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Resumo

MARCHI, F. A. Metodologia para integração de dados genômicos, transcriptômicos e

epigenéticos de câncer de pênis. 2014. Tese (Doutorado) - Instituto de Matemática e Esta-

tística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

O desenvolvimento de metodologias sobre integração de dados na área de biologia de sis-

temas é de grande importância devido ao aumento contínuo de dados resultantes de análises

globais que são depositados em bancos de dados públicos. Poucas metodologias e ferramentas

de bioinformática levam em consideração a diferenciação entre drivers e passengers, fundamen-

tal para a identi�cação de genes importantes para o desenvolvimento e progressão tumoral. Os

per�s de expressão gênica têm possibilitado a identi�cação de assinaturas genéticas em uma

grande variedade de tumores humanos. Além disso, as alterações epigenéticas, como a expressão

de microRNAs (miRNA) e a metilação do DNA, também contribuem para o desenvolvimento

de diversos tipos de doenças. Entretanto, a grande maioria destes estudos não mostra integra-

ção dos resultados obtidos pelas diferentes estratégias utilizadas, o que teria maior impacto na

identi�cação de drivers moleculares. Neste estudo foi realizada a integração de quatro níveis de

alterações em 31 amostras de câncer de pênis (CaPe): alteração do número de cópias do DNA,

metilação de ilhas CpGs, expressão de miRNAs e expressão de transcritos codi�cadores. O co-

nhecimento das alterações genéticas e epigenéticas relacionadas ao desenvolvimento de câncer de

pênis é bastante limitado, devido principalmente a sua rara incidência. Uma parcela signi�cativa

dos casos de CaPe tem sido associada com a infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV). A

metodologia para integração de dados foi aplicada utilizando duas abordagens: (1) estudo das

alterações em câncer de pênis (tumor e normal) independente da infecção pelo HPV e (2) es-

tudo das alterações relacionadas à infecção pelo HPV. A análise foi dividida em duas etapas,

com a seleção de genes alvos especí�cos da doença e inferência de módulos a partir desses alvos.

Destacam-se na metodologia a seleção de genes candidatos a driver utilizando a atribuição de

pesos para cada alteração seguindo critérios pré-determinados, e.g. se o gene estava presente em

uma região rara, após classi�cação pelo DGV (Database of Genomic Variants) e a utilização des-

ses genes como alvos para identi�cação das possíveis relações entre eles e os módulos. Também foi

realizada a adaptação da metodologia de redes em módulos, com a inclusão de genes passengers

e interação proteína-proteína (PPI) como um critério para seleção dos módulos. Essa análise se

mostrou e�caz na identi�cação de módulos gênicos bem relacionados com os drivers, resultando

na escolha de vias biológicas potencialmente responsáveis pelo desenvolvimento do tumor. Os

genes identi�cados após a comparação entre amostras tumorais e normais (SOX17, TWIST1,

CAV1, PPARG, FLI1 e TNFSF10 ) e no estudo entre amostras positivas e negativas para in-

fecção pelo HPV (PCNA, SOX14 e RFC4 ) foram validados in situ por técnicas independentes.

Para validação in silico das alterações encontradas na metodologia de integração de dados e para

validação da metodologia de redes em módulos foram utilizadas 255 amostras de glioblastoma

multiforme obtidas no banco de dados TCGA (The Cancer Genome Atlas). Foram identi�cadas

vias biológicas importantes relacionadas ao processo tumoral, como regulação do crescimento

celular (GO:0001558, p = 6, 2x10−3), homeostase (GO:0048872, p = 8, 2x10−3) e regulação da



transcrição (GO:0003700, p = 8, 9x10−4). Também foi realizada uma meta-análise utilizando

amostras do TCGA, que encontrou um per�l similar de expressão para os genes CAV1, DLC1,

FLI1,MSX1, NRN1, PML, PPARG e SOX17 (T vs N) e PCNA e RFC4 (HPV+ vs HPV-). Para

o nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo em CaPe utilizando análise integrada de quatro

níveis de alteração. Além disso, foram encontradas alterações não randômicas capazes de modi�-

car transcritos especí�cos e contribuir para o conhecimento da patobiologia dos tumores de pênis.

Palavras-chave: Integração, câncer, HPV, driver.



Abstract

MARCHI, F. A. Integrative methodology in penile carcinomas. 2014. PhD thesis - Inter-

institutional Grad Program on Bioinformatics - University of Sao Paulo.

Methodologies for data integration in systems biology area have great importance due to

continuous increase of public data resulting from large-scale analysis, which are deposited in

public databases. Few methodologies and bioinformatics tools take into consideration the di�e-

rentiation between drivers and passengers, fundamental for the identi�cation of important genes

for tumor development and progression. The gene expression pro�les have allowed the identi�-

cation of genetic signatures in a wide variety of human tumors. In addition, epigenetic changes,

such as the expression of microRNA (miRNA) and DNA methylation, also contribute to the

development of a veriety of diseases. However, most of these studies did not show integration

of results obtained by di�erent strategies used, which would have increased impact to identify

molecular drivers. This study provides a methodology for integration of four levels of changes

in 31 samples of penile cancer (PeCa): copy number alterations, DNA methylation of CpG is-

lands, miRNA expression and gene expression of coding transcripts. Knowledge about genetic

and epigenetic changes related to the development of penile cancer is very limited, mainly due

to its rare incidence. A signi�cant portion of PeCa samples has been associated with infection

by Human papillomavirus (HPV). The methodology for integrative data was applied using two

approaches: (1) the study considering alterations in penile carcinoma (tumor and normal), inde-

pendent of HPV infection and (2) the study considering alteration related to HPV infection in

PeCa. In each study, the methodology was divided into two stages, with the selection of target

genes and the inference of disease speci�c modules from these targets. It is highlighted in the

methodology the selection of candidate genes using the driver assigning weights to each change

following predetermined criteria, e.g if the gene was present in a rare region after classi�cation

using the DGV database (Database of Genomic Variants) and the use of these genes as seeds for

identi�cation of possible relationships between them and the modules. For this, another contri-

bution of this study was the adaptation of module network methodology, with the inclusion of

passengers genes and protein-protein interaction (PPI) as a criteria to select the modules. This

analysis was e�ective in identifying gene modules and related drivers, resulting in the choice of

biological pathway potentially responsible for the tumor development. The genes identi�ed after

comparing tumor and normal samples (SOX17, TWIST1, CAV1, PPARG, FLI1 and TNFSF10)

and the genes identi�ed in the study of positive and negative samples for HPV infection (PCNA,

SOX14 and RFC4) were validated in situ by independent techniques. For in silico validation

of the changes found in the integrative methodology and the modules network were used 255

samples of glioblastoma multiforme obtained at TCGA database (The Cancer Genome Atlas).

Biological pathways have been identi�ed related to the tumoral process, such as cell growth

regulation (GO:0001558, p = 6, 2x10−3), homeostasis (GO:0048872, p = 8, 2x10−3) and trans-

cription regulation (GO:0003700, p = 8, 9x10−4). Also, a meta-analysis was performed using

samples from TCGA, who found a similar expression pro�le for CAV1, DLC1, FLI1, MSX1,

NRN1, PML, PPARG and SOX17 (T vs N) and PCNA and RFC4 genes (HPV + vs HPV-). To



our knowledge, this is the �rst integrative analysis in PeCa using a four-level of gene alterations.

In addition, it was found non-random alterations capable to modifying speci�c transcripts and

contribute to the knowledge about the pathobiology of penile tumors.

Keywords: Integrative, cancer, HPV, driver.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação

A análise integrada de múltiplos conjuntos de dados é um grande desa�o devido à alta

dimensionalidade das informações e heterogeneidade entre os estudos (Shuangge et al. , 2011).

Em pesquisas sobre o câncer, iniciativas para avaliar alterações genômicas, per�s de metilação

e genes diferencialmente expressos revelaram uma variedade de alterações como características

tumorais. Individualmente, cada tumor pode apresentar características únicas e abriga um grande

número de lesões genéticas, das quais apenas algumas direcionam a proliferação celular e a

metástase. Assim, identi�car mutações drivers (alterações genômicas resultantes da replicação do

DNA da célula tumoral, identi�cadas com alta frequência e que causam ou ajudam na progressão

tumoral) e diferenciá-las das alterações passengers (que não conferem vantagem adaptativa no

ambiente celular e geralmente surgem em células que adquiriram mutações drivers) emergiu como

um grande desa�o na caracterização genômica de doenças. Foi estimado que uma mutação driver

atribui uma pequena vantagem adaptativa à célula, na ordem de 0,4% de aumento na comparação

entre o nascimento e morte celular, su�ciente para a formação de uma grande massa de bilhões de

células mutadas no decorrer dos anos (Bozic et al. , 2010). Entretanto, Vogelstein et al. (2013)

apresentaram uma nova classi�cação para essas alterações: Mut-driver (um gene que apresenta

alta frequência de mutações drivers) e Epi-driver (um gene com baixa frequência de mutação

mas com expressão alterada resultante da metilação do DNA e modi�cações da cromatina que

persistem durante a divisão de células tumorais). No estudo citado, dentre os cerca de 20.000

genes codi�cadores de proteínas avaliadas pelo sequenciamento do genoma de 3.284 tumores, com

um total de 294.881 mutações relatadas, apenas 125 foram classi�cados como genes Mut-driver

(sendo 71 supressores tumorais e 54 oncogenes). Esse resultado demonstra a importância do

desenvolvimento de novas metodologias para seleção de genes que sejam diretamente responsáveis

pelo desenvolvimento do câncer e a integração de diferentes níveis de alteração para o aumento

da con�abilidade dos resultados obtidos.

No presente estudo foi proposta uma metodologia para integração de alterações do número

de cópias do DNA, expressão gênica, metilação de ilhas CpGs e expressão de miRNAs com o

objetivo de identi�car genes drivers como possíveis candidatos a marcadores moleculares e alvos

terapêuticos em carcinomas de pênis (CaPe). Para o nosso conhecimento, há apenas um relato

envolvendo a análise de expressão de transcritos usando microarray e não há relatos sobre a

aplicação de metodologias de integração de dados em CaPe.

Com relação à organização do trabalho, a introdução foi dividida em três módulos: (1) biologia

de sistema e integração de informações; (2) conceito de redes em módulo e redes Bayesianas e (3)

in�uência do Papilomavirus Humano (HPV) no câncer de pênis. O desenvolvimento de uma nova

metodologia para integração de múltiplos conjuntos de dados representa a principal contribuição

desse trabalho.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Biologia de Sistemas e Integração de Informações

As células contêm uma grande variedade de estruturas moleculares que se unem para formar

complexos dinâmicos que possivelmente podem interagir em redes. O desenvolvimento recente

de tecnologias de alto rendimento forneceu aos pesquisadores uma extensa, embora ainda incom-

pleta, lista de genes responsáveis pela função de cada componente celular (Hernandez-Patino et al. ,

2013). Um dos grandes desa�os dos próximos anos será a montagem sistemática desses compo-

nentes, obtidos pelas técnicas de microarray e sequenciamento, em redes moleculares e poste-

riormente utilizar essas informações para responder perguntas fundamentais sobre os processos

responsáveis pela mudança comportamental do sistema celular, e.g., como estes componentes

celulares se reúnem para, robustamente, manter sinais de homeostase, processo exógeno e endó-

geno, e depois coordenar respostas? Como alterações genéticas desregulam a rede e se manifestam

em doenças como o câncer? Nesta perspectiva, acredita-se que mesmo com uma compreensão

parcial sobre redes moleculares, os pesquisadores estejam prestes a entender a estrutura de re-

des formadas por genes mutados em uma determinada doença e, em seguida, prever como essas

interações podem responder a terapias particulares.

Modelos quantitativos de redes biofísicas abrangendo um pequeno número de componentes

têm contribuído para a nossa compreensão sobre redes celulares. Neste processo, é de�nido um

conjunto de pressupostos de modelagem, por exemplo, que as alterações genéticas modi�cam

os processos celulares e podem promover a proliferação do tumor. Em seguida, os dados são

utilizados para derivar um modelo especí�co para cada tumor, que normalmente abriga muitos

genes alterados, identi�cando quais genes direcionam a proliferação. No �nal, um bom modelo

de redes biológicas deve ser capaz de prever o comportamento da rede em diferentes condições

e ajudar a projetar uma resposta desejada. Por exemplo, qual parte de uma rede molecular de

um tumor deve ser alterada com uma droga para interferir na proliferação celular ou no processo

metatástico? Tal compreensão global das redes pode ter valor de transformação, permitindo aos

pesquisadores compreender os possíveis erros nas vias da doença e elaborar estratégias terapêu-

ticas atuantes nessas falhas (Pe'er e Hacohen , 2011).

O impacto de modelos globais pode ser notado no estudo de drogas contra o câncer, onde

o efeito di�cilmente é predito devido ao crosstalk e feedback que ainda são pouco mapeados na

maioria das vias de sinalização. Por exemplo, o alvo da rapamicina em mamíferos mTOR é crítica

para o crescimento celular e a sua atividade é alterada em muitos tumores, portanto, espera-se que

seja um bom alvo terapêutico. No entanto, ela mostra resultados poucos satisfatórios em testes

clínicos. Este desvio de expectativas pode ser devido ao feedback e crosstalk entre a Akt/mTOR

e a via quinase regulada por sinais extracelulares (ERK) (Carracedo et al. , 2008). A inibição do

mTOR induz a inibição por feedback dos receptores tirosina-quinase, que podem ativar tanto ERK

quanto AKT (O'Reilly et al. , 2006) e, posteriormente, aumentar a proliferação celular. Para o

sucesso dessas terapias de alvos, uma visão global da interconectividade de proteínas sinalizadoras

e sua in�uência é crítica. Nesta perspectiva, é importante considerar o estado atual e potencial
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futuro de abordagens computacionais para inferência de redes, com ênfase em aplicações para o

câncer.

Princípios sobre inferência de redes moleculares são discutidos por Pe'er e Hacohen (2011)

para estudos sobre redes biológicas. Um deles é com relação à estatística decorrente de in�uên-

cias moleculares. Para inferir redes a partir de dados genômicos frequentemente é considerado,

a priori, que as in�uências e interações entre entidades biológicas geram relações estatísticas dos

dados observados. Considerando duas proteínas, "A" e "B", se a proteína "A" induz a expres-

são da proteína "B", então são esperados níveis elevados da proteína "B" sempre que níveis ou

estados especí�cos moleculares de seu ativador "A" estejam elevados. Várias abordagens estatís-

ticas têm sido aplicadas com sucesso à inferência de rede (Basso et al. , 2005; Friedman et al. ,

2000), tendo em comum à modelagem do comportamento do alvo em função do seu regulador e

a busca pelo conjunto mais preditivo. Como exemplo, as redes Bayesianas foram utilizadas para

reconstruir estruturas detalhadas da via de sinalização de células T humanas utilizando apenas

a concentração de fosfoproteínas medidas simultaneamente em células individuais (Sachs et al. ,

2005). No entanto, os conjuntos de dados atuais não têm poder estatístico para a aplicação de

modelos probabilísticos, até mesmo para redes pequenas. Abordagens direcionadas a dados nor-

malmente exigem centenas de amostras para ganhar poder estatístico na resolução de interações

moleculares. Uma estratégia poderosa de biologia de sistemas é abstrair e simpli�car os modelos.

No conceito tradicional de redes em módulos, descrita por Segal et al. (2003), os genes estão

agrupados em módulos que são assumidos como parte de um programa regulador. A justi�cativa

para este agrupamento é que os mesmos circuitos de regulação coordenam a ativação ou repressão

de grupos de genes que estão envolvidos no mesmo processo. Com o agrupamento de muitos genes

co-expressos, a abordagem de redes em módulos aumenta signi�cativamente o poder estatístico

para identi�car in�uências reguladoras (Litvin et al. , 2009).

Outro princípio que pode auxiliar na modelagem de redes biológicas é com relação ao dina-

mismo das redes. Redes moleculares não são estáticas, e por esse motivo apresentam adaptações

dinâmicas em resposta aos sinais internos e externos. In�uências que determinam o contexto

da rede podem ser divididas em três categorias: (1) a herança genética que determina o com-

portamento da rede e dá origem a diferenças signi�cativa entre os indivíduos; (2) linhagens

celulares com diferentes estruturas de rede por apresentarem mudanças epigenéticas e expres-

são diferencial de genes em ambiente controlado e (3) sinais exógenos, tais como os nutrientes

e outras substâncias químicas que podem afetar as redes. No câncer, o contexto pode ter um

grande impacto na forma como pacientes respondem a terapias. Em estudos clínicos recentes

de uma nova geração de terapias gene-alvo (e.g. Gleevec, Herceptine e inibidores BRAF para a

leucemia mielóide crônica, câncer de mama e melanoma), pacientes com o mesmo tipo tumoral e

que compartilham mutações-alvo mostravam respostas substancialmente variáveis para as drogas

(Sharma et al. , 2010). Além disso, em outro estudo recente a terapia foi extremamente e�caz

ao reverter tumores em pacientes com melanoma metastático que eram portadores da mutação

do gene BRAF (Flaherty et al. , 2010), pois o fármaco corretamente desliga a via ERK que é

fundamental para esse tipo de câncer. No entanto, o mesmo fármaco induz à ativação da via do

ERK em células com o tipo BRAF selvagem (Poulikakos et al. , 2010), potencialmente promo-

vendo o desenvolvimento tumoral nessas células. Portanto, para compreender a função da rede

tumoral, resposta e resistência a fármacos, os tumores devem ser sistematicamente analisados
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com diferentes estímulos e drogas, seguidos por medições de séries temporais.

