na medicina e no desenvolvimento de novos tratamentos 

contra o câncer, a sobrevida de pacientes com CECP não teve melhora nas últimas 

décadas (MURDOCH, 2007). Isso está, em parte, relacionado à resistência ao 
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tratamento, que pode ser impulsionada por uma subpopulação de células-tronco 

tumorais, CTTs (YU; CIRILLO, 2020). Uma das hipóteses é que o câncer tenha origem 

em células tronco adultas normais ou células progenitoras que sofreram 

transformação oncogênica, gerando as CTTs com propriedades de autorrenovação e 

pluripotência (JOHNSON; BURTNESS; LEEMANS; LUI et al., 2020).  

Cabe ressaltar que o microambiente tumoral é muito heterogêneo e contém 

células tumorais, endoteliais, do sistema imune e fibroblastos (JOHNSON; 

BURTNESS; LEEMANS; LUI et al., 2020). A produção de fatores de crescimento, 

como VEGF, estimula a neovascularização, o que supri de oxigênio e nutrientes o 

tumor. As células endoteliaissecretam fatores que auxiliam a sobrevivência e 

autorrenovação das CTTs (KRISHNAMURTHY; DONG; VODOPYANOV; IMAI et al., 

2010). No entanto, a presença de CTTs tem impacto no prognóstico e na 

respostaterapêutica dos tumores de cabeça e pescoço, uma vez que elas são mais 

resistentes aos tratamentos (YU; CIRILLO, 2020). Portanto, a principal abordagem 

terapêutica contra as CTTs implica em aumentar a sensibilidade aos tratamentos, 

promovendo a diferenciação e bloqueando vias de sinalização importantes para as 

CTTs de CECP, para destruir os nichos dessa subpopulação (GARVALOV; ACKER, 

2011). 

Já foram descritos alguns biomarcadores para as CTTs de CECP, tais como 

CD44 e ALDH1. O CD44 é uma glicoproteína transmembrana de cadeia única 

amplamente expressa em condições fisiológicas e patológicas (DESTRO 

RODRIGUES; SEDASSARI; ESTEVES; DE ANDRADE et al., 2017), e em geral, é 

amplamente utilizada como marcador de CTTs quando trata-se de CECP (FABER; 

BARTH; HÖRMANN; KASSNER et al., 2011). No entanto, há estudos mostrando que 

CD44 é expressa tanto em tecido glandular normal quanto em tecido neoplásico 

(DESTRO RODRIGUES; SEDASSARI; ESTEVES; DE ANDRADE et al., 2017). Em 

2005, Seino e colaboradores (SEINO; SHIGEISHI; HASHIKATA; HIGASHIKAWA et 

al., 2016) mostraram que células positivas para CD44 e com alta atividade enzimática 

ALDH1 tem maior capacidade de formação de esferas tumorais, bem como maior 

tumorigênese.  

ALDH1 é uma enzima intracelular (família de aldeído desidrogenase), utilizada 

na identificação de células-tronco normais e CTTs, capaz de mediar a oxidação da 

vitamina A e que desempenha papéis importantes no crescimento celular, 

diferenciação e homeostase do tecido (MA; ALLAN, 2011; YU; CIRILLO, 2020). Além 
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disso, o aumento da expressão ou atividade de ALDH1 está associado à invasão, 

metástase, autorrenovação e pode ter significância no prognóstico de CECP (YU; 

CIRILLO, 2020). Em geral, células de CECP com propriedades de CTTs também 

expressam altos níveis de marcadores de células tronco como OCT4, SOX2 e 

NANOG (CHIOU; YU; HUANG; LIN et al., 2008).  

Apesar do conhecimento sobre a instabilidade genética, como perda ou ganho 

de regiões cromossômicas já conhecidas, e estudos demonstrando alterações 

epigenéticas e expressão aberrante de RNAs/proteínas sinalizadoras e/ou ativação 

de vias de sinalização em tumores de CECP (NETWORK, 2015; WANG; VALERA; 

ZHAO; CHEN et al., 2017), ainda é de extrema importância a identificação de novos 

biomarcadores moleculares. Os biomarcadores são úteis para definir a progressão de 

lesões pré-malignas, prognóstico do paciente, resposta aos agentes terapêuticos e 

identificar novos alvos (JOHNSON; BURTNESS; LEEMANS; LUI et al., 2020). 

 

1.2 Esfingolipídios 

Esfingolipídios são lipídios compostos por uma cadeia longa de aminoálcool de 

18 carbonos contendo um ácido graxo ligado a uma amida (estrutura base da 

esfingosina, “backbone”), e são sintetizados no retículo endoplasmático (via de 

síntese de novo). A cadeia principal, “backbone”, pode sofrer modificações para gerar 

novos esfingolipídios com diferentes funções, portanto, o metabolismo desta classe 

de lipídios é ramificado, interconectado e regulado por várias enzimas que ditam os 

níveis celulares dos esfingolipídios (HERNÁNDEZ-CORBACHO; SALAMA; CANALS; 

SENKAL et al., 2017) (Figura 1). Além das propriedades lipídicas, como estabilidade 

mecânica, suporte estrutural, barreira protetora e locais de adesão para proteínas 

extracelulares, os esfingolipídios também regulam importantes processos celulares, 

como proliferação, migração, invasão (e/ou metástase) e morte celular, e por isso são 

considerados como “lipídios bioativos” (DRESSLER; MATHIAS; KOLESNICK, 1992; 

HANNUN; BELL, 1987; TAMASHIRO; FURUYA; SHIMIZU; IINO et al., 2013).  
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Figura 1. Via de síntese e degradação da S1P. As estruturas dos esfingolipídios são mostradas com 
as enzimas que catalisam a síntese e degradação da ceramide, esfingosina e S1P (Adaptado de 
Neubauer e Pitson, 2012).  

 
O primeiro esfingolípido bioativo identificado foi a esfingosina, mas outros 

metabólitos da via, como esfingosina-1-fosfato (S1P) e ceramida, tem ganhado 

atenção (HANNUN; OBEID, 2008). Isso porque, a fosforilação do grupo C1-hidroxil da 

esfingosina pela esfingosina kinase (SK), produz S1P, enquanto a N-acilação da 

esfingosina pela ceramida sintase, gera ceramida (HERNÁNDEZ-CORBACHO; 

SALAMA; CANALS; SENKAL et al., 2017). Esse balanço metabólico entre a 

conversão de ceramida/esfingosina em S1P pode determinar o destino celular, uma 

vez que esfingosina e ceramida são moléculas pró-apoptóticas e S1P induz 

proliferação e sobrevivência celular (CUVILLIER; PIRIANOV; KLEUSER; VANEK et 

al., 1996; LEE; VAN BROCKLYN; THANGADA; LIU et al., 1998).  

A ceramida localizada nas mitocôndrias, regula e participa de processos como 

autofagia/mitofagia, apoptose, necroptose e senescência celular (FUGIO; COELI-

LACCHINI; LEOPOLDINO, 2020; OGRETMEN; HANNUN, 2004; TANIGUCHI; 

KITATANI; KONDO; HASHIMOTO-NISHIMURA et al., 2012; YOUNG; KESTER; 

WANG, 2013). Já foi descrito que em células malignas, a síntese ou acúmulo de 
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ceramida em resposta ao estresse, induz a morte por meio de vários mecanismos, 

dependendo do tipo de tecido e localização subcelular (OGRETMEN, 2018).  

As ações biológicas de S1P são promover a proliferação e sobrevivência 

celular (PYNE; PYNE, 2020), capaz de afetar na regulação epigenética, migração, 

angiogênese e transformação celular, contribuindo para o desenvolvimento de 

doenças, como o câncer (PYNE; PYNE, 2010). Além da sua ação intracelular, a S1P 

pode atuar de maneira autócrina ou parácrina na célula, mecanismo definido como 

sinalização “inside-out”(TAKABE; PAUGH; MILSTIEN; SPIEGEL, 2008), uma vez que 

ela pode ser transportada para o meio extracelular, através de transportadores 

(SPNS2 e transportadores dependentes de ATP e cálcio, incluindo MFSD2B) (NISHI; 

KOBAYASHI; HISANO; KAWAHARA et al., 2014; VU; ISHIZU; FOO; TOH et al., 2017) 

e ativar receptores de S1P (S1PRs) por vias de sinalização diferencial, num processo 

acoplado a diversas proteínas G heterotriméricas (MACEYKA; HARIKUMAR; 

MILSTIEN; SPIEGEL, 2012). Cinco S1PRs (SIPR1-5) já foram identificados e são 

diferencialmente expressos nas células, ativando vias de sinalização específicas 

(HLA; BRINKMANN, 2011). Os S1PR1, S1PR2 e S1PR3 são expressos pincipalmente 

em sistemas imunológicos, nervoso central e cardiovascular, S1PR4 é em sistema 

linfoide tecido hematopoiético e pulmão, e o S1PR5 é predominantemente no cérebro 

e baço (HANNUN; OBEID, 2008; MENDELSON; ZYGMUNT; TORRES-VÁZQUEZ; 

EVANS et al., 2013). Dentre eles, o S1PR1 é o mais explorado em câncer, uma vez 

que sua ativação está associada à migração e invasão celular (CUVILLIER, 2012). 
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Figura 2. S1P medeia suas funções através dos S1PRs. S1P extracelular se liga aos S1PRs (1-5) e 
ativa diversas vias de sinalização que regulam processos celulares e fisiológicos (Adaptado de Nema 
et al., 2016). 
 

No entanto, a função de S1P varia de acordo com o tipo de célula, o local onde 

é acumulada e dos níveis de S1PRs presentes na célula. A fosforilação de esfingosina 

para gerar S1P depende de duas enzimas: esfingosina quinase 1 e 2 (SK1 e SK2, 

respectivamente), isoformas que se diferem em expressão tecidual, localização 

subcelular e propriedades bioquímicas (CHU; GAO; QU, 2014). Os níveis ou 

atividades dessas quinases podem ser pontos-chave para o controle do destino 

celular, tornando-as alvos potenciais no desenvolvimento de terapias contra o câncer 

(NEUBAUER; PITSON, 2013).  