2.2 Integração de Dados

A disponibilidade de sequências genômicas completas, juntamente com a predição de genes,

resultou no desenvolvimento de tecnologias que permitem a associação de genes com determi-

nados módulos biológicos. Outras abordagens genômicas e proteômicas mais recentes incluem

interações proteína-proteína (PPI, do inglês Protein-Protein Interaction e proteína-DNA (In-

teratoma). Essas abordagens em larga-escala já foram utilizadas em muitos processos bioló-

gicos, resultando em conjuntos de genes potencialmente envolvidos em doenças (Billur et al. ,

2013; Ghersi e Singh , 2013; Kutalik et al. , 2008; Morris et al. , 2012). Muitas dessas informa-

ções podem ser obtidas em bancos de dados públicos como o GEO (Gene Expression Om-

nibus, disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/ e ArrayExpress (disponível em http:

//www.ebi.ac.uk/arrayexpress/ possibilitando a visualização dos dados em conjunto.

Com relação à integração de dados obtidos a partir do mesmo paciente, é possível encon-

trar inúmeros trabalhos utilizando dados de alteração do número de cópias (CNA) e expressão

gênica. Porém, nota-se um número menor de relatos em literatura envolvendo outros tipos de

integração, e.g. CNA e metilação, CNA e miRNA, metilação e miRNA. Se por um lado o número

de ferramentas ainda é limitado, o número de amostras que possui dados para diversas técni-

cas tem crescido substancialmente. O projeto TCGA (The Cancer Genome Atlas, disponível em

http://cancergenome.nih.gov, desenvolvido pelo NCI (National Cancer Institute) para produção

de dados em larga escala sobre o câncer, possibilita diversos estudos com essas informações. O

NCI é responsável pela produção de diferentes tipos de dados, incluindo expressão gênica, altera-

ções do número de cópias genômicas, metilação do DNA e expressão de miRNAs para os mesmos

conjuntos de pacientes em diferentes tipos tumorais. O desa�o, entretanto, é a diferenciação en-

tre alterações que promovem o crescimento tumoral de outras alterações que parecem cada vez

mais aleatórias e se acumulam como consequência da instabilidade induzida pela tumorigênese.

Integrar os dados obtidos por diferentes estratégias tem auxiliado nessas descobertas.

O objetivo da integração de dados não é somente melhorar anotações funcionais, mas também

ajudar na formulação de hipóteses biológicas. Uma rede hipotética de proteínas cujos genes

estão expressos de forma semelhante em diversas condições experimentais e que mostram perda

de função fenotípica é mais provável que seja relevante in vivo do que qualquer outra rede

para o qual estas informações adicionais não estejam disponíveis. Assim, desde a última década

foram desenvolvidas várias metodologias capazes de integrar diferentes informações. Embora cada

método seja formulado exclusivamente para o tipo de dado utilizado, as tendências gerais podem

ser deduzidas em uma inspeção mais próxima dos algoritmos. Por exemplo, todos os métodos de

integração tem uma entrada comum dos conjuntos de dados sob a forma de matrizes de genes

por amostras.

2.3 Contexto Biológico

A importância das alterações somáticas envolvendo ganhos ou deleções genômicas é evidente

nos casos de oncogenes e genes supressores tumorais (GST) que também apresentam alterações

na sua expressão. Exemplos de genes identi�cados a partir de alterações cromossômicas (am-

pli�cações e deleções) envolvem oncogenes importantes como o ERBB2 (Godolphin e Jones ,

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/
http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/
http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/
http://cancergenome.nih.gov
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1989),MYC (Schwab e Lin , 1983), CCND1 (Dowdy e Eaton , 1984), CAD (Wahl et al. , 1979),

ABL (Kononen e Palmberg , 1997), e os supressores tumorais PTEN (Li et al. , 1997), CDKN2A

(Lacombe e Hannon , 1995), RB1, BRCA1, BRCA2, PTPRJ e TP53 (Baker et al. , 1990; Cavenee et al. ,

1983; Nagai et al. , 1994; Ruivenkamp et al. , 2002). Albertson et al. (2004) estudaram os pa-

drões de CNA (do inglês, Copy Number Alterations em 26 tipos de carcinomas e encontraram

uma média de 24 ganhos e 18 perdas por amostra em cada tumor. A descoberta e a avaliação

funcional dos oncogenes e supressores tumorais são essenciais para a compreensão da biologia

do câncer e para o tratamento clínico da doença. Na última década, foram descritos per�s de

CNA e expressão gênica para diferentes tipos tumorais utilizando as tecnologias de microarray.

Outros métodos experimentais também fornecem informações sobre alterações do número de có-

pias do DNA, porém variam em termos de resolução. Tanto aCGH (do inglês array-Comparative

Genomic Hybridization quanto as novas técnicas de sequenciamento têm sido usadas para obten-

ção de informações de alta resolução (Akalin et al. , 2013; Romania et al. , 2013). No estudo de

Cirilo et al. (2013) foi utilizado o algoritmo CONEXIC (Akavia et al. , 2010) para integração

de dados de aCGH e expressão gênica de 51 amostras de Leiomioma Uterino para a identi�ca-

ção de genes drivers. Considerando também alterações genômicas e trancriptômicas, Feik et al.

(2013) combinaram dados obtidos a partir de 48 amostras de pacientes com câncer de próstata

para a identi�cação de genes responsáveis pela progressão tumoral, porém nenhum algoritmo

ou método especí�co de integração de dados foi citado. Abordagem semelhante foi utilizada por

Brown et al. (2012) para integração de expressão gênica e CNA de 161 amostras de Leucemia

Linfocítica Crônica (LLC).

As tecnologias em larga escala também permitiram a ampliação de estudos envolvendo alte-

rações dos níveis de metilação do DNA. A metilação consiste em uma modi�cação covalente do

DNA na qual um grupamento metil (CH3) é transferido da s-adenosilmetionina para o carbono

5 de uma citosina (5-MeC) que geralmente precede a uma guanina (dinucleotídeo CpG), pela

ação de uma família de enzimas que recebe o nome de DNA metiltransferase (DNMT) (Jones ,

2012). Esse tipo de controle epigenético é essencial para a diferenciação embrionária e neuronal,

porém sua função no genoma ainda é pouco compreendida. Análises evolutivas recentes entre

espécies sugerem que a metilação do DNA em éxons é uma marca ainda mais antiga, anterior à

divergência de plantas e animais (Zemach et al. , 2010).

Diversas pesquisas sobre metilação do DNA em doenças como o câncer têm mostrado que os

genomas de células cancerosas apresentam hipometilação global quando comparados com células

normais, com exceção da hipermetilação em genes envolvidos na regulação do ciclo celular, invasão

de células tumorais, reparo do DNA e outros eventos onde o silenciamento propaga a metástase

(Gerhauser , 2013). Estudos sobre metilação global tem contribuído signi�cativamente para o

entendimento da in�uência epigenética e do controle da expressão gênica em diversas doenças

(Zouridis et al. , 2012).

Além das alterações do nível de metilação, outros mecanismos também são responsáveis pela

alteração do nível de transcritos codi�cadores. Em revisão publicada por Pritchard et al. (2012)

é descrita a ação de miRNAs no controle da expressão gênica, degradando ou reprimindo a tra-

dução de moléculas-alvo de mRNA e participando de doenças como o câncer. O mecanismo de

repressão da expressão envolve a degradação do mRNA e inibição da tradução do mRNA por

meio do complexo miRNA e RISC (complexo de silenciamento induzido pelo RNA). Dependendo
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da complementaridade entre as bases do miRNA e do mRNA uma das vias regulatórias pode

ser utilizada: a via do pequeno RNA de interferência (siRNA) e a via do miRNA. Se a comple-

mentaridade entre mRNA e miRNA for quase perfeita, o mRNA será processado pela via siRNA

(O'Carroll e Schaefer , 2013). Até o momento, 1.872 miRNAs foram caracterizados em humanos

(mirBase, acessado em 10-12-2013) e devido à regulação de múltiplos mRNA-alvos por esses

miRNAs estima-se que eles sejam responsáveis pelo controle da expressão de cerca de 30% dos

genes codi�cadores de proteínas. Com isso, os miRNAs podem ser considerados uma das classes

de reguladores mais abundantes em humanos, desempenhando uma função essencial no processo

de regulação gênica (Sassen et al. , 2008).

Pesquisas revelam que os miRNAs podem atuar como supressores tumorais ou oncogenes

(Wang et al. , 2010). Vários relatos indicam que os miRNAs oncogênicos apresentam expres-

são aumentada em tumores malignos e são responsáveis pela proliferação celular e inibição de

genes que controlam a apoptose (Hirata et al. , 2012; Malumbres , 2012). Por sua vez, alguns

miRNAs apresentam expressão reduzida em tumores malignos, sendo considerados supressores

tumorais (Jia et al. , 2012; Sonkoly et al. , 2012,?; Venkataraman et al. , 2013). Estes miRNAs

atuam contra o desenvolvimento de neoplasias por meio da inibição de oncogenes.

Alguns exemplos de miRNAs com atividades oncogênicas, particularmente em tumores de

células germinativas testiculares, são has-miR-155, hsa-miR-372 e has-miR-373 (Tam et al. ,

1997; Voorhoeve et al. , 2006). Lu et al. (2005) foram os primeiros a demonstrar que a expressão

de muitos miRNAs estava signi�cativamente reduzida em diversos tipos de carcinomas, sugerindo

uma atividade de supressor tumoral. A família hsa-let-7 foi o primeiro grupo de miRNAs ao qual

se atribuiu atividade regulatória sobre a expressão de um oncogene. Estudos de Johnson et al.

(2005) demonstraram que a expressão aumentada da proteína RAS em câncer de pulmão estava

correlacionada com a expressão reduzida de has-let-7.

Algumas iniciativas para a integração de miRNA e outros mecanismos têm sido publicadas:

miRNA e expressão gênica (Yan et al. , 2012), miRNA e metilação (Huang et al. , 2012), miRNA

e alteração do número de cópias genômicas (Bayani et al. , 2013). Estes estudos têm contribuído

para o entendimento dos mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento de doenças como o

câncer.

2.4 Algoritmos de Integração de Dados na Literatura

É possível identi�car inúmeros dados de CNA e expressão gênica depositados em bancos de

dados públicos, e.g. PUBMED (disponível em www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) e ArrayExpress

(disponível em www.ebi.ac.uk/arrayexpress). Consequentemente, também são encontradas em

maior número ferramentas e métodos disponíveis para analisar esses tipos de dados.

O software iCluster, desenvolvido por Shen et al. (2009), utiliza uma abordagem integra-

tiva baseada em um modelo variável de integração. A principal idéia por trás do iCluster é a

modelagem dos subtipos tumorais como variáveis não observadas (latentes) que podem ser si-

multaneamente calculadas a partir das alterações do número de cópias, expressão dos mRNAs e

outros dados disponíveis. Além disso, o programa utiliza conceitos de PCA (do inglês, Principal

Component Analysis) e EM (do inglês, Expectation-Maximization) como etapas de análise. Já o

programa InCroMap (Wrzodek et al. , 2013) é uma plataforma Java que realiza o cruzamento

entre várias informações, permitindo a visualização integrada dos resultados obtidos e identi-

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
www.ebi.ac.uk/arrayexpress
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�cação das vias relacionadas com cada gene. Ambas as ferramentas não tem como objetivo a

identi�cação de genes drivers.

Especi�camente sobre a integração de CNA e expressão gênica, diversos algoritmos têm sido

disponibilizados na literatura. Em 2007, Hupé et al. desenvolveram a ferramenta ACTuDB, ba-

seada em uma estrutura cliente-servidor, (disponível em http://bioinfo.curie.fr/actudb) que ar-

mazena 4.802 amostras disponíveis de diferentes tipos tumorais, e.g., câncer de pulmão, bexiga,

cérebro, mama, cólon, fígado, linfoma, entre outros. Nesse mesmo estudo, com a utilização de 98

amostras de câncer de bexiga, foram identi�cados os genes E2F3, CDKAL1, SOX4 (os três mape-

ados no cromossomo 6), COX6C (cromossomo 8) e CCND1 (cromossomo 11), todos envolvidos

em carcinomas humanos. O programa ACTuDB não permite a entrada de dados experimentais

pelo usuário, mas disponibiliza 49 estudos envolvendo CNA, expressão gênica e/ou LOH (do

inglês, Loss of Heterozygosity - perda de heterozigose).

O Asterias, desenvolvido por Diaz-Uriarte et al. (2007), não possui nenhuma validação dis-

ponível e o website descrito no artigo não permite mais o acesso ao programa. Segundo os autores,

o processamento dos dados é realizado em 30 dual-CPU com Debian GNU/Linux, acelerando

a análise. Semelhante ao que foi descrito por Hupe et al. (2007), este software não permite a

entrada de dados experimentais.

Lee e Kim (2009) utilizaram o programa CHESS (CgHExpreSS ) para integrar expressão

gênica e CNA obtidos a partir de 35 amostras de carcinoma colorretal. Os autores relataram

que a região 7p13 estava signi�cativamente correlacionada com a via biológica do EGFR em

glioblastoma multiforme, 13q estava correlacionado com a via do NF-kappaβ em câncer de bexiga

e 11p com a via do RECK (inibidor associado à membrana) em câncer de mama.

Salari et al. (2010) desenvolveram o DR-Integrator (DNA/RNA-Integrator, disponível em

http://pollacklab.stanford.edu/) que utiliza testes de correlação (e.g. correlação de Pearson, cor-

relação ordenada de Spearman e teste-t) para integrar dados de alterações genômicas e de ex-

pressão gênica global. Não foi realizada nenhuma validação referente aos achados obtidos quando

da análise do DR-Integrator.

O algoritmo MAGIA (disponível em http://gencomp.bio.unipd.it/magia) desenvolvido por

Bisognin et al. (2012), permite a integração de dados de miRNA e expressão de transcritos

codi�cadores por meio de um modelo de múltiplas etapas com correlação, modelo Bayesiano, in-

formação mútua e uma meta-análise baseada em uma combinação de p-valores. Utilizando dados

públicos de leucemia linfoblástica aguda (disponíveis em http://ncbi.nlm.nih.gov/geo, código de

acesso: GSE14834), foram identi�cadas 468 interações miRNA-mRNA (249 apresentaram corre-

lação positiva e 219 correlação negativa), onde 23 apresentavam FDR <0.1. Entre as correlações,

foram identi�cadas alterações da família RAS, altamente associadas com o hsa-let-7d (r=-0.82)

e hsa-let-7c (r=-0.71).

O programa SEURAT (disponível em http://seurat.r-forge.r-project.org/), desenvolvido por

Gribov et al. (2010), permite a integração de dados de aCGH, expressão gênica e dados clínicos.

Foram realizados testes em pacientes com leucemia mielóide aguda utilizando o algoritmo GLAD

(Gain and Loss Analysis of DNA, disponível em http://www.bioconductor.org/packages/2.14/

bioc/html/GLAD.html) para a identi�cação de regiões genômicas alteradas. Não foram apresen-

tados os detalhes sobre a validação desse método.

van Wieringen et al. (2012) desenvolveram o algoritmo sigaR (disponível em http://www.

http://bioinfo.curie.fr/actudb
http://pollacklab.stanford.edu/
http://gencomp.bio.unipd.it/magia
http://ncbi.nlm.nih.gov/geo
http://seurat.r-forge.r-project.org/
http://www.bioconductor.org/packages/2.14/bioc/html/GLAD.html
http://www.bioconductor.org/packages/2.14/bioc/html/GLAD.html
http://www.bioconductor.org/packages/2.12/bioc/html/sigaR.html
http://www.bioconductor.org/packages/2.12/bioc/html/sigaR.html
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bioconductor.org/packages/2.12/bioc/html/sigaR.html) constituído de duas etapas: cghCall-class

e ExpressionSet-object que utiliza pacotes do Bioconductor (disponível em http://www.bioconductor.

org) como CGHbase (disponível em http://www.bioconductor.org/packages/2.14/bioc/html/CGHbase.

html) e Biobase (disponível em http://www.bioconductor.org/packages/2.12/bioc/html/Biobase.

html) para normalização dos dados, identi�cação de regiões genômicas signi�cantes e anotação.