A SK1 está localizada no citosol e, dentre as duas isoformas de SK, é a principal 

enzima responsável pela geração de S1P nesta localização, onde pode ser ativada 

por fosforilação pela ERK e estimulada por diversos fatores de crescimento, o que 

leva à sua translocação para a membrana plasmática e, consequente, fosforilação da 

esfingosina para produzir S1P (HERNÁNDEZ-CORBACHO; SALAMA; CANALS; 

SENKAL et al., 2017). Já é descrito que SK1 induz proliferação e sobrevivência 

celular, sendo considerado um oncogene e descrito como superexpresso em vários 
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tipos de câncer, como próstata, mama, estômago, pulmão, cólon e CECP (NEMA; 

VISHWAKARMA; AGARWAL; PANDAY et al., 2016; PYNE; PYNE, 2010; 

TAMASHIRO; FURUYA; SHIMIZU; KAWAMORI, 2014).  

A superexpressão de SK1 tem sido também associada à invasão celular e 

alteração morfológica em carcinoma de células escamosas de esôfago (PAN; TAO; 

ZHOU; CAO et al., 2011), enquanto o knockdown de SK1 reduz o crescimento de 

tumores de CECP e o uso do seu inibidor monoclonal específico, SKI-II, aumenta a 

sensibilidade à radiação (SINHA; SCHORN; HOCHSTIM; CHINN et al., 2011; 

TAMASHIRO; FURUYA; SHIMIZU; IINO et al., 2013). Além disso, sabe-se que a S1P 

produzida por SK1 induz invasão de células de CECP pela ativação de STAT3 via 

S1PR1 (NEMA; VISHWAKARMA; AGARWAL; PANDAY et al., 2016; TAMASHIRO; 

FURUYA; SHIMIZU; KAWAMORI, 2014). No entanto, os mecanismos por trás da 

função e regulação da SK2 no câncer permanecem pouco compreendidos  

(NEUBAUER; PITSON, 2013).  

 

1.3 Esfingosina kinase 2 (SK2) 

A SK2, assim como a SK1, pode ser ativada por uma variedade de fatores e 

condições, incluindo fator de crescimento epidérmico (EGF) em células malignas 

(PYNE; PYNE, 2020), TNF-alfa, IL-1beta e hipóxia em células endoteliais 

microvasculares cerebrais (WACKER; PARK; GIDDAY, 2009). A SK2 pode ser 

fosforilada pela ERK1 nos resíduos Ser351 e Thr578 (HAIT; BELLAMY; MILSTIEN; 

KORDULA et al., 2007), pela proteína quinase D (PKD) em Ser419 e Ser421 

exportando-a para o núcleo (DING; SONODA; YU; KAJIMOTO et al., 2007) e por PKC 

no núcleo (HAIT; BELLAMY; MILSTIEN; KORDULA et al., 2007) levando ao aumento 

da acetilação de histona H3 e H4 (EBENEZER; BERDYSHEV; BRONOVA; LIU et al., 

2019). 

Apesar de SK1 e SK2 terem suas semelhanças e catalisarem a mesma reação, 

elas se diferem quanto à especificidade do substrato, tamanho, função celular e 

localização (MACEYKA; SANKALA; HAIT; LE STUNFF et al., 2005). Enquanto a SK1 

é uma enzima citosólica, que pode estar presente também na membrana plasmática 

(JOHNSON; BECKER; FACCHINETTI; HANNUN et al., 2002), a SK2 está localizada 

no citoplasma, núcleo, retículo endoplasmático e na mitocôndria (HAIT; ALLEGOOD; 
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MACEYKA; STRUB et al., 2009; HASANIFARD; SHEERVALILOU; MAJIDINIA; 

YOUSEFI, 2019) (Figura 2).  

O papel da SK2 no câncer ainda não está muito bem estabelecido, pois alguns 

estudos sugerem que a SK2 desempenha um papel oposto ao da SK1. A 

superexpressão de SK2 em células de glândulas adrenais (PC12) e fibroblastos (NIH 

3T3) induziu a apoptose via ativação de BAK e, subsequente, permeabilização da 

membrana mitocondrial, liberação de citocromo c e ativação da caspase-3 

(IGARASHI; OKADA; HAYASHI; FUJITA et al., 2003; LIU; TOMAN; GOPARAJU; 

MACEYKA et al., 2003). Além disso, durante o estresse celular causado pela 

perturbação da homeostase do cálcio, a SK2 presente no retículo endoplasmático 

exerce funções pró-apoptóticas em células embrionárias humans de rim (HEK 293) e 

fibroblastos (NIH3T3) (MACEYKA; SANKALA; HAIT; LE STUNFF et al., 2005). Outro 

estudo ainda descreveu que a enzima SK2 também possui um papel na regulação de 

histonas via produção nuclear de S1P, que inibe HDAC1/2, aumentando acetilação de 

histonas e, consequente, transcrição de p21 e c-fos (HAIT; ALLEGOOD; MACEYKA; 

STRUB et al., 2009).  

  

 
Figura 3. Distribuição, regulação e ações da proteína SK2 nas células. A ativação da SK2 é 
mediada por ERK1/2 no citosol e pode ser translocada para o núcleo. No núcleo, S1P inibe HDAC1/2, 
promovendo a transcrição gênica. Em resposta à deprivação de soro ou densidade celular, SK2 produz 
S1P no retículo endoplasmático (ER). Na mitocôndria, S1P regula proibitina 2 (PHB2) e pode mediar 
apoptose pela permeabilização da membrana via BAK, consequentemente, liberando citocromo c. S1P 
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secretada ou transportada para a membrana plasmática, se liga aos receptores (S1PRs) e ativa vias 
de sinalização, podendo atuar de forma autócrina ou parácrina (Adaptado de Escarcega et al., 2021). 