A integração é obtida por uma sobreposição dos dados identi�cados, utilizando como referência

cinco estudos obtidos da literatura, com o objetivo de remover qualquer diferença na distância

entre as sondas das diferentes plataformas utilizadas.

O programa SIGMA desenvolvido por Chari et al. (2006) armazena 267 trabalhos que utili-

zaram linhagens celulares e serve como informação a priori para estudos de aCGH. A integração

de alterações do número de cópias do DNA e metilação em amostras de câncer de pulmão iden-

ti�cou ganhos em 1q21.2 e 1q23.1, hipometilação em 1q21.3 e expressão aumentada do gene

S100A10, mapeado na região 1q21.

Conde et al. (2007) criaram o ISACGH (disponível em http://isacgh.bioinfo.cipf.es) que per-

mite a integração de CNA e expressão gênica utilizando teste-t como método estatístico. Para

a análise de CNA, são utilizados os algoritmos GLAD e CBS (Olshen et al. , 2004), além de

anotação e enriquecimento gênico pelo programa FatiGO (Al-Shahrour et al. , 2004). Utilizando

amostras de pacientes com mieloma múltiplo foi identi�cada ampli�cação em 18q21 e expressão

aumentada dos genes BCL2, MALT1, NEDD4L, MBD2, TNFRSF11A e TCF4. O enriqueci-

mento dos genes selecionados resultou na identi�cação da via de regulação do processo celular

(GO:0050794) e regulação do processo �siológico (GO:0050791), com p <0,01.

van Wieringen et al. (2006) desenvolveram o programa ACE-it (disponível em http://ibivu.

cs.vu.nl/programs/acewww/) que utiliza o teste deWilcoxon e a correção de Benjamini-Hochberg

para comparação de dois grupos, i.e., CNA e expressão gênica. Utilizando amostras de carcinomas

de mama obtidas no estudo de Pollack et al. (2002) foram identi�cados genes signi�cantes, com

destaque para o HER-2/neu (c-erbB-2 ) cuja ampli�cação foi encontrada em aproximadamente

30% dos casos.

Bicciato et al. (2009) desenvolveram um algoritmo para a identi�cação de SODEGIRs (do

inglês, Signi�cant Overlap of Di�erentially Expressed and Genomic Imbalanced Regions) que per-

mite a integração de alterações genômicas e de transcritos. Para validação da metodologia, foram

utilizadas amostras de astrocitomas e câncer renal. Foram identi�cadas regiões com ampli�cações

e deleções localizadas nos cromossomos 1q, 3q, 4p, 10p e 17q e nos cromossomos 3p, 14q e 21q,

respectivamente, com concordância da expressão de genes mapeados nestas regiões.

O EDIRA (disponível em http://www.statistik.tu-dortmund.de/~schaefer/) é um algoritmo

desenvolvido por Schäfer et al. (2009) que permite a utilização do teste de correlação deWilcoxon

para dois grupos de dados: CNA e expressão gênica. Sua e�ciência foi testada em amostras de

leucemia mielóide aguda revelando alterações em 5q, 7p e 17p com valores signi�cantes para

perda genômica e expressão diminuída de genes mapeados nestas regiões. Mais recentemente,

Louhimo e Hautaniemi (2011) desenvolveram o programa CNAmet que permite integrar dados

de CNA, expressão gênica e metilação, pontuando as alterações como 0 ou 1 de acordo com

os diferentes critérios para cada plataforma, e.g. em CNA o valor 1 signi�ca ampli�cação e 0,

ausência de ampli�cação. Os dados foram testados em 50 amostras de glioblastoma multiforme

(GBM) com a identi�cação de genes importantes como MDM2 EGFR e PDGFRA, previamente

http://www.bioconductor.org/packages/2.12/bioc/html/sigaR.html
http://www.bioconductor.org/packages/2.12/bioc/html/sigaR.html
http://www.bioconductor.org
http://www.bioconductor.org
http://www.bioconductor.org/packages/2.14/bioc/html/CGHbase.html
http://www.bioconductor.org/packages/2.14/bioc/html/CGHbase.html
http://www.bioconductor.org/packages/2.12/bioc/html/Biobase.html
http://www.bioconductor.org/packages/2.12/bioc/html/Biobase.html
http://isacgh.bioinfo.cipf.es
http://ibivu.cs.vu.nl/programs/acewww/
http://ibivu.cs.vu.nl/programs/acewww/
http://www.statistik.tu-dortmund.de/~schaefer/
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relatados em processos tumorais.

O algoritmo CONEXIC, desenvolvido por Akavia et al. (2010) (disponível em http://www.

c2b2.columbia.edu/danapeerlab/html/conexic.html), utiliza conceitos de redes em módulos para

a identi�cação de genes reguladores e permite a entrada de alterações em nível genômico e

transcriptômico. A metodologia foi testada em amostras de melanoma, levando a identi�cação dos

genes TBC1D16 e RAB27A como importantes para o desenvolvimento da doença. Esse algoritmo

também foi utilizado no estudo de Cirilo et al. (2013) avaliando 51 amostras de leiomioma

uterino e identi�cando 30 genes candidatos à driver, dos quais dois (FGFR1 e IGFBP5 ) foram

selecionados para validação pela técnica de RT-qPCR (Tabela 1).

http://www.c2b2.columbia.edu/danapeerlab/html/conexic.html
http://www.c2b2.columbia.edu/danapeerlab/html/conexic.html
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Tabela 1: Algoritmos de integração de dados identi�cados em literatura. Tipo de integração: S (pipeline) e J (programa fechado), Número de amostras / Tipo:
número de amostras utilizadas / tipo de amostras utilizadas para validação do método, Bancos de dados: amostras disponíveis em bancos de dados externos, e.g.
TCGA (The Cancer Genome Atlas), disponível em http://cancergenome.nih.gov/, pelo próprio grupo ou em relatos da literatura. Os dados não preenchidos são
devido à falta de informações nos artigos.

Metodologia Tipo de Referência Dados para �de amostras

Integração Integração Tipo

ACTuDB S Hupe et al.(2007) aCGH, dados clínicos, LOH, expressão 834 amostras, 49 estudos

Asterias S Diaz Uriarte et al. (2007) aCGH, expressão -

CHESS(CgHExpreSS) J Lee et al. (2009) aCGH, expressão -

DR Integrator S, J Salari et al. (2010) aCGH, expressão 50 amostras/linhagem

MAGIA2 J Bisognin et al. (2012) miRNA, expressão -

SEURAT J Gribov et al. (2010) expressão, SNP, CGH -

VanWieringen S, J Wieringen, (2012) aCGH, expressão 41 amostras/tumor

SIGMA S, J Chari et al. (2006) aCGH, expressão 267 amostras/14 tipos de tecido

ISACGH S Conde et al. (2007) aCGH, expressão -

Ace it S Wieringen et al. (2006) aCGH, expressão -

SODEGIR S Bicciato et al. (2009) aCGH, expressão 329 amostras/tumor

EDIRA S Schafer et al. (2009) aCGH, expressão 33 amostras/tumor

CNAmet S Louhimo et al. (2011) aCGH, expressão e metilação 50 amostras(GBM-TCGA)/tumor

iCLUSTER J Shen et al. (2009) aCGH, expressão, e metilação 91 amostras/tumor

Conexic J Akavia et al. (2010) aCGH, expressão 65 amostras/tumor

http://cancergenome.nih.gov/
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2.5 Grafos, Medidas de Centralidade, Redes Bayesianas e Redes em Módulos

2.5.1 Grafos

Tipicamente, um grafo é formado por um conjunto de vértices (V ) conectados por arestas (A)

e representado por G = (V,A). De acordo com a aplicação, as arestas podem ser direcionadas, e

são representadas por "setas". Se G for a representação de um grafo, o conjunto dos seus vértices

é denotado por V (G)e o conjunto das suas arestas por A(G). O número de vértices de G é

denotado por n(G) e o número de arestas por m(G), portanto, n(G) = |V (G)| em (G) = |A(G)|.
Em um grafo direcionado, as duas direções são contadas como sendo arestas dirigidas distintas

e são apresentadas em pares. Por exemplo, a aresta (v2, v3) é direcionada a partir de v2 até v3,

sendo diferente do par (v3, v2), de v3 para v2 (Figura 1). Já em grafos não direcionados as arestas

são representadas por pares não-ordenados de vértices e as direções de v2 para v3 (v2, v3) ou de

v3 para v2 (v3, v2) tem o mesmo efeito.

Figura 1: Representação de grafos direcionados e não direcionados, onde V representa os vértices 1, 2 e
3 e A, as arestas.

Com relação às outras medidas, os vizinhos N(v) do vértice v são de�nidos como um conjunto

de vértices diretamente conectados a v. O grau k(v) de v é o número de arestas conectadas ao

vértice. Um caminho é de�nido como uma sequência de vértices (v1, . . . , vn) onde para cada um

há uma aresta para o vértice posterior. O comprimento de um caminho é o número de arestas na

sequência do vértice. A distância entre dois vértices, v1 e v2, é o comprimento do seu caminho

mínimo. O coe�ciente de clusterização Cclu de um vértice v é representado pelo número de

interações desse vértice com a vizinhança, dividido pelo número de interações que podem existir

entre eles, onde Ccluv = 2|{e(v1,v2)}|
k(v)(k(v)−1) : v1, v2 ∈ N (v) , e (v1, v2) ∈ E.

Em outras palavras, |e(v1, v2)| fornece o número de triângulos que atravessam o vértice v,

enquanto k(v)(k(v)−1)
2 é o número total de triângulos que poderiam passar por v. Portanto o

coe�ciente de clusterização do vértice v indica como os vizinhos de v são bem conectados entre

sí. O Cclu de um grafo é a média do coe�ciente de clusterização de todos os vértices do grafo. A

média do comprimento dos caminhos de um grafo é a média dos caminhos mínimos de todos os

pares de vértices no grafo.

2.5.2 Medidas de Rede

O conceito de centralidade surgiu da ideia de que uma pessoa mais próxima a outra terá mais

acesso a informações que outras pessoas menos próximas (Freeman , 1978). Diversas medidas para
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centralidade, tais como grau de conectividade, grau de intermediação ou grau de centralização

podem sugerir a importância do vértice na rede (Chen et al. , 2008). Extrapolando os conceitos

para a biologia, quando dispostos em forma de redes, os genes podem ser observados pelos

tipos de interações ou de acordo com o número de interações que realiza de�nido como grau de

conectividade. Especi�camente:

Centralidade de grau (Degree Centrality): é de�nido pelo número de conexões do vértice

com os demais vértices na rede. No contexto biológico, um gene que apresenta um alto grau

de conectividade (hub) pode desempenhar um papel importante em vias biológicas. Se o grafo

for dirigido de�nem-se duas centralidades de grau: de saída e de entrada. A medida pode ser

representada por:

Cg (v) = k(v)

onde v representa o vértice (nó ou gene) e deg(v) a quantidade de interações realizadas por

esse vértice.

Centralidade de intermediação (Betweenness Centrality): é o número de geodésicos (me-

nor caminho entre dois nós) utilizando o vértice como passagem. Um gene com alto grau de

intermediação pode funcionalmente operar como intermediador na rede. O cálculo do grau de

intermediação de um vértice v em um grafo G considera os caminhos mínimos entre um par de

vértices (v1, v2), em seguida determina a fração de caminhos mais curtos que passam através

do vértice em questão para cada par e soma esta fração de todos os pares de vértices (v1, v2),

representando:

CB(v) =
∑

v1 6=v 6=v2∈V

(nv1,v2) (v)

n(v1,v2)

onde nv1,v2 é o número total de caminhos mínimos desde o vértice v1 até o vértice v2 e

nv1,v2(v) é o número desses caminhos que passam por v.

Coe�ciente de clusterização: O coe�ciente de clusterização é uma medida do grau em que

os nós de um grafo tendem a se agrupar. Evidências sugerem que na maioria das redes reais, e,

em particular, redes sociais, os nós tendem a criar grupos coesos. Mais precisamente, o coe�ciente

de clusterização de um nó é razão entre as interações existentes, conectando os vizinhos de um

nó, sobre a quantidade máxima das possíveis conexões. Um alto valor para essa medida é uma

indicação de que essa rede apresenta a topologia de mundo-pequeno (do inglês, small-world). O

coe�ciente de clusterização do i-th nó é representado por:

Ci =
2ei

ki (ki − 1)

onde ki é o número de vizinhos do i-th nó e ei é o número de conexões entre esses vizinhos.

Segundo Moody et al. (2005), a centralidade permite identi�car quais são os vértices de maior

importância em uma rede. Intuitivamente, são considerados mais importantes aqueles vértices

que apresentam maior grau de conectividade ou maior volume de conexões. Porém, conceitos

que estabelecem a importância de um vértice relacionado com o seu volume de conexões podem

conduzir a falsas conclusões sobre a estrutura funcional que é representada pelo grafo. Estas

medidas se relacionam com propriedades funcionais de genes, e.g. a proximidade entre duas
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proteínas em uma rede de interação. Propriedades de rede também parecem ser preditivas da

função da proteína, e.g. genes altamente conectados e centrais tendem a ser �siologicamente mais

importantes e menos dispensáveis (Jeong et al. , 2000; Wuchty e Almaas , 2005).

Embora diferentes estudos tivessem como foco conjuntos diferentes de genes na doença, eles

chegaram a algumas conclusões semelhantes. Especi�camente, descobriram genes mais relacio-

nados a doenças codi�cam proteínas não hub e tendem a ser intermediários com relação ao grau

de interação (Feldman et al. , 2008; Goh et al. , 2007). O conhecimento atual das propriedades

de redes de doenças é limitado por uma série de razões. O primeiro problema é que medidas de

propriedades de rede amplamente utilizadas estão fortemente correlacionadas umas com as ou-

tras, tornando difícil a comparação entre os diferentes estudos. O segundo problema é que muitos

estudos agrupam genes de doenças complexas e mendelianas detectados em genealogias ou base-

ados em estudos de associação global do genoma (GWAS, do inglês Genome-Wide Association

Study).

2.5.3 Redes Bayesianas

Uma rede Bayesiana pode ser vista como um modelo que utiliza a teoria dos grafos, cadeias

de Markov e a distribuição de probabilidades para representar uma situação, suas variáveis e

estados, e a partir disso realizar inferências (Dougherty , 2007). Conforme dito anteriormente,

redes gênicas construídas a partir de redes Bayesianas são modeladas por (DAG)G = (V,E),

onde as variáveis são os vértices e as arestas identi�cam as relações entre as variáveis, formando

um grafo dirigido e sem ciclos, como mostra a Figura 2.

Figura 2: Grafo construído a partir de variáveis (v) e suas relações (indicadas por setas)

Como relatado por Russell e Norvig (1995) o processo geral para construção de uma rede

Bayesiana é dado pelo Algoritmo 1. A condição de que os novos vértices devem ser conectados

aos antigos, garante que o grafo seja sempre acíclico.

Algumas hipóteses Markovianas são incorporadas às redes Bayesianas, como a determinação

de que cada variável Vi é independente de outros genes não preditores, dado os seus preditores

em G (Dougherty , 2007). Uma distribuição conjunta que satisfaça esta hipótese de Markov pode

ser decomposta em um produto das probabilidades condicionais, dado por:
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Algorithm 1 Algoritmo para a construcao de uma rede Bayesiana

Require: Choose a set of variables vi
1: Sort the variables
2: while Variables exist do
3: Choose Vi and add a node in the network
4: Compute node parents θ (Vi) {where the Markov condition is satis�ed}
5: Compute CPD to Vi {DPC = Conditional Probability Distribution}
6: end while

P (V1, V2, . . . , Vn) =
N∏
i=1

P (Vi|preditoresVi)

A Figura 2 apresenta uma rede Bayesiana com seis vértices, onde o vértice v6 é indepen-

dente do vértice v5, dado v1,v2,v3 e v4. Sendo assim, P (v6v1, v2, v3, v4, v5) = P (v6v3, v4). A

distribuição conjunta do exemplo da Figura 2 pode ser vista como:

P (v1, v2, v3, v4, v5) = P (v1)P (v2)P (v3|v1, v2)P (v4|v2)P (v5|v3)P (v6|v3, v4)

Com a tabela de probabilidade condicional é possível observar as probabilidades de cada

vértice dado seus predecessores imediatos. Considerando que o vértice representa um gene, é

possível atribuir valor para cada gene como sendo um dos possíveis estados -1, 0 ou 1, e.g.

expressão diminuída, sem alteração ou expressão aumentada, respectivamente. Considerando a

equação 2.5, teríamos as entradas como apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2: Representação de probabilidades condicionais de um vértice em redes Bayesianas. A probabili-
dade do vértice v4 apresentar expressão aumentada, dado que v2 tem expressão diminuída é representada
por P (v4 = 1|v2 = −1) = 0.05.

v2 P(v4 = -1 | v2) P(v4 = 0 | v2) P(v4 = 1 | v2)

-1 0.8 0.15 0.05
0 0.7 0.2 0.1
1 0.6 0.3 0.1

2.5.4 Rede em Módulo

Uma rede em módulo pode ser vista como uma rede Bayesiana em que as variáveis em um

mesmo módulo compartilham a mesma entrada e os mesmos parâmetros. Na verdade, modelos

probabilísticos que compartilham parâmetros são comuns em uma variedade de aplicações, e tam-

bém são usados em outras linguagens, tais como redes dinâmicas Bayesianas (Dean e Kanazawa ,

1989), redes Bayesianas orientadas a objeto (Koller e Pfe�er , 1997), e modelos relacionais pro-

babilísticos (Friedman et al. , 1999; Koller e Pfe�er , 1998). A razão para o agrupamento dos

genes em módulos baseia-se em exemplos biológicos nos quais os mesmos circuitos de regulação

coordenam a ativação ou a repressão de grupos de genes que estão envolvidos no mesmo processo,

e.g. todo o complexo ribossômico que é regulado por fatores de transcrição comuns (Pe'er , 2005).