 

Em contrapartida, há estudos demonstrando que a SK2 promove leucemia 

linfoblástica aguda pela indução da expressão de MYC (WALLINGTON-BEDDOE; 

POWELL; TONG; PITSON et al., 2014) e também, desempenha papel na migração 

de células de câncer de esôfago induzidas por TGFß e de células de câncer da mama 

induzidas por EGF, sugerindo que a SK2 atua na metástase (HAIT; SARKAR; LE 

STUNFF; MIKAMI et al., 2005; MILLER; ALVAREZ; SPIEGEL; LEBMAN, 2008). 

Experimentos in vivo mostraram que o crescimento do tumor é atenuado pelo 

knockdown de SK2 em tumores xenoenxerto de mama MCF-7, e pelo uso de 

inibidores de SK2 em modelos tumorais de camundongos, incluindo rim (BELJANSKI; 

KNAAK; ZHUANG; SMITH, 2011), mama (ANTOON; WHITE; DRIVER; BUROW et 

al., 2012; FRENCH; ZHUANG; MAINES; GAO et al., 2010; WEIGERT; SCHIFFMANN; 

SEKAR; LEY et al., 2009), fígado (BELJANSKI; LEWIS; SMITH, 2011) e câncer de 

cólon (CHUMANEVICH; POUDYAL; CUI; DAVIS et al., 2010). Como citado acima 

alguns compostos com ação de inibição de SK2 têm sido desenvolvidos e testados 

como potencial terapia para alguns tipos de câncer e outras doenças (PITMAN; 

PITSON, 2010). Isso sugere um papel oncogênico para SK2.  

 

As duas isoformas de esfingosina quinases (SK1 e SK2) variam 

consideravelmente em tamanho (384 e 618 aminoácidos para SK1 e SK2, 

respectivamente), mas compartilham 5 regiões altamente conservadas (LECLERCQ; 

PITSON, 2006). A SK2 possui uma região N-terminal e uma região central rica em 

prolina não encontrada na SK1 ou qualquer outra proteína (NEUBAUER; PITSON, 

2013). Além disso, foi identificado um domínio BH3 putativo na SK2, o qual acredita-

se mediar as funções pró-apoptóticas por meio de sua interação direta com Bcl-xL 

(LIU; TOMAN; GOPARAJU; MACEYKA et al., 2003).  

A superexpressão de SK2 (mas não de SK1) induz a morte celular através da 

liberação de citocromo c da mitocôndria, ativando caspase-3 e levando à apoptose 

em diferentes linhagens celulares: HEK 293, NIH 3T3, MCF7 e PC12 (LIU; TOMAN; 

GOPARAJU; MACEYKA et al., 2003). Além disso, os efeitos pró-apoptóticos de SK2 

demonstraram ser independentes dos receptores de superfície celular de S1P, 
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sugerindo um papel intracelular de SK2 na regulação da morte por apoptose (LIU; 

TOMAN; GOPARAJU; MACEYKA et al., 2003).  

Devido ao duplo papel da SK2 (supressor tumoral e oncogênico) e ao 

envolvimento em diversos processos celulares, é necessário elucidar melhor os seus 

mecanismos de ação bem como seu papel em CECP.  

 

1.4 Autofagia 

A autofagia é um processo catabólico altamente regulado e conservado no qual 

componentes citoplasmáticos, como proteínas, organelas, patógenos e lipídios são 

sequestrados para serem degradados e reciclados no autolisossomo (YOUNG; 

WANG, 2018). Há diferentes tipos de autofagia que se diferem morfologicamente e 

mecanicamente nas células: macroautofagia, microautofagia e autofagia mediada por 

chaperona (XIE; KLIONSKY, 2007). Na macroautofagia ocorre a formação das 

vesículas de dupla membrana, chamadas autofagossomos, que envolvem os 

componentes citoplasmáticos. Estes autofagossomos se fundem a lisossomos, dando 

origem aos autolissomos onde ocorre a degradação (KAUR; DEBNATH, 2015).  

Microautofagia refere-se à invaginação da membrana lisossomal, resultando 

no envolvimento direto dos substratos que são degradados pelass proteases 

lisossomais. E por fim, a autofagia mediada por chaperona difere-se, pois a carga não 

é sequestrada dentro de uma vesícula, ao invés disso, as proteínas alvo que contêm 

um motivo pentapeptídeo semelhante a KERFQ, é  reconhecido pela chaperona 

HSC70, a qual promove a translocação desses alvos para a membrana do lisossomo 

via receptor LAMP2A (CUERVO; WONG, 2014) (Figura 4). Dentre os tipos, a 

macroautofagia é referida como autofagia (GLICK; BARTH; MACLEOD, 2010). 
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Figura 4. Vias da autofagia em mamíferos. Na macroautofagia ocorre a formação de vesículas de 
dupla-membrana, chamadas autofagossomos, que envolvem proteínas e organelas citoplasmáticas 
danificadas. A fusão do autofagossomo com o lisossomo (autolisossomo), é o momento em que a carga 
sequestrada é degradada. Na microautofagia ocorre a invaginação da membrana lisossomal 
diretamente nos substratos que são posteriormente degradados por proteases lisossomais. A autofagia 
mediada por chaperonas difere-se, pois, os substratos contêm um motivo pentapetídeo KFERQ que é 
reconhecido pela chaperona HSC70, promovendo a translocação desses alvos para o lisossomo com 
o auxílio da proteína LAMP2A (Adaptado de Kaur e Debnath, 2015). 