A Figura 3 mostra um exemplo para explicação das redes em módulos e a distinção de uma rede

Bayesiana.
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Figura 3: (A) Representação de uma rede Bayesiana onde a distribuição conjunta é P (v1, v2, v3, v4, v5) =
P (v1)P (v2)P (v3|v1, v2)P (v4|v2)P (v5|v3)P (v6|v3, v4) e cada vértice representa uma distribuição de pro-
babilidade conjunta. (B) Modelo simpli�cado de redes com três módulos onde o retângulo pontilhado
representa a distribuição da probabilidade condicional. Nesse exemplo, o módulo 3 tem a seguinte dis-
tribuição: P (Modulo3, v5, v6) = P (v5, v3)+P (v6, v3, v4). (C) Distribuição de probabilidade condicional
referente à P (v4v2), e.g. quando v2 têm expressão diminuída, espera-se diminuição na expressão de v4.

A rede Bayesiana da Figura 3 (A) descreve as dependências entre os vértices. Se cada vértice

representar um gene com expressão variável, assume-se que para estes genes possam ser atribuídos

três possíveis valores: expressão diminuída, expressão inalterada, expressão aumentada. Nesse

exemplo, o gene v4 depende do gene v2. A distribuição de probabilidade condicional (DPC)

indica que o comportamento do gene v4 é semelhante ao gene v2, i.e., quando a expressão de v4

aumenta, há uma probabilidade aumentada da expressão de v2 também aumentar e vice-versa.

Em geral, a rede Bayesiana especí�ca uma DPC para cada alteração da expressão gênica como

uma função estocástica dos genes pais. Para modelar este tipo de situação, é possível dividir

as variáveis de alteração da expressão gênica em grupos, chamados de módulos, exigindo que

as variáveis no mesmo módulo tenham o mesmo modelo probabilístico. Na Figura 3(B) um

exemplo com três módulos: genes v1 e v2, genes v3 e v4 e um módulo com os genes v5 e v6.

Neste modelo, é preciso especi�car apenas três DPCs, uma para cada módulo, uma vez que todas

as variáveis de um mesmo módulo compartilham o mesmo DPC. Em comparação, seis diferentes

DPCs são necessários para uma representação da rede Bayesiana. Esta noção de um módulo é

a idéia-chave subjacente ao formalismo de redes em módulos (Segal et al. , 2003). A Figura 4

apresenta distribuição de probabilidade condicional para cada variável atribuída a um módulo e

a relação entre os módulos.

A aplicação de modelos probabilísticos pode ser di�cultada pelas características das informa-

ções utilizadas. Dados de expressão gênica geralmente contém muito ruído e podem ser impróprios

para a realização de modelagens quantitativas. Esses ruídos, entre outras razões, são devido à

quantidade e qualidade das amostras utilizadas, à e�ciência de marcação e ao processamento do

sinal pelo scanner. Para isso, frequentemente recorre-se a inclusão de conhecimentos biológicos
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Figura 4: Representação de um modelo de redes em módulos com três instâncias. A distribuição de
probabilidade condicional (DPC) de cada módulo é conectada às variáveis atribuídas ao módulo (e.g.
θM2| Gene1 é conectado a Gene2, Gene3, Gene4 e Gene5). A estatística de cada DPC é a soma das
estatísticas de cada variável atribuída ao módulo e seus pais.

a priori. Na tese de Lopes (2011) foi realizada uma descrição detalhada de alguns problemas

encontrados para a construção de modelos probabilisticos e modelagem de redes. Um desses

problemas é com relação à dimensionalidade dos dados onde há um aumento exponencial da

complexidade devido ao aumento de sua dimensionalidade, exigindo um alto custo computacio-

nal para o processamento das informações (Bellman e Rand , 1957; Bishop , 1995; Jain et al. ,

2000). Para lidar com esse problema é necessária a utilização de técnicas que sejam capazes de

encontrar estruturas signi�cativas de baixa dimensão dentro de dados de alta dimensão, como

por exemplo, a seleção de características, que tem como objetivo selecionar variáveis importantes,

a �m de distinguir ou explicar certos fenômenos. Esse tipo de análise pode ser feita através de

softwares, como o DimReduction de Lopes (2011).

2.5.5 Câncer de Pênis

O câncer de pênis (CaPe) é uma neoplasia rara nos países desenvolvidos e possui maior

incidência nos países em desenvolvimento. Esse tumor corresponde a aproximadamente 10%

das doenças malignas masculinas em alguns países da áfrica, ásia e América do Sul e afeta até

8,3:100.000 homens em certas regiões africanas (Sonpavde et al. , 2013). No Brasil, o CaPe ocorre

em 2,9-6,8:100.000 homens, com maiores índices nas regiões Norte e Nordeste (Favorito et al. ,

2008). Já nos países desenvolvidos como os da Europa ocidental e Estados Unidos a doença ocorre

em 0,3-1,0:100.000 homens e corresponde a 0,4-0,6% de todas as doenças malignas masculinas

(Jemal et al. , 2007; Parkin e Muir , 1992). Segundo dados do NIH (do inglês, National Institute

of Health, Estados Unidos) foram identi�cados em 2012 nos Estados Unidos 1.570 novos casos e

310 mortes de pacientes com CaPe (Sonpavde et al. , 2013).

O CaPe ocorre preferencialmente a partir da sexta década de vida, com incidência dependente

da idade que aumenta constantemente e possui um pico ao redor dos 70 anos (Barnholtz-Sloan et al. ,

2007). Esses tumores podem ocorrer ocasionalmente em homens mais jovens. No Brasil, 79% dos
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pacientes com CaPe possuem idade superior a 46 anos e 7,4% apresentam idade inferior a 35

anos (Favorito et al. , 2008).

Os carcinomas de células escamosas (CEC) compreendem a 95% dos casos de CaPe. O prin-

cipal subtipo histológico do CEC é conhecido como usual e está presente em aproximadamente

49% dos casos. Outros subtipos de CEC incluem condilomatoso (17%), verrucoso (8%), papi-

lar (7%), basalóide (4%), entre outros, os quais possuem padrões in�ltrativos e de crescimento

variado (Cubilla et al. , 2004; Eble et al. , 2004). Os casos restantes de CaPe (5%) podem estar

presentes na forma de carcinomas de células de Merkel, carcinoma sebáceo, carcinoma de células

basais, entre outros (Eble et al. , 2004).

O conhecimento sobre marcadores genéticos relacionados ao CaPe é extremamente limitado,

principalmente quando comparado com outros tipos de carcinomas, tais como tumores cervicais

e de cabeça e pescoço. Os relatos em CaPe são geralmente limitados a genes especí�cos e há raros

relatos que utilizaram análise de dados em larga escala (Alves et al. , 2001; Guimaraes et al. ,

2011; Kroon et al. , 2008).

O estudo de Guimaraes et al. (2009) revisou o prontuário e material patológico de 333 pacien-

tes com carcinoma de pênis invasivo, tratados cirurgicamente, e identi�cou maior grau histológico

e invasão vascular e perineural em casos de carcinoma sarcomatóide, basalóide e adenoescamoso,

correlacionando-se com uma maior taxa de metástase nodal e mortalidade. Estas características

foram incomuns em casos de carcinoma verrucoso e papilífero.

A rara incidência dessa doença contribui para a ausência de métodos padronizados para o

tratamento dos pacientes. Quando o tumor é diagnosticado em fases iniciais (estádios I-II), é

observada uma evolução favorável, com a maioria dos pacientes sendo considerada como curada

da doença. A ressecção cirúrgica é a principal forma de tratamento, sendo direcionada tanto para

o tumor primário quanto para os nódulos linfáticos regionais. A linfadenectomia é frequentemente

associada com um alto risco de complicações como infecção, necrose, linfedema e aumento da

mortalidade. O diagnóstico preciso do comprometimento linfonodal e a detecção de marcadores

con�áveis para a ocorrência de metástases pode resultar em um grande benefício para esses

pacientes (Ficarra et al. , 2002; Horenblas , 2001). O procedimento cirúrgico ideal deve eliminar

a doença e preservar as funções sexuais e urinárias. Entretanto, isso nem sempre é possível devido

à extensão da doença. Alguns pacientes são submetidos a procedimentos radicais, principalmente

a penectomia total, que pode afetar psicologicamente estes indivíduos. Como alternativas de

tratamento, têm sido amplamente utilizada a cirurgia controlada microscopicamente, terapia a

laser, radioterapia, braquiterapia, entre outros (Kuasne et al. , 2013; Mosconi et al. , 2005).

2.6 Aspectos Relacionados ao Papilomavírus Humano (HPV)

Os HPV correspondem a vírus pequenos de DNA em dupla �ta que pertencem à família

Papillomaviridae (de Villiers et al. , 2004). Foram descritos mais de 100 tipos de HPV associ-

ados principalmente a infecções no trato genital. Alguns genótipos virais estão envolvidos em

mecanismos carcinogênicos, os chamados HPV de alto risco (HPV16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 52,

56, 59, 66, 68, 69, 73 e 82), enquanto outros praticamente não possuem envolvimento com câncer

e são chamados HPV de baixo risco (HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 e CP6108)

(Shukla et al. , 2009).

Apesar da relação causal bem estabelecida entre a infecção pelo HPV e o desenvolvimento
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de câncer cervical demonstrada por estudos epidemiológicos e moleculares, apenas uma fraca

relação é observada entre o vírus e outros tipos de carcinomas, tais como câncer de vulva, ânus

e pênis (zur Hausen , 2009).

Estudos demonstram a presença de HPV, principalmente os subtipos 16 e 18, em 40 a 50%

dos casos de câncer de pênis (Guimaraes et al. , 2011; Miralles-Guri et al. , 2009). Os CECs de

pênis dos subtipos basalóide ou condilomatoso possuem maior associação com a presença de HPV

de alto risco, o que pode ser observado em 70 a 100% dos casos e torna a relação etiológica entre

HPV e CaPe mais plausível (Cubilla et al. , 1998; Rubin et al. , 2001).

O genoma do HPV pode ser dividido em três domínios: uma URR (do inglês Upstream

Regulatory Region) não-codi�cante, uma região precoce com as ORFs (do inglês Open Reading

Frames) E6, E7, E1, E2, E4 e E5 e uma região tardia contendo os genes L1 e L2, responsáveis

por codi�car proteínas do capsídeo. Embora ainda não esteja completamente elucidado para

CaPe, o mecanismo de indução e promoção tumoral causado pelo HPV parece ser semelhante

ao que ocorre para o carcinoma do colo uterino. Neste caso, as proteínas E6 e E7 mostram

expressão aumentada quando o DNA viral se incorpora ao genoma humano. As oncoproteínas

E6 e E7 antagonizam as proteínas supressoras de tumor p53 e Rb humanas, respectivamente, o

que leva a alterações nas vias p14ARF/MDM2/TP53 e p16INK4a/ciclinaD/RB1 e interfere no

controle da divisão celular e apoptose (Sarkar et al. , 1992; zur Hausen , 2009). A inativação de

RB1 pela proteína E7 do vírus resulta em uma expressão elevada de p16INK4a, de forma que

altas quantidades dessa proteína vêm sendo utilizadas como marcadores de envolvimento viral

em alguns carcinomas (Hwang e Shroyer , 2012).

A integração do DNA viral ao genoma do hospedeiro é amplamente relatada em carcino-

mas, principalmente em tumores da região cervical, sendo um evento crucial na oncogênese

(Dall et al. , 2008; Jeon e Lambert , 1995; Kalantari et al. , 2001). Esta integração pode levar

tanto a ativação como a inativação de genes envolvidos no processo tumoral. Acredita-se ainda

que alterações genéticas e epigenéticas subsequentes à integração do HPV estejam envolvidas na

carcinogênese relacionada ao vírus em CaPe. Leis et al. (1998) avaliaram a presença de HPV

e mutações nos genes TP53 e HRAS em um CEC de pênis e duas metástases inguinais desen-

volvidas pelo mesmo paciente 5 e 7 anos após a cirurgia para retirada do tumor primário. Foi

observada infecção por HPV18 no tumor primário e nas duas metástases e alterações em HRAS

somente no tecido com desenvolvimento de metástase sete anos após a retirada do tumor primá-

rio. A presença de mutações em HRAS somente na segunda metástase do paciente sugere que a

ativação desse gene corresponde a um evento tardio na progressão maligna associada ao HPV18

em CEC de pênis.

A maioria dos dados em literatura em que é analisada a presença do HPV em CaPe está

relacionada a estudos de prevalência, genotipagem viral e correlação com características clínicas

e patológicas, tais como tipo histológico, grau de diferenciação do tumor, presença de metástases

em linfonodos, entre outras.

Segundo o estudo de Backes et al. (2009) foi relatado que pacientes com CEC peniano tinham

uma prevalência de HPV que variava de 39,7% na América do Sul a 59,3% na ásia. Quatro tipos

predominantes de HPV foram encontrados: HPV16 (30,8%), HPV6 (6,7%), HPV18 (6,6%) e

HPV5 (5,6%). As outras formas de HPV estudadas apresentaram uma prevalência inferior a

2%. Foi observada maior prevalência do HPV16 em indivíduos residentes na América do Norte
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(39.4%), Europa (32,9%) e América do Sul (20,3%), enquanto o HPV6 foi mais prevalente na

ásia (35,9%).

A in�uência prognóstica da infecção pelo HPV em pacientes com CaPe ainda é controversa.

Em um estudo realizado por Gregoire et al. (1995), o DNA de HPV foi detectado com maior

frequência em pacientes com tumores de pênis mais agressivos, os quais possuíam maior in�ltração

e elevado grau tumoral, enquanto Bezerra et al. (2001) encontraram DNA do vírus com maior

abundância em tumores de grau histológico I. Não foi reportada qualquer associação entre a

presença do vírus e metástases linfonodais ou sobrevida e os dados desses autores sugeriram não

haver qualquer valor prognóstico para infecção pelo HPV em pacientes com CaPe. Entretanto,

Lont et al. (2006) indicaram um aumento na sobrevida de pacientes com CaPe portadores de

HPV quando comparados a pacientes onde o vírus estava ausente. Segundo os autores, a sobrevida

aumentada desses indivíduos deve estar associada a um menor número de alterações genéticas na

presença do vírus, semelhante ao observado em CEC de cabeça e pescoço. Atualmente há duas

vacinas pro�láticas contra HPV, sendo uma bivalente (HPV16/18), com aprovação do FDA (Food

and Drug Administration) em 2009 para prevenção de carcinoma cervical em mulheres de 10-25

anos, e outra quadrivalente (HPV16/18/6/11), aprovada em 2006 e 2009 pelo FDA para uso em

mulheres e contra verrugas genitais em homens, respectivamente. Embora a indicação masculina

da vacina seja relacionada à prevenção de verrugas genitais, acredita-se que carcinomas do ânus,

pênis e de orofaringe possam também ser combatidos (Chung et al. , 2013; Tisi et al. , 2013;

Turner et al. , 2013). Apesar dos dados serem promissores, a e�cácia da vacina para homens foi

avaliada somente quanto a presença de verrugas genitais, e dados relativos ao desenvolvimento

de tumores ainda não estão disponíveis.
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3 JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento de metodologias de integração de dados é de grande importância devido ao

aumento contínuo de dados públicos, assim como a evolução tecnológica que permite a produção e

obtenção de um número cada vez maior de informações. As metodologias e ferramentas existentes,

raramente levam em consideração alguns detalhes importantes sobre as alterações genéticas, e.g.

a diferença entre deleções homozigótica e heterozigóticas, ganhos de cópias e ampli�cação do

DNA, ou então a diferenciação entre genes drivers e passengers. O presente estudo contribui

com uma metodologia para a integração de quatro níveis de alterações utilizando 31 amostras de

carcinoma de pênis: alteração do número de cópias do DNA, metilação de ilhas CpGs, expressão

de miRNA e expressão de transcritos codi�cadores. É importante destacar que a utilização de

metodologias para integração de diferentes níveis de informações sobre o mesmo paciente ainda é

limitada e, de acordo com o nosso conhecimento, não há relatos na literatura sobre metodologias

para integração de quatro fontes de dados nesse tipo de carcinoma.

Outra contribuição desse estudo é a apresentação de uma metodologia para seleção de genes

candidatos. A seleção desses genes para subsequente utilização em algoritmos de predição ou in-

ferência é fundamental, pois todo o processo subsequente depende da lista de genes alvo utilizada

como entrada. Entretanto, é necessário superar algumas di�culdades decorrentes da correlação

de diferentes fontes de dados devido �[a]s características peculiares de cada alteração. Por esta

razão, assume-se nesse trabalho que a utilização de pesos para determinadas características dos

genes pode ser um mecanismo e�ciente de seleção de candidatos a driver.

Também é apresentada uma adaptação das redes em módulos com a inclusão de passengers e

interação proteína-proteína (PPI) como critérios para seleção de módulos. Segundo McFarland et al.

(2013), o acúmulo de passengers em uma via biológica pode alterar o curso da progressão tu-

moral. Esse relato aumenta a relevância da abordagem aqui utilizada uma vez que a associação

de genes passengers com um conjunto de genes co-expressos (módulos) pode contribuir para

a identi�cação de vias biológicas relevantes para o desenvolvimento do carcinoma de pênis e

auxiliar na escolha de genes candidatos a drivers como futuros biomarcadores para a doença.

Ainda, foram discutidos mecanismos para resolução de problemas importantes durante a etapa

de inferência. Determinar que a expressão do gene A é responsável pela alteração da expressão de

um módulo M de genes co-expressos pode ser um equívoco, uma vez que processos de metilação

e miRNA podem ser mecanismos celulares para recompor uma atividade em uma via especí�ca

ou então decorrente da ação da doença na célula. O acúmulo dessas alterações pode ser um im-

portante aliado na mudança no percurso da via na célula. Além disso, determinar que o módulo

M seja diretamente alterado pelo gene regulador A sem que ocorra uma interação entre os genes

desse módulo pode resultar na escolha de módulos pouco representativos para o desenvolvimento

tumoral.

Além do desenvolvimento desta metodologia na área da bioinformática, destaca-se o tipo

tumoral escolhido. O conhecimento das alterações genéticas relacionadas ao desenvolvimento de

câncer de pênis é bem limitado, devido principalmente a sua rara incidência. Entretanto, o trata-

mento por procedimento cirúrgico, processo mais frequentemente utilizado para controle local da
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doença, pode levar a amputação parcial ou total do órgão, com subsequente morbidade psicosse-

xual. Assim, a caracterização genética destes tumores é de extrema importância para aumentar

o conhecimento da biologia da doença na tentativa de desvendar marcadores moleculares e de

alvos terapêuticos, minimizando as consequências físicas, sexuais e psicológicas que são geradas

nestes pacientes.

Estudos recentes avaliaram duas vias para o desenvolvimento do CaPe: uma relacionada ao

HPV e outra independente do vírus. Por isso, a metodologia proposta também estudou genes

alterados obtidos da comparação entre amostras positivas e negativas para a infecção pelo vírus,

contribuindo para uma caracterização maior da in�uência do vírus no desenvolvimento desse

tumor. Para o nosso conhecimento, até o momento, há apenas um relato em literatura que

descreve a análise molecular, utilizando a metodologia de microarray para avaliar 56 casos de

CaPe (Kroon et al. , 2008), ressaltando a importância do estudo proposto nessa tese.
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4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma nova metodologia para integração de dados obtidos pelas análises de alte-

rações genômica, expressão de transcritos codi�cadores, metilação de ilhas CpGs e expressão de

miRNA em amostras de carcinoma de pênis para a identi�cação de genes drivers que possam ser

determinantes para o desenvolvimento tumoral.

4.2 Objetivos Especí�cos

� Selecionar genes candidatos a drivers de acordo com a melhor combinação entre os dife-

rentes níveis de alteração;

� Utilizar genes passengers e interações proteína-proteína como mecanismo adicional para

formação de módulos com maior potencial de associação com o desenvolvimento do carci-

noma de pênis;

� Enriquecer os módulos formados para a identi�cação de vias biológicas relevantes para o

desenvolvimento do carcinoma de pênis e associar os candidatos a driver preditos como

reguladores do conjunto de genes co-expressos;

� Aplicar o método de integração de dados em dois estudos: alterações obtidas pela compa-

ração entre amostras tumorais e normais de CaPe e estudo das alterações obtidas entre

amostras positivas e negativas para a infecção pelo HPV;

� Validar in sílico (meta-análise) e in situ (RT-qPCR, qPCR e pirosequenciamento) a meto-

dologia de integração de dados e algoritmo de redes em módulos.
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5 MATERIAIS E MÉTODOS

5.1 Casuística

Foram utilizadas 31 amostras armazenadas a -80C de carcinomas de pênis usuais provenientes

do Banco de Tumores do AC Camargo Cancer Center - SP (11 casos) e Hospital do Câncer de

Barretos - SP (20 casos) sendo que 13 casos são positivos para a infecção pelo HPV de alto risco,

16 e 18. Os critérios de inclusão compreendem os casos com tecidos disponíveis para todas as

técnicas propostas nesse projeto e ausência de tratamentos quimio ou radioterápico prévios. Os

critérios de exclusão incluem os casos que não se adequaram aos critérios acima mencionados.

Estas amostras foram coletadas após obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de

todos os pacientes e aprovação do presente projeto pelo Comitê de Ética do AC Camargo Cancer

Center (Processo 1230/2009) e do Hospital do Câncer de Barretos (Processo 363/2010). As

alíquotas de ácidos nucléicos foram obtidas do Banco de Biomoléculas de ambas as Instituições.

Os dados não processados de aCGH e microarrays de expressão fazem parte da tese de

doutorado de Ariane Fidelis Busso. Os experimentos referentes ao per�l epigenômico e miRNA

fazem parte da tese de doutorado de Hellen Kuasne. Estes projetos são de responsabilidade da

Dra. Silvia Regina Rogatto.

5.2 Metodologia para Integração de Dados

Neste estudo foram avaliadas as alterações do número de cópias do DNA, metilação de ilhas

CpGs, expressão de transcritos codi�cadores (mRNA) e expressão de miRNAs. Foi realizada a

comparação entre amostras tumorais e normais e positivas e negativas para a infecção pelo HPV.

A metodologia foi dividida em duas etapas: (1) seleção a priori de genes a partir das quatro

plataformas utilizadas e (2) utilização dos genes selecionados na primeira etapa como alvos

durante a inferência de redes em módulos. Posteriormente os candidatos selecionados foram

anotados e avaliados de acordo com a associação com vias toxicológicas, predição de reguladores,

alvos de drogas e medidas topológicas. Mais especi�camente, a primeira etapa tem como objetivo

a identi�cação de genes-alvos possivelmente relacionados ao desenvolvimento do tumor e que

apresentam associações estatisticamente signi�cantes de acordo com os parâmetros estabelecidos.

Posteriormente, os genes que não foram pré-selecionados na primeira etapa foram utilizados

como possíveis passengers e juntamente com interações proteína-proteína (obtidas a partir de

bancos de dados públicos de interação) foram utilizados como um mecanismo adicional de seleção

de módulos. Essa etapa é descrita detalhadamente no tópico Redes em Módulos (Materiais e

Métodos). A Figura 5 apresenta todos os processos relacionados com a seleção dos alvos nesse

estudo.
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Figura 5: Fluxograma com as etapas de seleção dos genes candidatos à drivers.

5.2.1 Primeira Etapa - Pré-Seleção de Genes

As matrizes utilizadas neste estudo foram representadas por m x n, onde m representa o

número de genes e n o número de amostras em cada um dos níveis de alteração. Os dados foram

organizados sob a forma de matrizes para alteração de cópias genômicas (Mcna), expressão de

transcritos codi�cadores (Mex), metilação (Mme) e expressão de miRNAs (Mmi). Detalhada-

mente, os conjunto de alterações foram descritos a seguir.

Analise de Expressão de Transcritos Codi�cadores por Microarray

Os dados demicroarray de expressão foram representados como uma matrizMex = (Aex, Gex),

onde Aex = {a1, a2, a3, . . . , an} é o conjunto �nito de amostras e Gex = {g1, g2, g3, . . . , gm} é o
conjunto �nito de genes. Os valores estão em log2, onde Gex = {g ∈ R| −∞ < g <∞}.

Analise de Metilação por Microarray

Os dados de metilação foram representados porMme = (Ame, Gme), sendoAme = {a1, a2, a3, . . . , an}
o conjunto �nito de amostras e Gme = {g1, g2, g3, . . . , gm} o conjunto �nito de genes. Os dados

também foram representados por log2 para caracterização de sondas hipermetiladas e hipometi-

ladas. Nessa matriz, Gme = {g ∈ R| −∞ < g <∞}.
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Alteração de Cópias Genômicas

Nessa etapa os dados de CNA foram separados em três partes: (1) matriz mxn, representada

por Mcna = (Acna, Gcna), onde Acna = {a1, a2, a3, . . . , an} é o conjunto �nito de amostras e

Gcna = {g1, g2, g3, . . . , gm} representa o conjunto de genes, (2) matriz com valores discretizados,

sendo Gcna = {g ∈ Z| − 1 ≤ g ≤ 1} representado por β e englobando deleções homozigóticas e

ampli�cações e (3) matriz com genes dispostos em linhas e classi�cação das CNVs como "raras",

"novas" ou "comuns" em colunas, sendo representada por α.

Expressão de miRNA

Os dados de expressão de miRNA foram representados comoMmi = (Ami, Gmi), onde Ami =

{a1, a2, a3, . . . , an} é o conjunto �nito de amostras e Gmi = {g1, g2, g3, . . . , gm} o conjunto de

miRNAs. Os valores foram apresentados como log2.

Pontuação

Para a identi�cação das pontuações entre os diferentes níveis de alterações, primeiramente foi

feita uma correlação para cada gene gi entre pares de plataformas: Cor(Mcna,Mex), Cor(Mme,Mex)

e Cor(Mmi,Mex), considerando r(x,y) > 0, 3 para correlação entre CNA e expressão gênica, e

r(x,y) < −0, 3 entre metilação e expressão de mRNA e miRNA e expressão de mRNA. Posterior-

mente foi utilizada a razão entre sinal e ruído (SNR, do inglês Signal-to-noise ratio) para avaliar

as alterações encontradas percorrendo as 31 amostras da matriz de expressão gênica onde os

dados foram interpretados como: alterados (1) e sem alteração (0), tanto para expressão aumen-

tada, quanto para expressão diminuída. Considera-se µicna,1 e σ
i
cna,1 como sendo a média e desvio

padrão, respectivamente, da expressão gênica quando gcna for igual a 1 e µicna,0 e σicna,0 como

sendo a média e desvio padrão da expressão gênica quando gcna for igual a 0. Os valores µime,1
e σime,1 são calculados similarmente a partir da matriz Mme para metilação. Para o i -th gene

foi calculado a pontuação entre as alterações de CNA, metilação, miRNA e os valores médios

obtidos na matriz de expressão de mRNA. Considerando os critérios anteriores,

|P iexp−aumentada| =
[(

µicna,1 − µicna,0
σicna,1 + σicna,0

+ α+ β

)
+
µime,1 − µime,0
σime,1 + σime,0

+
µimi,1 − µimi,0
σimi,1 + σimi,0

]

|P iexp−diminuida| =
[(

µicna,1 − µicna,0
σicna,1 + σicna,0

+ α+ β

)
+
µime,1 − µime,0
σime,1 + σime,0

+
µimi,1 − µimi,0
σimi,1 + σimi,0

]

Mpontuacao = (Pexp−aumentada, Pexp−diminuida)

onde σime,1, σ
i
mi,1, σ

i
cna,1 > 0, σime,0, σ

i
mi,0, σ

i
cna,0 > 0, P i é o peso atribuído para cada

gene com expressão aumentada e expressão diminuída de acordo com os demais conjuntos de

alterações, α representa a classi�cação de x como uma variante rara ou nova, β classi�ca o gene

como ampli�cado ou com deleção homozigótica eMpontuacao é a matriz �nal com as pontuações de

todos os genes selecionados, e apresentados por ordem crescente de pontuação. O pseudocódigo
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foi apresentado no Algoritmo 2.

Algorithm 2 Pseudocódigo da primeira etapa de seleção de genes com as melhores combinações
dentre as alterações genômicas, transcriptômicas e epigenéticas.

Require: {g1, . . . , gn} ∈Mcna, {g1, . . . , gn} ∈Mmi, {g1, . . . , gn} ∈Mme, β,α
Ensure: Highscore array of genes with over and down expression; Mpontuacao =

(Pexp−aumentada, Pexp−diminuida)
1: for each gene i in Mex do
2: if i in Mcna | i in Mcna | i in Mcna then
3: C1 = Cor(Mcna,Mex) {Store gene correlation value in C1}
4: C2 = Cor(Mme,Mex) {Store gene correlation value in C2}
5: C3 = Cor(Mmi,Mex) {Store gene correlation value in C3}
6: if C1 > 0.3 | C2 > −0.3 | C3 > −0.3 then
7: P iexp−aumentada ← [(SNRcna + α+ β) + SNRme + SNRmi]

8: P iexp−diminuida ← [(SNRcna + α+ β) + SNRme + SNRmi]
9: end if
10: end if
11: end for

5.2.2 Redes em Módulos

No presente estudo foi implementado o método descrito por Michoel et al. (2007) e Segal et al.

(2003), com algumas alterações durante a formação, seleção e atribuição de módulos aos genes

selecionados na primeira etapa de integração de dados. Aqui, para cada gene g, foi associada

uma variável randômica Xg que assume valores contínuos e corresponde ao nível de expressão

genica. A distribuição de Xg depende do nível de expressão do conjunto de genes reguladores Rg
obtidos na primeira etapa de integração de dados.

Nessa etapa da metodologia foram considerados três componentes: (1) partição dos genes

da Mex em um conjunto de módulos Mz = 1, . . . , N (no presente estudo foi utilizada a biclus-

terização Bayesiana); (2) estrutura E que atribui para cada módulo Mz um conjunto de pais

R, chamados de reguladores dos genes em Mz; (3) probabilidade condicional (entre módulos e

reguladores) para todas as associações que especi�ca a distribuição sobre os valores de um gene

na matriz para cada valor atribuído ao conjunto de reguladores (RMz). As três etapas apresenta-

das descrevem a distribuição sobre todos os genes em na matriz de expressão gênica, onde cada

gene é dependente dos reguladores do módulo que ele pertence. Aqui, um regulador equivale

a um candidato a driver. Posteriormente foi realizado o enriquecimento dos módulos em vias

biológicas (p < 0, 05) e classi�cação dos genes como: oncogenes, supressores tumorais e fatores

de transcrição.

Mais especi�camente, se uma rede em módulo for descrita como acíclica (em um desenho

com arestas diretas entre genes reguladores e genes co-expressos da matriz) é possível de�nir

uma distribuição de probabilidade conjunta para os niveis de expressão de todos os genes como

um produto de uma distribuição condicional,

p(g1, g2, g3, . . . , gn) =
n∏

m=1

p(gm|gn)

No contexto original de redes em módulos assume-se que os genes possam ser agrupados em
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diferentes módulos, onde aqueles que pertencem ao mesmo módulo compartilham os mesmos

parâmetros de DPC (Distribuição de Probabilidade Condicional), e podem ser representados

pela formação de Mz = {1, . . . , z} módulos, uma coleção de genes reguladores para cada módulo

(RMz), e uma distribuição de probabilidade conjunta. A DPC do nível de expressão do gene

no módulo z é normal com média (µ) e desvio padrão (σ) dependendo do valor de expressão

dos genes reguladores dos módulos obtidos através de uma árvore de regressão. As etapas para

implementação e adaptação da rede em módulo utilizada no presente estudo são apresentadas a

seguir.