 

No início da autofagia ocorre a formação do autofagossomo, a qual é dividida 

em três principais etapas: iniciação, nucleação e expansão da membrana de 

isolamento (KAUR; DEBNATH, 2015). Na iniciação, proteínas do complexo ULK 

(composto por ULK1/2, ATG13, FIP200 e ATG101) reúnem-se para formar o 

autofagossomo (LAMB; YOSHIMORI; TOOZE, 2013). Em seguida, na nucleação, 

ocorre o recrutamento do complexo de classe III de PI3K (composto por beclina-1, 

VPS15, VPS34 e ATG14) para promover a produção de fosfatidilinositol-3-fosfato 

específico para autofagossomos. E, por fim, durante a fase de expansão, o complexo 

ATG12-ATG15-ATG16 são recrutados para a membrana do autofagossomo para 

facilitar a lipidação de LC3 com fosfatidiletanolamina. A proteína LC3 é essencial para 

a expansão da membrana do autofagossomo, reconhecimento dos conteúdos 

degradados e fusão com o lisossomo. O autofagossomo então se funde com 

compartimentos lisossomais, forma-se o autolisossomo e o conteúdo autofágico é 

degradado via hidrolases lisossomais (KAUR; DEBNATH, 2015). 

A indução da autofagia pode ser desencadeada por estímulos intracelulares e 

extracelulares, um deles, por exemplo, é a depleção de nutrientes (KAUR; DEBNATH, 

2015). A via de mTOR tem função principal na regulação do metabolismo, crescimento 

e proliferação celular, bem como prevenção da autofagia. mTOR atua em 2 complexos 
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distintos: complexo 1 e 2 de mTOR (mTORC1 e mTORC2, respectivamente) 

(FANTUS; ROGERS; GRAHAMMER; HUBER et al., 2016). mTORC1 é descrito como 

sensor nutricional, uma vez que ele pode ser ativado por aminoácidos e inibido sob 

estresse oxidativo e depleção de fonte de energia (FANTUS; ROGERS; 

GRAHAMMER; HUBER et al., 2016). Dessa forma, sob condições nutricionais, 

mTORC1 ativo, hiperfosforila ATG13 e bloqueia a formação do complexo da iniciação 

de ULK1 e FIP200 para formar o autofagossomo, inibindo a autofagia (KAUR; 

DEBNATH, 2015). Por outro lado, condições de estresse como a depleção de glicose 

pode ativar AMPK (AMP-activated protein kinase), a qual diretamente fosforila e inibe 

mTORC1, levando à ativação de ULK1 e indução da autofagia (EGAN; 

SHACKELFORD; MIHAYLOVA; GELINO et al., 2011; KIM; KUNDU; VIOLLET; GUAN, 

2011). Outra proteína que induz autofagia em condições de starving é a PP2A (protein 

phosphatase 2A), a qual desfosforila ULK1 induzindo sua ativação (WONG; FENG; 

WANG; SHI et al., 2015). 

Alguns metabólitos dos esfingolipídios regulam os complexos ULK1/2 via 

mTORC1, AMPK e PP2A (YOUNG; WANG, 2018). Já foi descrito que a depleção de 

aminoácidos aumenta os níveis de ceramida, levando a inibição de mTORC1 via 

PP2A, e em células de câncer de mama foi mostrado que a atividade de SK1 aumenta 

em condições de privação nutricional, enquanto sua diminuição reduz autofagia 

levando à morte celular (LAVIEU; SCARLATTI; SALA; CARPENTIER et al., 2006; 

TANIGUCHI; KITATANI; KONDO; HASHIMOTO-NISHIMURA et al., 2012). Já em 

relação à SK2, foi relatado que a SK2 ativa autofagia em células neuronais como 

mecanismo de proteção contra isquemia, pois devido ao seu domínio putativo BH3, é 

capaz de se ligar diretamente à Bcl-2, liberando beclina-1 para ativação do processo 

(SONG; ZHANG; CHEN; XIA et al., 2017). Outro trabalho mostrou que a SK2 evita o 

acúmulo de colesterol nos macrófagos e a aterosclerose, estimulando a degradação 

autofágica de lipídios (lipofagia) (ISHIMARU; YOSHIOKA; KANO; KURANO et al., 

2019). Por outro lado, em modelo animal usando células tumorais de rim, o inibidor 

seletivo de SK2, ABC294640, promoveu autofagia e atrasou o crescimento do tumor 

(BELJANSKI; KNAAK; SMITH, 2010). Há poucos trabalhos relatando o papel da SK2 

na autofagia mas assim como na carcinogênese, parece ter duplo mecanismo de 

ação. Por isso, são necessários novos estudos elucidando a contribuição dessa 

quinase neste processo, principalmente em câncer.  
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Questiona-se muito sobre o efeito da ativação ou inibição do processo 

autofágico para terapia de câncer (YOUNG; WANG, 2018), isso porque sua 

desregulação é considerada um “hallmark of cancer” (HANAHAN; WEINBERG, 2011). 