5.2.3 Biclusterização Bayesiana - Formação dos Módulos

O processo de formação dos módulos a partir da matriz de expressão gênica tem os níveis

de expressão dos genes (g) medidos através de uma variável aleatória Xg. Considerando uma

matriz com os valores de expressão representados por Mex,= g1, g2, g3, . . . , gm, m x n, onde m

representa o gene e n as amostras, Segal et al. (2003) sugere um modelo ondeMz é de�nido como

um subconjunto de genes com uma partição γz do conjunto 1, . . . , z de módulos. A probabilidade

à posteriori para o conjunto de módulos (MGz , γZ), chamada de P , é dada por

P =
∏
z

∏
E∈γz

∫ ∫
dµdϕp(µ, ϕ)

M∏
g∈Mz

K∏
m∈E

p(g|µ, ϕ)

onde p(g|µ, σ) é a distribuição normal com média µ e precisão ϕ e p(µ, ϕ) é a distribuição

gama-normal apresentada no estudo de Segal et al. (2005), implementado no presente estudo.

Nessa etapa foi utilizado o método de bootstrap para reamostrar os módulos com melhor pontu-

ação a partir da distribuição à posteriori. A Figura 6 apresenta o modelo grá�co de um bicluster

e atribuição de reguladores.
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Figura 6: Modelo grá�co de um bicluster para genes e amostras dado uma matriz de expressão gênica
e um candidato a regulador.

Mais especi�camente, a identi�cação de módulos de genes começa a partir do primeiro ele-

mento da matriz de expressão e o valor que representa a similaridade entre linhas e colunas para

identi�car módulos consistentes é calculado com βpont = | (bi1,j1 + bi2,j2)− (bi1,j2 + bi2,j1) |, onde
i1 e i2 são linhas do módulo e j1 e j2 são colunas do módulo (Kanungo et al. , 2011). Essa técnica

é baseada em um modelo aditivo e, portanto pode extrair módulos consistentes da matriz. Du-

rante o processo, linhas e colunas são adicionadas ao módulo de acordo com o limiar βpont < β

e quando chega ao �m da matriz de expressão e o número de linhas e colunas satisfazem as

condições o módulo é armazenado em Mz.

5.2.4 Associação entre Genes Pré-selecionados e Módulos

Para a atribuição dos genes selecionados na primeira etapa de integração de dados como

reguladores (r) dos módulos (z) formados foi considerado um conjunto de situações e valores de

expressão esperados para cada situação, representado pela expressão de um pequeno conjunto

de genes candidatos a reguladores que in�uenciam a expressão de um módulo. Este conjunto

de situações é organizado como uma árvore de regressão composta por dois blocos de cons-

trução: "nós" de decisão e "nós" folha. Esse modelo é amplamente utilizado em diversas áreas

(Friedman e Meulman , 2003; Marshall , 2001; Robinson , 2008). Cada nó de decisão contém um

teste num atributo, corresponde a um candidato, possui uma pergunta sobre seu per�l na matriz

de expressão gênica (Mex) e apresenta dois atributos (yθ): nó da direita (escolhido quando a

resposta é verdadeira) e nó da esquerda (quando a resposta é falsa). Para o conjunto de amostras
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utilizadas no estudo, a análise começa na raiz e percorre um caminho dependente da resposta

obtida, até que um nó folha seja alcançado e o limiar pré-de�nido seja atingido. Cada folha está

associada a uma classe e apresenta uma distribuição de probabilidade que representa a expressão

dos genes do módulo Mz. As expressões dos genes em Mz, para cada situação, são analisadas

como uma distribuição normal, com média e variância armazenadas na folha correspondente.

Um exemplo foi apresentado na Figura 7, com uma árvore de regressão com genes presentes em

módulos enriquecidos para o ciclo celular.

Figura 7: Modelo de árvore de regressão com genes enriquecidos para via do ciclo celular. Cada nó (gene)
possui dois blocos de decisão acompanhados por um modelo linear. Através de um limiar pré-de�nido a
análise percorre toda a árvore, partindo da raiz até a folha.

Nesse caso a probabilidade de se observar alguns valores de expressão para o gene no array

é de�nida pela distribuição normal especí�ca para um determinado comportamento. Em uma

situação onde o valor de expressão do gene é fortemente regulado por um candidato a driver, a

distribuição normal pode ter uma variância muito pequena. Para cada conjunto de amostras N

na partição z para um dado módulo z, uma distribuição normal é associada aos parâmetros (µN ,

ϕN ) que podem ser estimados a partir da distribuição posterior. Essa etapa é responsável pela

predição do per�l de alteração de uma condição (N), dado o nível de expressão de um conjunto

de Rz genes candidatos, ou seja, há uma distribuição condicional,

p(xg|xr) = p(xg|µN , ϕN )

A escolha de um per�l é feita pela utilização da árvore de regressão. Para cada nó θ, foi

associado um regulador rθ e um valor de partição γ. A decisão do nó é baseada no teste grθ ≥ zθ
ou grθ < zθ. Posteriormente é utilizada a árvore de regressão com o sorteio dos per�s de expressão

N ∈ γz pela média µN , ligando o conjunto de dados ordenados hierarquicamente. Foi de�nido

que cada nó da árvore seria associado à atributos representados por:

yθ = ±1

{
yθ = −1 expressao diminuida

yθ = 1 expressao aumentada.

onde yθ = −1 de�ne a escolha pelo per�l de expressão diminuída (lado esquerdo da árvore)

e yθ = 1 de�ne a escolha pelo per�l de expressão aumentada (lado direito da árvore).

O gene candidato obtido na primeira etapa de integração de dados, representado por rθ
foi então associado ao valor da direção da escolha do nó θ com uma probabilidade condicional
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de�nida por p (yθ|grθ , zθ, βθ) = 1+ e−βθyθ(grθ−zθ)′−1. Dado os valores de expressão xr para todos

r ∈ Rz, o algoritmo percorre toda a árvore de decisão de maneira probabilística, pegando a decisão

yθ±1 para cada nó θ. Nessa etapa, a distribuição condicional se associa com a distribuição normal

representado por p (xg|xr) =
∑

N∈γr αN (xr) p (xg|µN , ϕN ), onde αN =
∏
θ p (yθ|xrθ , zθ, εθ).

Para um módulo inferido a partir de uma matriz de expressão gênica Mex é possível derivar

a função de probabilidade posterior para cada gene candidato a regulador de cada nó θ. Cada

amostra (condição) pertence a exatamente um conjunto N em Rz e, portanto, determina um

único caminho da árvore a ser percorrido. Além disso, cada nó θ tem um conjunto Nθ associado,

englobando todos os conjuntos de condições quem pode ser alcançados a partir do nó θ. Com isso,

para cada nó é possível inferir P (r, γ)αmaxε

(∏
n∈Nθ p (yθ, n|xr,n, γ, ε)

)
, onde ε é o maximizador

(melhor escolha). Tipicamente, considera-se como um possível valor de γ do módulo o valor de

expressão xz,y para γ ∈ Nθ.

A probabilidade à posteriori apresentada avalia a e�ciência dos possíveis reguladores predi-

zerem a divisão do módulo em dois contextos (dois conjuntos de amostras Nθ), induzido pela

partição condicional γz. A seguir é apresentado o pseudocódigo que percorre a árvore e atribue

um gene selecionado na primeira etapa de integração de dados como possível regulador de um

módulo z, selecionando os melhores conjuntos.

Foi de�nido que L representa uma árvore do conjunto amostral, Cβ representa o conjunto de

genes passengers utilizado como referência e C o conjunto de interações proteína-proteína. Caso

os módulos formados não apresentem 10% de interação física entre regulador e genes co-expressos

dos módulos ou 20% de genes passengers presentes nos módulos, eles são quebrados e o processo

de formação dos módulos (Seção 5.2.3) e atribuição de reguladores (Seção 5.2.4) recomeça até

que a condição seja satisfeita.

5.2.5 Atribuição de Pontuação ao Regulador

A pontuação é decorrente da constante associação entre módulos e genes reguladores e de-

pende de todos os genes presentes no módulo. O processo de atribuição de um gene candidato

como regulador de um módulo foi reamostrado e os critérios de pontuação seguiram aqueles

utilizados por Segal et al. (2003). No caso especí�co da metodologia implementada, para ob-

ter a signi�cância dessa atribuição Sθ(r) foi utilizada uma média de probabilidade de predição,

representada por

Sθ(r) =
fθ

Atrib

∑
z

pθ(r, z)

onde |fθ|
Atrib é a escolha natural que demonstra a existência de uma con�ança maior na atribui-

ção de nós a outras condições avaliadas. A soma
∑
z percorre o conjunto de valores de partição

para os reguladores (r) em nó (θ). A signi�cância total Sθ(d) da atribuição de um regulador a

um módulo é de�nido pela soma dos valores sobre todos os nós processados de um determinado

módulo.

Z(r) =
∑
θ∈Mθ

∑
ϕ∈θ

zϕ(r)

onde θ ∈Mθ representa todos os nós do conjunto e zϕ(r) representa a precição de um módulo
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associado ao regulador.

5.2.6 Mecanismos para Seleção de Módulos

Os módulos formados foram enriquecidos para processos biológicos pelo Gene Ontology (GO,

disponível em http://www.geneontology.orgâ��), e a signi�cância do enriquecimento foi utili-

zada como um dos critérios para a escolha dos módulos. Porém, esse tipo de abordagem envolve

uma série de problemas associados às anotações biológicas, auxiliando na escolha de módulos

pouco representativos. Alguns desses problemas envolvem: (1) a redundância dos termos bio-

lógicos, repetidos em fontes variadas de anotação (e.g. ciclo celular: GO:0007049, ciclo celular:

KEGG:hsa04110) ou que são segregados em termos muito semelhantes, com o mesmo signi�cado

biológico (e.g. ciclo celular: GO:0007049 e processo do ciclo celular: GO:0022402); (2) polariza-

ção devido ao uso frequente de certos termos inespecí�cos (e.g. GO:0050789 representa regulação

do processo biológico, que inclui mais de 44% de todos os genes humanos anotados); (3) ano-

tação funcional inadequada de vários genes bem descritos (e.g. o gene NRAS não é anotado

para GO:0043410, que representa regulação positiva da cascata MAPK, mas o papel deste gene

na sinalização MAPK é bem conhecida, uma vez que é parálogo ao gene HRAS, com função

essencial na via). Além disso, genes reguladores podem não apresentar interações físicas com os

genes dos módulos, o que contrasta com o objetivo de que eles sejam responsáveis por algum

tipo de mudança na expressão dos genes de um módulo. Após análise pelo GO (disponível em

www.geneontology.org), foram considerados signi�cativos os módulos enriquecidos para vias com

p <0,05.

Com relação às PPI, foram utilizados sete bancos de dados: DIP (disponível em http://dip.

doe-mbi.ucla.edu), HiMAP (disponível em https://lib.stanford.edu/himap), IntAct (disponível

em www.ebi.ac.uk/intact), MINT (disponível em http://mint.bio.uniroma2.it/mint/Welcome.

do), MIPS / MPPI (disponível em http://mips.helmholtz-muenchen.de/proj/ppi), pSTIING

(disponível em http://pstiing.licr.org/) e STRING (disponível em http://string-db.org). Todos

esses bancos armazenam interações proteína-proteína e diversas anotações a respeito da técnica

utilizada (e.g. sistema de duplo híbrido, co-imunoprecipitação, puri�cação por a�nidade em tan-

dem e espectrometria de massa). Foram considerados signi�cativos os módulos que apresentavam

alta pontuação de acordo com o programa de regulação e pelo menos 20% de passengers presen-

tes. Mesmo que o processo de enriquecimento não seja e�ciente, como explicado anteriormente,

espera-se que a inclusão de novos critérios de seleção auxilie na escolha de módulos com maior

representatividade na doença. Em um caso hipotético, se um módulo enriquecido para ciclo celu-

lar é formado por vinte genes, o critério de 10% de interação determina que ao menos dois genes

estejam interagindo diretamente com o regulador, propondo uma ação direta entre o candidato

a driver e genes que participam do mesmo processo. Caso um regulador seja atribuído a mais

de um módulo, esse critério pode auxiliar na escolha do módulo com maior relevância para a

doença.

5.2.7 Parâmetros Pré-de�nidos para Formação do Conjunto Driver-Módulo

Alguns parâmetros adicionais foram de�nidos:

� Numero mínimo de 12 amostras (de 31 possíveis de CaPe) em uma folha da árvore de

http://www.geneontology.org
www.geneontology.org
http://dip.doe-mbi.ucla.edu
http://dip.doe-mbi.ucla.edu
https://lib.stanford.edu/himap
www.ebi.ac.uk/intact
http://mint.bio.uniroma2.it/mint/Welcome.do
http://mint.bio.uniroma2.it/mint/Welcome.do
http://mips.helmholtz-muenchen.de/proj/ppi
http://pstiing.licr.org/
http://string-db.org
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regressão para ser considerada a divisão do cluster (módulo) em expressão aumentada e

diminuída. Caso contrário, não ocorre divisão.

� Utilização da centróide entre as expressões aumentada e diminuída para garantir que a

divisão do módulo não esteja muito longe do centro da variância da expressão.

� A divisão só continua se durante o teste com 1.000 permutações para identi�cação de

possíveis novos reguladores (drivers) a signi�cância for determinada por p < 0, 05.

� Foram consideradas três amostras (10% das 31 amostras de CaPe) como o número máximo

de módulos que um gene pode ser adicionado. Caso o gene ultrapasse o limiar de�nido, ele

não é adicionado ao(s) módulo(s) correspondente(s).

� Cada módulo formado deve apresentar, no mínimo, 10% de genes com interações proteína-

proteína associando reguladores (drivers) e genes presentes nos módulos.

� Cada módulo formado deve apresentar, como limiar, 20% de genes passengers em cada

módulo para que o mesmo seja formado. Caso contrário, recomeça o processo de atribuição

de um regulador ao módulo correspondente.

5.3 Especi�cação dos Dados e Plataformas

Cada plataforma utilizada foi caracterizada de acordo com suas possíveis alterações. Os da-

dos de CNA foram classi�cados de acordo com as possíveis alterações genômicas "NA", "A",

"D", "DD" e "G"(i.e., sem alteração, ampli�cação, deleção hemizigótica, deleção homozigótica

e ganho de cópias do DNA, respectivamente). Essas informações foram obtidas a partir da sele-

ção das regiões signi�cantes e frequentemente alteradas (p <0,05 e frequência maior que 20%)

e posteriormente comparadas com o banco de variantes genômicas DGV (Database of Genomic

Variants, disponível em http://projects.tcag.ca/variation/) classi�cando as regiões como: "nova",

"rara"ou "comum". As regiões comuns estão presentes no DGV com uma frequência maior que

1% em comparação com outros estudos. Regiões "raras" apresentavam sobreposição de até 50%

da região com estudos já descritos e frequência menor que 1%. Já as regiões "novas" estão au-

sentes no banco de dados. Os dados de metilação também foram distribuídos em m linhas e

n colunas, onde cada gene foi classi�cado como hipermetilado se log2 < 0 e hipometilado, se

log2 > 0. Foram selecionados apenas genes com alterações na metilação em pelo menos 52% dos

casos (16/31) e 40% de sondas alteradas para cada gene. Os valores foram arredondados, e.g. no

caso do gene ser coberto por três sondas, pelo menos duas deveriam apresentar alterações na me-

tilação. Os miRNAs diferencialmente expressos foram classi�cados de acordo com sua expressão

aumentada ou diminuída no conjunto de amostras. Os alvos desses miRNAs foram localizados

nos bancos de predição Targetscan (disponível em www.targetscan.org), PicTar (disponível em

pictar.mdc-berlin.de), MicroCosm (disponível em www.ebi.ac.uk/enright-srv/microcosm/) e mi-

croRNA.org (disponível em www.microrna.org).

Na comparação entre alterações genômicas e expressão gênica, a hipótese nula (H0) é que a

diferença na expressão obtida da comparação entre amostras tumorais e normais não se correla-

cionam com o estado de alterações de cópias do DNA. O mesmo se aplica para as outras variáveis

quando comparadas com os dados de expressão gênica. Para avaliar o grau de dependência entre

http://projects.tcag.ca/variation/
www.targetscan.org
pictar.mdc-berlin.de
www.ebi.ac.uk/enright-srv/microcosm/
www.microrna.org
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os genes foi realizada uma correlação, considerando aqueles cuja correlação satisfazia as questões

biológicas. (e.g. considerando X a variável de expressão gênica e Y a variação de metilação é

esperado que −1 ≥ rxy < 0).

5.3.1 Array-Comparative Genomic Hybridization - aCGH

Para a identi�cação de alterações no número de cópias de DNA foi utilizada a plataforma

Human Genome CGH microarray 4x44K (Agilent), composta por sequências com 60pb e espa-

çamento médio de aproximadamente 74Kb. Essa plataforma possui 45.015 sondas que mapeiam

genes bem caracterizados, particularmente envolvidos em câncer, além de sequências codi�cado-

ras e não codi�cadoras (disponível em http://www.chem.agilent.com).

Os dados foram �ltrados e normalizados pelo programa Feature Extraction 10.1.1.1 (Agilent),

de acordo com as características e qualidade das amostras. Em seguida, foi aplicado um método

de segmentação pelo algoritmo GLAD (Hupe et al. , 2004) para a identi�cação de segmentos

envolvidos em ganhos e perdas no conjunto de amostras (p < 0, 05). Para a identi�cação das

regiões alteradas a partir dos segmentos, foi utilizado o algoritmo GISTIC (Beroukhim et al. ,

2007). Nesta análise, para cada alteração foi atribuído um G-score que considera a sua amplitude

e frequência de ocorrência no conjunto total. Para cada região alterada foi identi�cado o q-valor

e selecionadas aquelas que apresentavam um limiar abaixo de 0,1.

As alterações do número de cópias genômicas foram classi�cadas como: ganhos (uma cópia

adicional, de�nida pelo valor de log2 > 0, 4), perdas hemizigóticas (uma cópia ausente, de�nida

pelo valor de log2 < −0, 4), ampli�cação (duas ou mais cópias adicionais, de�nido pelo valor de

log2 > 0, 8) e perda homozigótica (duas cópias ausentes, de�nida pelo valor de log2 < −1, 2).
As regiões identi�cadas foram comparadas com dados disponíveis no DGV e classi�cadas como:

"comuns", "raras" e "novas". Dados disponíveis na Tabela 3.

Com relação às análises entre amostras tumorais e normais de CaPe foram mantidas apenas

regiões alteradas com frequência maior que 20%, resultando em 411 genes alterados em 49 re-

giões signi�cantes com p < 0, 05, sendo 141 ganhos (34,4%), 10 perdas homozigóticas (2,44%),

9 ganhos em alto nível (2,2%) e 251 perdas hemizigóticas (60,8%). Os ganhos genômicos (ga-

nhos de uma cópia e ampli�cação) envolveram principalmente os cromossomos 16 e 19 (24 e 33

eventos, respectivamente), enquanto as perdas cromossômicas (deleções homozigóticas e hemizi-

góticas) ocorreram principalmente nos cromossomos 1, 11, 22 e Y, sendo 28, 32, 30 e 36 eventos

respectivamente.

Tabela 3: Representação das alterações do número de cópias do DNA signi�cativamente identi�cadas
pelo algoritmo GISTIC (p < 0, 05, q < 0, 1)

Cromossomo Citobanda Comprimento Evento Genes P-Valor DGV

1 p36.13 226749 Ganho 4 0,003 rara

1 p36.13 - p36.12 387821 Perda 28 0,032 rara

2 p23.2 - p23.1 816536 Perda 1 0,02 comum

2 q37.1 81415 Perda 6 0,006 rara

2 q37.3 442266 Ganho 7 0,047 comum

3 q25-q26.31 285715 Ganho 9 0 comum

3 p23-p22 285715 Perda 7 0 comum

4 p16.2 513418 Perda 5 0 rara

4 q35.2 941518 Perda 4 0,004 rara

5 q21 1667961 Perda 6 0 rara

http://www.chem.agilent.com
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7 7q31 1042311 Perda 8 0 comum

7 7p21 311412 Perda 2 0 comum

8 q21.3 951944 Perda 2 0,011 rara

8 p22 214780 Perda 4 0 comum

9 p23 1028188 Perda 1 0,045 comum

9 p21.3 239337 Ganho 4 0 rara

9 q21.33 135597 Perda 4 0,045 rara

10 p12.1 113641 Perda 4 0,024 rara

10 p12.2 512003 Ganho 11 0,007 comum

11 p15.4 425026 Perda 31 0,005 comum

11 q13.1 36126 Ganho 8 0,009 rara

11 q23-q24 461717 Perda 1 0,049 rara

12 p13.31 137399 Ganho 5 0,005 comum

12 q24.22 233394 Ganho 2 0,008 comum

12 q24.31 111257 Ganho 5 0,008 rara

13 q13.2 393933 Perda 2 0,021 rara

13 q14.2 226791 Ganho 3 0,001 rara

14 q24 594580 Perda 3 0,018 rara

15 q22 89108 Perda 3 0,005 comum

16 p13.3 239154 Ganho 24 0,01 comum

16 p13.3 111965 Perda 12 0,021 comum

16 p11.2 235397 Perda 10 0 comum

17 p13.3 128546 Perda 5 0,032 rara

17 q11.1-q11.2 277896 Perda 5 0,025 comum

17 q24-q25 207559 Ganho 9 0,032 rara

18 p11.31 - p11.21 9830873 Perda 4 0 comum

19 p13.2 142846 Ganho 12 0,023 comum

19 q13.33 78075 Perda 9 0,018 rara

19 q13.33 145582 Ganho 11 0,032 rara

19 q13.42 62901 Perda 7 0,018 comum

19 q13.42 112982 Ganho 10 0,032 rara

20 q13.12 299553 Perda 4 0,018 comum

21 q11 305282 Ganho 9 0 rara

22 q13.33 325248 Perda 30 0,004 comum

X p11.22 989280 Ganho 17 0,006 rara

X q28 545455 Perda 8 0,031 comum

X q28 102491 Perda 9 0,031 rara

Y q11.21 663688 Perda 5 0,013 comum

Y q11.22 - q11.23 3583709 Perda 31 0,013 comum

No estudo comparando amostras positivas e negativas para infecção pelo HPV foram consi-

deradas apenas alterações signi�cativas presentes em mais de 20% dos casos e com p < 0, 05.

Os critérios para a classi�cação genômica das alterações e das CNVs foram os mesmos daqueles

apresentados anteriormente. Foram identi�cadas 19 regiões alteradas, com 150 genes, sendo 77

ganhos de cópias e 73 deleções hemizigóticas. Os resultados dessa análise estão apresentados na

Tabela 4.

5.3.2 Análise de Expressão Gênica em Larga-Escala (Microarray)

O per�l de expressão gênica foi avaliado pela plataformaWhole Human Genome 4x44K (Agi-

lent), composta por 43.376 sequências biológicas e 32 sondas para controles positivos Spike in

(disponível em http://www.genomics.agilent.com). Os procedimentos de marcação das amostras,

http://www.genomics.agilent.com
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Tabela 4: Alterações referentes à comparação entre amostras positivas e negativas para infecção pelo
HPV em 31 amostras de carcinoma de pênis. A coluna de frequência representa os valores exclusivos para
HPV+ em comparação com HPV

Cromossomo Citobanda Evento Genes Frequência P-Valor DGV
(% HPV+)

1 q31.3 Ganho 3 30,76 0,022 comum
2 q35 Perda 2 30,76 0,022 rara
2 q35 Perda 15 30,76 0,022 rara
2 q35 Perda 11 30,76 0,022 rara
2 q35 Perda 8 30,76 0,022 comum
2 q36.3 Perda 3 30,76 0,022 rara
2 q36.3 Perda 1 30,76 0,022 rara
2 q36.3 Perda 2 38,46 0,007 rara
2 q36.3 Perda 6 30,76 0 rara
2 q37.1 Perda 7 30,76 0,022 rara
2 q37.1 Perda 8 38,46 0,007 rara
2 q37.1 Perda 7 30,76 0,022 rara
3 q22-q23 Perda 3 30,76 0 rara
3 q27.3 Ganho 1 30,76 0,022 rara
19 q13.31 - q13.32 Ganho 2 30,76 0,022 rara
19 q13.32 Ganho 5 38,46 0,007 rara
19 q13.32 Ganho 21 30,76 0,022 rara
19 q13.32 Ganho 42 30,76 0,022 rara
20 p12 Ganho 3 30,76 0,022 rara

hibridação e detecção seguiram o protocolo Two-color microarray-based gene expression analysis

(Agilent Technologies) que utiliza o Quick Amp Labeling Kit (Agilent). As lâminas foram analisa-

das em scanner Agilent utilizando o software Scan Control 8.1 (Agilent) e os dados extraídos com

o programa Feature Extraction 10.1.1.1 (Agilent). Todas as 31 amostras preencheram os crité-

rios de qualidade do fabricante, o que inclui análises de background, uniformidade da hibridação,

intensidade dos sinais �uorescentes (verde e vermelho) e variação das replicatas.

Ao analisar os dados de expressão gênica, alguns oligonucleotídeos de 60pb não foram in-

terpretados de acordo com a lista de genes disponibilizada pelo fabricante, pois se alinhavam

com transcritos de outros genes. Foi necessário realizar uma anotação sistemática de todos os

cromossomos, implementando o algoritmo de Gertz et al. (2009). A Figura 8 apresenta as etapas

dessa análise que resultou na �ltragem de 6.253 sondas.

Posteriormente as sondas foram �ltradas de acordo com a qualidade do sinal obtido pelo scan-

ner e consideradas apenas aquelas que apresentavam desvio padrão maior que 0,25, resultando
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Figura 8: Fluxograma adaptado de Gertz et al. (2009) mostrando o processo de validação de sondas
por posição, categorizando-as como: válidas, possivelmente válidas e inválidas. As sondas inválidas foram
excluídas da análise.

em 9.253 sondas cobrindo 8.445 genes. Para as sondas que não apresentavam reprodutibilidade,

de acordo com os critérios do �ltro utilizado, foi atribuído "NA". Em ambos os estudos (tu-

mor/normal e HPV+/HPV-) os dados foram analisados pelo pacote samr (Tibshirani et al. ,

2011) para identi�cação das sondas signi�cantes, resultando em 5.251 genes na comparação en-

tre amostras tumorais e normais e 475 genes obtidos da comparação entre os carcinomas de

pênis positivos e negativos para infecção pelo HPV. A Figura 9 apresenta uma relação entre as

alterações encontradas e os cromossomos, em ambos os estudos.

5.3.3 Análise de Metilação

O per�l de metilação foi avaliado pela plataforma Human DNA Methylation Array (G4495A,

AMADID 023795, formato 244K) (Agilent), que apresenta 237.227 sondas espaçadas por 97pb

cobrindo 21MB do genoma. A abrangência é de 27.627 ilhas CpGs conhecidas com aproximada-

mente 8 sondas por ilha além de 5.081 regiões não metiladas e ilhas CpGs expandidas. Os dados

foram normalizados para a correção de ligações não especí�cas das sondas. Durante a análise, foi

considerada uma distância de 1.000pb entre sondas e p < 1x10−3.

Foi utilizado um método de análise removendo os NAs das tabelas para a �ltragem de sondas

com baixa qualidade após a hibridação. Posteriormente, foram selecionadas apenas sondas com

signi�cância de p < 1x10−3, fold-change ≥ 1, 5 (comparação entre tumor e normal) e frequência
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Figura 9: (A) Representação do número de genes diferencialmente expressos obtidos da comparação entre
amostras tumorais e normais de pênis. A barra na cor preta signi�ca expressão aumentada (3.151/5.251
- frequência de 60%) e a barra cinza, expressão diminuída (2.100/5.251 - frequência de 40%). Em (B),
grá�co representando o número de genes diferencialmente expressos obtidos da comparação entre amostras
positivas e negativas para a infecção pelo vírus. A barra na cor preta representa expressão aumentada
(231/475- frequência de 48.6%) e a barra cinza, expressão diminuída (244/475 - frequência de 51.4%).

de hipermetilação ou hipometilação maior que 20%, i.e., uma sonda precisa estar alterada em

pelo menos doze amostras. Em alguns casos, mais de uma sonda foi responsável pela cobertura

das ilhas CpGs de um gene. Um gene foi considerado hipermetilado ou hipometilado se pelo

menos 50% das sondas que cobrem esse gene passaram pelos critérios anteriores. No estudo

envolvendo amostras tumorais e normais de CaPe, foram selecionados 1.400 genes com alterações

na metilação do DNA, sendo 551 genes hipermetilados e 849 genes hipometilados. Com relação

à comparação entre amostras positivas e negativas para infecção pelo HPV em CaPe, 448 genes

foram identi�cados, sendo 298 hipermetilados e 150 genes hipometilados. As Figuras 10 e 11

apresentam a quantidade de alterações encontradas com relação ao cromossomo em ambos os

estudos.

5.3.4 Análise de miRNA

Foram selecionadas 37 amostras de tecidos de pênis: 25 CaPe (T), 7 tecidos normais adjacentes

(S) e 5 glandes obtidas em autópsias de indivíduos post morten (G). A quanti�cação da expressão

de miRNAs foi realizada pelo sistema TaqMan Human MicroRNA Assay Set v2.0 (Applied

Biosystems) no aparelho 7900 HT Fast Real Time PCR (Applied Biosystems).

Para a síntese de cDNA foi utilizado um conjunto de iniciadores pré-de�nidos desenhados de

forma que permaneçam em uma estrutura de loop (Megaplex RT Primers, Applied Biosystems).

Este sistema permite a ligação dos iniciadores a centenas de miRNAs alvos em um único experi-

mento e reduz o número de reações de transcrição reversa (RT) e a quantidade de RNA necessária

para as reações. O pool de iniciadores Megaplex RT primers (Human Pool A) foi utilizado para

os ensaios com as plataformas de array. Este kit contém iniciadores para 377 miRNAs especí�cos

e para três miRNAs controles endógenos e um controle negativo.

Para a PCR foram adicionados 450 µL de TaqMan Universal PCR Master Mix, No AmpErase
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Figura 10: Representação dos genes com alterações nos níveis de metilação em CaPe (comparação
entre amostras tumorais e normais), separados por cromossomo. As barras na cor cinza representam os
genes hipometilados e as barras na cor preta, genes hipermetilados. Nota-se uma frequência maior de
hipometilação nos cromossomos 7, 16 e 19. Com relação à hipermetilação, os cromossomos 7, 8, 18 e 19
aparecem com maior frequência de alterações.

Figura 11: Genes metilados na comparação entre amostras positivas e negativas para o HPV em CaPe.
As barras na cor cinza e preta representam genes hipometilados e hipermetilados, respectivamente. É
possível identi�car uma frequência maior de hipermetilação nos cromossomos 1, 2, 17 e 19. Os genes
hipometilados se concentram em maior quantidade nos cromossomos 1, 17 e 19.

UNG, 2X (Applied Biosystems), 6 µL do produto ampli�cado e 444 µL de água, deste mix, um

volume de 100 µL foi transferido para cada uma das 8 portas de entrada da plataforma TaqMan

MicroRNA Array que são conectadas por canais de micro�uidos até os 48 micro-wells que contém

os primer/probe TaqMan lio�lizados. A plataforma foi centrifugada duas vezes por 1 minuto a

1200 rpm para distribuição uniforme do líquido na porta de entrada da plataforma a cada um

dos micro-wells. A plataforma foi selada e levada ao Biosystems Prism 7900HT Fast Real-Time

PCR sequence detection System (Applied Biosystems) para quanti�car os níveis de expressão de

cada miRNA.

Os miRNAs utilizados no estudo foram selecionados a partir da comparação entre amostras

tumorais e normais e entre amostras HPV+ e HPV-, com seleção dos miRNA diferencialmente

expressos, com fold-change>1,5 e p < 0, 05. Para a identi�cação dos alvos dos miRNAs foram
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utilizadas informações de predição obtidas no banco de dados mirDIP (disponível em http://

ophid.utoronto.ca/mirDIP), que integra seis bancos de predição e permite a utilização de recall

e precision como um dos critérios de seleção dos genes alvos. A Tabela 5 apresenta os miRNAs

utilizados nos estudos.

Tabela 5: Representação dos miRNAs diferencialmente expressos obtidos nas comparações entre amos-
tras tumorais e normais de CaPe e positivas e negativas para infecção pelo HPV.

Tumor vs Normal HPV+ vs HPV-
miRNA Fold-change miRNA Fold-change

hsa-miR-135b 238.73 hsa-miR-517b -586.00
hsa-miR-429 225.66 hsa-miR-589 -51.51
hsa-miR-31 147.05 hsa-miR-520b -18.64
hsa-miR-182 48.95 hsa-miR-218 -13.31
hsa-miR-424 11.09 hsa-miR-328 -5.60
hsa-miR-130b 10.10 hsa-miR-618 -4.67
hsa-miR-20a 5.76 hsa-miR-512-5p -2.72

hsa-miR-139-5p -2.28 hsa-miR-99a -2.04
hsa-miR-484 -2.31 hsa-miR-154 -1.99
hsa-miR-134 -2.32 hsa-miR-296-5p -1.61
hsa-miR-320 -2.51 hsa-miR-627 -1.51
hsa-miR-191 -2.54

hsa-miR-574-3p -2.63
hsa-let-7c -2.74

hsa-miR-145 -2.77
hsa-miR-28-3p -2.78

5.4 Identi�cação de Possíveis Reguladores

A identi�cação de possíveis reguladores dos genes selecionados nas duas abordagens biológicas

propostas (análises Tumor vs Nornal e HPV+ vs HPV-) utilizou uma compilação de diferentes

bancos de dados disponíveis na literatura, como bancos de vias biológicas: KEGG (disponível em

www.genome.jp/kegg/), Pathway Interaction (disponível em http://pid.nci.nih.govâ��), Me-

taCyc (disponível em www.metacyc.orgâ��), Pathguide (disponível em http://www.pathguide.

org) e REACTOME (disponível em http://www.reactome.org) e de alvos de miRNAs: Targets-

can (disponível em www.targetscan.org), PicTar (disponível em pictar.mdc-berlin.de), Micro-

Cosm (disponível em www.ebi.ac.uk/enright-srv/microcosm/) e microRNA.org (disponível em

www.microrna.org).