No entanto, a autofagia tem funções paradoxais tanto como supressor e promotor 

tumoral, promovendo ou suprimindo a morte celular (LEVY; TOWERS; THORBURN, 

2017). Já é descrito que, durante o desenvolvimento do câncer, a autofagia restringe 

a formação do tumor removendo organelas danificadas, disfuncionais, como a 

mitocôndria, o que regula a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) que 

levam à transformação maligna (YANG; WANG; CONTINO; LIESA et al., 2011). Por 

outro lado, o processo autofágico pode ser ativado como tentativa de sobrevivência 

celular em tumores, fornecendo nutrientes para atender às altas demandas 

proliferativas e metabólicas do microambiente tumoral (GALLUZZI; PIETROCOLA; 

BRAVO-SAN PEDRO; AMARAVADI et al., 2015; REBECCA; AMARAVADI, 2016; 

ZHI; ZHONG, 2015).  

 

1.5 Mitofagia 

A autofagia pode ser ativada por diversos estímulos intracelulares e 

extracelulares, e o estresse oxidativo pode induzir o processo para reciclar organelas 

danificadas, como mitocôndrias e eliminar agregados proteicos (URESHINO; ROCHA; 

LOPES; BINCOLETTO et al., 2014). Devido a isso, sabe-se que a autofagia pode ser 

um processo seletivo (ANDING; BAEHRECKE, 2017). 

Em geral, a autofagia seletiva é mediada por receptores de conteúdo de 

autofagia (autophagy cargo receptors) que sinalizam a organela, muitas vezes por 

meio de ubiquitinação através do domínio de ligação à ubiquitina, para destruição 

(ANDING; BAEHRECKE, 2017). Esses receptores também possuem uma região de 

interação com LC3, a qual medeia a ligação dos receptores com a LC3 já presente no 

autofagossomo em formação (KAUR; DEBNATH, 2015) (Figura 4). Como resultado, 

os receptores de conteúdo de autofagia atuam como pontes moleculares que 

capturam proteínas ubiquitinadas direcionadas para degradação pela via de autofagia. 

Alguns receptores de conteúdo de autofagia são: p62 (também conhecido como 

SQSTM1), NBR1 (próximo à proteína do gene 1 BRCA1) e histona desacetilase 6 

(HDAC6) (ROGOV; DÖTSCH; JOHANSEN; KIRKIN, 2014; STOLZ; ERNST; DIKIC, 

2014). 
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Figura 5. Via da autofagia seletiva. A autofagia seletiva de proteínas e organelas é mediada por 
receptores de carga de autofagia (p62, NIX, BNIP3, FUNDC1, HDAC6, Atg30/32/36, NBR1, OPTN, 
Cue5 e BAG3), que interagem com o substrato autofágico e o autofagossomo em desenvolvimento por 
meio de uma região de interação LC3 (Adaptado de Kaur e Debnath, 2015). 

 

Um tipo de autofagia seletiva bem estudado é a mitofagia, a qual medeia a 

remoção de mitocôndrias (YOULE; NARENDRA, 2011). Sabe-se que o processo 

mitofágico pode ser induzido durante a morte celular (apoptose), onde ocorre a 

permeabilização da membrana mitocondrial externa, e além disso, para atender à 

demanda metabólica como forma de controle de qualidade para remover mitocôndrias 

danificadas (YOULE; NARENDRA, 2011).  

Uma das vias mais bem caracterizadas é a de PINK/Parkina. PINK (PTEN-

induced putative kinase 1) é uma proteína quinase mitocondrial que, em condições 

normais, é translocada para o interior da mitocôndria e degradada no interior da 

organela (JIN; LAZAROU; WANG; KANE et al., 2010). Porém, quando a membrana 

mitocondrial está despolarizada, PINK se acumula na membrana externa das 

mitocôndrias e associa-se ao complexo TOM20 (Translocase of Outer Membrane) ou 

à proteína Mitofusina 2 (Mfn2) (JIN; LAZAROU; WANG; KANE et al., 2010). A proteína 

Parkina então é recrutada e fosforilada em seu domínio semelhante à ubiquitina 

(Ubiquitin like), levando à atividade E3 ligase de Parkina e à poliubiquitinação da 

mitocôndria. As mitocôndrias ubiquitinadas por Parkina interagem com HDAC6 

(Histone deacetylase 6) e p62/SQSTM1, as quais se ligam a LC3 e formam a 

maquinaria autofágica para eliminar as organelas danificadas (KAUR; DEBNATH, 

2015). 

 Assim como a autofagia, a mitofagia tem papel duplo na tumorigênese, pode 

contribuir com a sobrevivência celular ou promover a morte celular (PANIGRAHI; 

PRAHARAJ; BHOL; MAHAPATRA et al., 2020). Como as mitocôndrias disponibilizam 
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energia para as células eucarióticas, sua manutenção é crucial para a sobrevivência 

celular e a mitofagia elimina as que estão disfuncionais para reduzir o estresse celular 

(PANIGRAHI; PRAHARAJ; BHOL; MAHAPATRA et al., 2020). Dessa forma, a 

mitofagia pode levar à supressão tumoral pela eliminação da mitocôndria disfuncional, 

que poderia ter transformado as células e promovido a tumorigênese, mas em 

contrapartida, a eliminação da mitocôndria por mitofagia pró-apoptótica pode ser 

citoprotetora para células de câncer e progressão tumoral (GUAN; WANG; LI; SHEN 

et al., 2021; PANIGRAHI; PRAHARAJ; BHOL; MAHAPATRA et al., 2020). 

 Poucos trabalhos mostraram o papel dos esfingolipídios na mitofagia. Foi 

demonstrado que a enzima ceramida C18, produzida pela ceramida sintase 1 (CerS1), 

induz mitofagia letal em carcinomas de células escamosas de cabeça e pescoço, que 

ocorreram independentemente de BAK, BAX ou caspases (SENTELLE; SENKAL; 

JIANG; PONNUSAMY et al., 2012). No trabalho, os autores relataram que a 

superexpressão de CerS1 foi associado ao aumento de LC3-II, que interage com a 

ceramida nas membranas mitocondriais, e essa ligação desencadeia o 

direcionamento mitocondrial por autofagossomo (SENTELLE; SENKAL; JIANG; 

PONNUSAMY et al., 2012). Além disso, recentemente foi relatado que a sinalização 

de S1P regula a mitofagia durante a diferenciação eritróide terminal (SANDOVAL; 

THIAGARAJAN; DASGUPTA; SCHUMACHER et al., 2008). A inibição de SK1, e 

consequente redução de S1P, reduziu a expressão de PINK1 e suprimiu o 

recrutamento de p62 para mitocôndrias em eritroblastos tardios. Essas células com 

níveis elevados de EROs apresentaram redução na depuração mitocondrial, 

resultando em aumento de células eritróides apoptóticas. Este mecanismo propõe que 

S1P contribui para a diferenciação terminal por meio da regulação da mitofagia 

mediada por Pink1-p62- e Nix / Bnip31 (YANG; HASHIMOTO; LIN; TAN et al., 2019). 

O papel de ceramida e S1P na homeostase mitocondrial indica que o desequilíbrio 

dos esfingolipídios e/ou sua sinalização como transdutores pode levar a um distúrbio 

na saúde (FUGIO; COELI-LACCHINI; LEOPOLDINO, 2020). 

A desregulação da mitofagia é um importante mecanismo do metabolismo 

energético do câncer. Sabe-se que as células cancerosas produzem energia pela 

glicólise aeróbia mesmo sob condição de normóxia e reduzem a fosforilação oxidativa 

(OXPHOS), este metabolismo é conhecido como efeito Warburg (KOPPENOL; 

BOUNDS; DANG, 2011; LIBERTI; LOCASALE, 2016). Recentemente, foi relatado que 

as mitocôndrias na maioria dos tumores não são defeituosas em sua capacidade de 
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conduzir a OXPHOS. Além disso, tornou-se claro que, além da glicólise aeróbica, 

OXPHOS também desempenha papéis críticos na sobrevivência e progressão celular, 

revelando plasticidade metabólica em vez da fisiopatologia de Warburg estabelecida 

(MELSER; LAVIE; BÉNARD, 2015). Por exemplo, em linhagens celulares 

metastáticas de câncer de mama triplo-negativo (TNBC) foi visto altos níveis de ATP 

por meio de oxidação de ácidos graxos (JIA; LU; JUNG; PARK et al., 2019; PARK; 

VITHAYATHIL; KUMAR; SUNG et al., 2016). Da mesma forma, células 4T1 derivadas 

de camundongo exibem OXPHOS aprimorado, bem como atividades glicolíticas 

aumentadas (JIA; LU; JUNG; PARK et al., 2019). Estes fenótipos metabólicos híbridos 

facilitam a plasticidade metabólica nas células cancerosas e podem estar associados 

à progressão e metástase do câncer (YU; LU; JIA; MA et al., 2017). A biogenese 

mitocondrial contribui para o aumento de OXPHOS para promover o crescimento do 

câncer. No entanto, o papel da mitofagia na regulação de OXPHOS para o 

crescimento do câncer ainda é pouco elucidado (PANIGRAHI; PRAHARAJ; BHOL; 

MAHAPATRA et al., 2020). 

 

1.6 Dinâmica mitocondrial 

Os esfingolipídios podem modificar a morfologia mitocondrial por efeitos 

biofísicos nas membranas mitocondrial externa e interna (PATWARDHAN; BEVERLY; 

SISKIND, 2016). Os efeitos que eles causam na mitocôndria são altamente relevantes 

pois, além dela ser responsável pela bioenergética, alterações nas funções 

mitocondriais têm sido associadas à sinalização de morte celular, autofagia, 

quimiorresistência e estresse celular (NAKANO; VOUSDEN, 2001; SU; LO; YAN; 

LIAO et al., 2012). Além da mitofagia, dois processos controlam rigorosamente a 

massa mitocondrial e a homeostase: fissão e fusão mitocondrial. 

A fissão e a fusão mitocondrial desempenham papéis críticos na manutenção 

das mitocôndrias funcionais quando as células passam por estresses metabólicos ou 

ambientais. A fusão ajuda a mitigar o estresse tóxico, aumentando a capacidade 

oxidativa celular e unindo o conteúdo das mitocôndrias parcialmente danificadas como 

uma forma de complementação. Já a fissão é necessária para criar novas 

mitocôndrias e contribuir para o controle de qualidade ao permitir a remoção de 

mitocôndrias danificadas (YOULE; VAN DER BLIEK, 2012). 
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O processo de fissão é mediado por um membro da família dinamina citosólica 

(Drp1). Drp1 é recrutado do citosol para formar espirais em torno das mitocôndrias 

que se contraem para cortar as membranas internas e externas (YOULE; VAN DER 

BLIEK, 2012). A fusão entre as membranas mitocondriais externas é mediada por 

membros da família dinamina ancorados na membrana, denominados mitofusina 1 e 

2 (Mfn1 e Mfn2), enquanto a fusão entre as membranas mitocondriais internas é 

mediada por um único membro da família dinamina denominado Opa1 (YOULE; VAN 

DER BLIEK, 2012). 

A fissão foi relatada como um mecanismo que pode preceder a mitofagia 

(PANIGRAHI; PRAHARAJ; BHOL; MAHAPATRA et al., 2020). Na mitofagia, a fissão 

divide as mitocôndrias alongadas em tamanhos manejáveis para o encapsulamento e 

segregação de controle de qualidade do material mitocondrial danificado para a 

remoção seletiva. Por outro lado, a fusão dilui as mitocôndrias prejudicadas e evita a 

mitofagia (PANIGRAHI; PRAHARAJ; BHOL; MAHAPATRA et al., 2020). 

Uma das regulações já descrita dos esfingolipídios na dinâmica mitocondrial é 

a ativação endógena de RhoA (Ras homolog family member A) pela S1P via 

receptores S1PR2 e S1PR3 (ou agonista). RhoA regula ativação de Drp1, 

aumentando sua fosforilação e, consequentemente, induzindo o processo de fissão 

mitocondrial (BRAND; TAN; BROWN; MIYAMOTO, 2018; FUGIO; COELI-LACCHINI; 

LEOPOLDINO, 2020).  

Além disso, quando localizada na mitocôndria, SK2 produz S1P, a qual se liga 

com especificidade e alta afinidade a proibitina 2 (PHB2), proteína conservada 

presente na membrana mitocondrial interna e que regula a funcionalidade da organela 

(STRUB; PAILLARD; LIANG; GOMEZ et al., 2011). Essa associação está envolvida 

na formação da cadeia transportadora de elétrons e da respiração mitocondrial, 

indicando o envolvimento de SK2 e S1P na dinâmica e metabolismo mitocondrial 

(STRUB; PAILLARD; LIANG; GOMEZ et al., 2011). 
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Figura 6. Fissão e fusão mitocondrial. A fusão reduz o estresse, permitindo que as mitocôndrias 
saudáveis e funcionais (verdes) complementem as mitocôndrias danificadas (amarelas) por difusão e 
compartilhamento de componentes entre as organelas. A fissão fornece uma forma de controle de 
qualidade ao segregar partes danificadas da mitocôndria (Adaptado de Youle e van der Bliek, 2012). 

 

Apesar do avanço no conhecimento dos diversos papeis dos esfingolipídios, os 

mecanismos de ação e a contribuição da SK2 na carcinogênese ainda não são bem 

elucidados. Por isso, nosso estudo visa elucidar a contribuição de SK2 na 

autofagia/mitofagia, na dinâmica mitocondrial, no metabolismo e na transformação de 

células não tumorais e no CECP.  
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2. Conclusão 
 

O nosso trabalho mostrou o efeito da superexpressão e do silenciamento da 

proteína SK2 em linhagens celulares de CECP (HN12 e HN13) e em queratinócito oral 

não-tumoral (NOK-SI). Nos resultados mostramos que a SK2 participa da regulação 

de diversas proteínas e genes envolvidos em ciclo celular, proliferação, sobrevivência, 

autofagia, fissão e metabolismo mitocondrial, TEM e fenótipo de célula tronco tumoral, 

todos estes são aspectos relacionados ao câncer.  

Os principais alvos regulados nas linhagens epidermoides orais pela alteração 

nos níveis de SK2 foram p-AKT, p-ERK, p21, c-myc, p53, LC3, p62, p-AMPK, p-ULK1, 

H4 acetilada, MMP-2, MMP-9, gama-H2AX, ALDH1, CD44, p-DRP1, S1RP1 e S1P. 

Nas células de CECP mostramos que o knockdown da SK2 na linhagem celular 

HN13 acelerou o processo autofágico, enquanto que a superexpressão de SK2 na 

HN12 aumentou o processo de macroautofagia/mitofagia. Apesar da alteração na 

morfologia mitocondrial, as células HN12 SK2 produziram mais ATP, indicando 

estarem com metabolismo ativo. No ensaio de formação de tumores xenoenxerto, 

mostramos que o aumento de SK2 na célula HN12, tumorigênica e metastática, 

formou tumores ainda maiores que os do grupo controle HN12 pLenti. 

Na linhagem de queratinócito oral não-tumoral NOK-SI, mostramos que a 

superexpressão da SK2 aumentou o fluxo autofágico e induziu a fissão mitocondrial. 

As células NOK SK2 adquiriram características mesenquimais e de CTT, com um 

perfil metabólico característico ao de células tumorais. No ensaio de formação de 

tumores xenoenxerto, mostramos pela primeira vez que somente o aumento da 

proteína SK2 foi capaz de transformar queratinócito oral não-tumoral em uma célula 

tumorigênica com alta taxa proliferativa. 

Sendo assim, propomos que em CECP, a SK2 contribui não só com o 

desenvolvimento, mas também com a progressão da doença para um fenótipo mais 

agressivo e/ou resistente à terapia. 
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