Posteriormente, as informações obtidas foram comparadas com a literatura para identi�cação

dos termos mais representativos, utilizando o algoritmo LitVAn (disponível em http://litvan.bio.

columbia.edu/index.php#). Esse algoritmo de análise vetorial da literatura utiliza um banco

de dados com mais de 70.000 artigos cientí�cos publicados para a identi�cação de termos mais

representativos baseados no cálculo TF*IDF, onde TF é a frequência do termo (do inglês Term

Frequency) e IDF é a frequência inversa de documentos (do inglês Inverse Document Frequency)

de�nindo a importância do termo dentro de um conjunto de dados. O cálculo TF*IDF atribui

um peso, que seria o número de ocorrências do termo no artigo, modi�cada por uma escala

de importância do termo. Os genes e vias com maior representatividade foram organizados em

módulos e foi feito um enriquecimento entre os genes obtidos nos estudos de CaPe e os módulos

http://ophid.utoronto.ca/mirDIP
http://ophid.utoronto.ca/mirDIP
www.genome.jp/kegg/
http://pid.nci.nih.gov
www.metacyc.org
http://www.pathguide.org
http://www.pathguide.org
http://www.reactome.org
www.targetscan.org
pictar.mdc-berlin.de
www.ebi.ac.uk/enright-srv/microcosm/
www.microrna.org
http://litvan.bio.columbia.edu/index.php#
http://litvan.bio.columbia.edu/index.php#
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encontrados. Em seguida os genes foram comparados com o banco de dados HTRI (do inglês,

Human Transcriptional Regulation Interactions database, disponível em http://www.lbbc.ibb.

unesp.br/htri/search.jsp) para a identi�cação de possíveis reguladores transcricionais. Esse banco

de dados foi desenvolvido por Bovolenta et al. (2012).

Como exemplo, genes presentes na via do ciclo celular foram comparados com a literatura e

foi identi�cado que dentre 128 genes do módulo que representa a via, o gene RB1 apresentava alta

pontuação. Os genes desse módulo foram comparados com a lista de genes obtidos nos estudos de

CaPe para um enriquecimento e foram identi�cados os genes DIO2, DNMT1, KIAA0101, MET,

MSX1 e PPARG, enriquecidos com p <0,05. Como o gene RB1 apresentava alta pontuação, ele

foi comparado com o banco HTRI. Devido a presença desse gene no banco de dados foi sugerido

que o RB1 é um possível regulador dos genes encontrados no estudo do carcinoma de pênis. A

Figura 12 apresenta as etapas dessa análise.

Figura 12: Método para identi�cação de possíveis reguladores, considerando os bancos de dados de vias
biológicas: KEGG, Pathway Interaction, MetaCyc, Pathguide, e REACTOME e predição de alvos de
miRNAs (Targetscan, PicTar, MicroCosm e microRNA). Os genes de entrada associados com a lista de
termos mais representativos foram comparados com o banco de dados HTRI (Human Transcriptional

Regulation Interaction Database) para seleção de possíveis reguladores.

http://www.lbbc.ibb.unesp.br/htri/search.jsp
http://www.lbbc.ibb.unesp.br/htri/search.jsp
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5.5 Meta Análise

Para avaliar o per�l de expressão gênica dos estudos aqui propostos foram feitas duas meta-

análises considerando amostras obtidas nos bancos de dados TCGA (The Cancer Genome Atlas,

disponível em http://tcga-data.nci.nih.gov/) e NCBI - GEO (disponível em http://www.ncbi.

nlm.nih.gov/geo). Para a seleção das amostras no TCGA foi utilizado o nível 3 (alterações sig-

ni�cantes) e consideradas tanto as amostras tumorais e normais quanto às amostras positivas

e negativas para infecção pelo vírus. Essa seleção resultou em 1.066 amostras tumor/normal e

210 amostras HPV+/HPV-. A comparação entre os grupos foi feita utilizando o teste t, consi-

derando p < 0, 05, 1.000 permutações e FDR <0,05. Com relação às amostras, foram utilizados

os seguintes carcinomas cervicais, de cabeça e pescoço e pulmão. O tumor de esôfago também

estava disponível no TCGA, porém não apresentava dados disponíveis para alterações de trans-

critos codi�cadores. Com relação às buscas no NCBI foram priorizados os estudos que avaliaram

a infecção pelo HPV tanto em carcinoma de cabeça e pescoço quanto cervical.

5.6 Metodologias de Validação in situ e in silico.

5.6.1 Validação in situ

A utilização da metodologia para integração de dados levou à seleção de genes que foram

posteriormente submetidos à validação por metodologias independentes. Para a validação dos

genes obtidos da comparação entre amostras tumorais e normais de CaPe foram utilizadas as

técnicas de RT-qPCR (34 amostras de CaPe e quatro glandes normais), qPCR (34 CECs de

pênis e 10 amostras utilizadas como referência normal de sangue obtidas de indivíduos sem

histórico de câncer pessoal ou na família) e pirosequenciamento (88 amostras, sendo 47 CaPe,

28 tecidos normais adjacentes, 11 glandes). Para a validação dos genes obtidos da comparação

entre amostras HPV+ e HPV- foram utilizadas as metodologias de RT-qPCR (34 CaPe, sendo

11 positivos e 23 negativos para infecção por HPV) e pirosequenciamento (55 tumores, sendo 18

casos de HPV positivos e 37 casos HPV negativos). Todas as análises estatísticas foram realizadas

utilizando o programa R (disponível em http://www.r-project.org/), com a utilização de pacotes

do Bioconductor (disponível em http://www.bioconductor.org/), SPSS 17.0 (SPSS, Chicago,

IL) e GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA).

5.6.2 Validação in silico: Redes em Módulos e Metodologia de Integração de Dados

O processo de validação in sílico foi separado em duas etapas: (1) validação da metodologia

de integração de dados e (2) validação do algoritmo adaptado de redes em módulos. Para avaliar

a capacidade de identi�cação de alterações que possam ser consideradas drivers foram utilizadas

amostras de glioblastoma multiforme (GBM), um tipo de tumor cerebral maligno de rápido

crescimento e mais comum em adultos. O National Cancer Institute (NCI) estimou que no ano

de 2012, cerca de 22.910 adultos (12.630 homens / 10.280 mulheres) foram diagnosticados com

esse tumor e aproximadamente 13.700 foram a óbito. O GBM é responsável por aproximadamente

15% de todos os tumores cerebrais e ocorre em adultos entre as idades de 45 a 70 anos. Pacientes

com GBM geralmente sobrevivem menos de 15 meses após o diagnóstico.

Com relação à casuística, foram utilizadas amostras obtidas no The Cancer Genome Atlas

(disponível em http://cancergenome.nih.gov/dataportal) para três níveis de alteração: CNA (me-

http://tcga-data.nci.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo
http://www.r-project.org/
http://www.bioconductor.org/
http://cancergenome.nih.gov/dataportal
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tilação e expressão de mRNA e miRNA. Como referência, foi utilizada uma lista com 56 genes

relacionados ao GBM obtidos do estudo de Frattini et al. (2013).

A metodologia de integração de dados foi avaliada em um estudo independente com 255

amostras de GBM considerando CNA, metilação e expressão gênica. Para os dados de CNA

foi utilizada a plataforma Agilent Human Genome CGH microarray 244A e selecionados 1.109

genes com alteração no número de cópias obtidos pelo algoritmo GISTIC (q < 0, 2). Os dados de

expressão gênica foram obtidos a partir da plataforma Agilent Gene Expression 244K e após o

processamento das informações foram identi�cados 2.280 genes diferencialmente expressos entre

amostras normais e tumorais. Com relação aos dados de metilação, foram identi�cados 1.425

genes alterados obtidos a partir da plataforma Illumina In�nium 27K.

Para validar as alterações realizadas na metodologia de redes em módulos foram utilizados

apenas dados de microarray de expressão (2.880 genes diferencialmente expressos). Como as

metodologias de Segal et al. (2003) e Michoel et al. (2007) não propõem a integração de dados,

a validação teve como objetivo avaliar a e�ciência na 1) identi�cação de interações verdadeiro-

positivas entre genes co-expressos nos módulos e os reguladores, 2) detecção de genes considerados

passengers nos módulos formados e 3) identi�cação de genes presentes na lista de referência.

Como as redes em módulos não tem como objetivo principal o estudo de medidas topológicas

ou a disposição em rede dos genes, foi construída uma interação arti�cial entre os reguladores e

os genes co-expressos dos módulos. Como exemplo, no caso do gene LAMP1 ser o regulador de

um módulo formado pelos genes EGFR, ERBB3 e MYC a estrutura seria montada da seguinte

forma: "LAMP1 pp EGFR", "LAMP1 pp ERBB3" e "LAMP1 ppMYC". Foram computados os

valores preditivos positivos (VPP), valores preditivos negativos (VPN), área sob a curva (AUC,

do inglês Area Under the Curve), sensibilidade e especi�cida. Com relação aos critérios, caso

uma aresta seja predita ligando dois genes presentes, mas não conectados, na rede de referência

a interação é considerada um falso-positivo. Foram priorizadas as interações TP (do inglês, True

Positive - verdadeiro positivo), ou seja, aquelas que foram identi�cadas pelas metodologias e

estavam presentes na rede de referência. Mais detalhadamente:

Sensibilidade =
TP

TP + FN

Especificidade =
TN

TN + FP

V PP =
TP

TP + FP

V PN =
TN

TN + FN

onde TP, FP, TN, FN refere-se aos valores identi�cados como verdadeiro-positivos, falso-

positivos, verdadeiro-negativos e falso-negativos, respectivamente. Foi considerado o intervalo de

con�ança de 95%.
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6 RESULTADO

Os resultados foram organizados em etapas, abordando inicialmente aqueles obtidos pela

metodologia de integração de dados (genes selecionados na primeira etapa de integração, seleção

de módulos e anotações) e, posteriormente, a validação da metodologia de redes em módulos

usando os dados de glioblastoma multiforme (GBM). Na análise de integração dos dados os

estudos foram divididos em duas partes: (1) estudos envolvendo alterações no câncer de pênis

quando comparadas amostras tumorais e normais e (2) alterações identi�cadas entre amostras

positivas e negativas para a infecção pelo HPV.

Todos os resultados obtidos nas análises de CNA, expressão de mRNA, miRNA, metilação, in-

tegração de dados, redes em módulos e validações estão disponíveis no link https://www.dropbox.

com/sh/we7l79dshpjykzz/qYSjS11CXg, nas pastas correspondentes. Nesta pasta também foram

compartilhadas outras �guras resultantes das análises, descrições adicionais das técnicas utiliza-

das e resultados da validação utilizando amostras de Glioblastoma Multiforme.

6.1 Análise das Características Clínicas e Patológicas

O grupo amostral de 31 pacientes com carcinoma de pênis apresentava idade variando entre

30 e 91 anos, prevalência de raça branca (5%) e primeiro grau escolar (65%). O seguimento clínico

variou de 2 a 37 meses e a história familial de câncer estava presente em 29% dos pacientes, in-

cluindo familiares com tumores de próstata, intestino, útero, osso, entre outros não especi�cados.

Os dados de �mose, um importante fator de risco para o desenvolvimento de CaPe, não estavam

disponíveis para a maioria dos casos avaliados. Aproximadamente 41% dos pacientes relataram

hábito tabagista.

Com relação às características patológicas, o grupo amostral apresentou maior frequência de

tumores em estadio clínico III (39%), grau histológico II (45,2%) e estadios patológicos T2 ou

T3 (32 e 35%, respectivamente). Invasões perineural e angiolinfática estavam ausentes em mais

de 70% dos casos e margens cirúrgicas livres foram reportadas para 90% dos tumores avaliados.

Os dados demonstraram tumores medindo entre 2,0 e 6,2 cm no maior eixo.

Os pacientes, em sua maioria, não foram submetidos a terapias neoadjuvantes (77%), indi-

cando que essas não correspondem as principais formas de tratamento em pacientes com CaPe.

O procedimento cirúrgico foi realizado em todos os pacientes para exérese do tumor primário,

frequentemente a penectomia parcial. A linfadenectomia foi realizada em 14/31 pacientes ava-

liados e metástases linfonodais foram encontradas em sete desses casos. Metástases em outros

sítios, recidiva da doença e segundo tumor primário foram pouco frequentes no grupo estudado

(10%, 16% e 7% dos casos, respectivamente).

6.2 Estudo das Alterações em CaPe

6.2.1 Primeira Etapa - Pré-seleção dos Genes

Considerando o conjunto de 31 amostras de pacientes com carcinoma de pênis nessa etapa

foram selecionados os genes que apresentavam as melhores combinações dentre as alterações

https://www.dropbox.com/sh/we7l79dshpjykzz/qYSjS11CXg
https://www.dropbox.com/sh/we7l79dshpjykzz/qYSjS11CXg


6.2 Estudo das Alterações em CaPe 44

analisadas: alterações no número de cópias genômicas, alteração no nível de metilação do DNA,

expressão de transcritos codi�cadores e expressão de miRNA. Seguindo todas as etapas de se-

leção discutidas anteriormente (Primeira etapa - Pré-seleção de genes - Materiais e Métodos)

foram identi�cados 73 genes, sendo que todos apresentavam expressão diferencial na compara-

ção entre amostras tumorais e normais de CaPe. Desse total, 40 genes foram identi�cados com

expressão aumentada e 33 com expressão diminuída. Além disso, todos os genes apresentaram

algum mecanismo adicional de controle da expressão, como alterações dos níveis de metilação (35

genes hipometilados e 23 hipermetilados). Vinte e quatro genes apresentaram alterações genômi-

cas, sendo 11 ganhos (incluindo uma ampli�cação) e 13 perdas. Os 16 miRNAs diferencialmente

expressos selecionados na etapa de pré-processamento dos dados foram preditos como regulado-

res de 24 genes, sendo 15 genes alvos de miRNAs com expressão diminuída e 9 genes alvos de

miRNAs com expressão aumentada. Os dados foram apresentados na Tabela 6.

A maior quantidade de genes alterados (15/73) estava mapeada no cromossomo 19. Também

foram selecionados genes presentes em maior quantidade nos cromossomos 1 (7/73), 7 (11/73) e 16

(7/73). Diversos candidatos apresentaram funções importantes para o desenvolvimento tumoral

(TWIST1, PPARG, RB1, RUNX3, FLI1, MSX1, ZNF415, ZNF160, SIX1, SHOX2, FOXC2,

HOXB6, ZNF266 ) fatores de transcrição (DTX2 ) e crescimento celular (VEGFB).
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Tabela 6: Pré-candidatos a driver utilizados como alvos na etapa de inferência de redes em módulos, obtidos na comparação entre amostras tumorais e normais
de pênis. Para descrever as alterações, foram utilizadas as seguintes nomenclaturas: [G] = Ganho do número de cópias, [P] = perda genômica, [EA] = Expressão
aumentada, [ED] = Expressão diminuída, [HO] = Hipometilação, [HE] = Hipermetilação, [miR-] = Expressão de miRNA diminuída e [miR+] = Expressão de miRNA
aumentada. Estão apresentadas também as pontuações referentes à escolha dos genes. A atividade do gene foi descrita como: [TS] = Supressor tumoral, [EC] =
Estabilidade celular, [ON] = Oncogene e [PQ] = Proteína quinase e [TF] = Fator de transcrição.

Gene Nome Região Alteração miRNA Função

NRAS Homólogo do oncogene viral RAS do neuroblastoma 1p13.2 HO/EA/miR- hsa-let-7c, hsa-miR-145

RUNX3 RUNT relacionada com fatores de transcrição 3 1p36 HO/EA/miR- hsa-miR-145, hsa-miR-484 TF

CAMK2N1 Proteína quinase II inibidor 1 relacionada a cálcio/calmodulina 1p36.12 HE/ED/miR+ hsa-miR-20a, hsa-miR-182

MEX3A Mex-3 homólogo A (C. elegans) 1q22 HO/EA/miR- hsa-let-7c, hsa-miR-139-5p,

hsa-miR-320, hsa-miR-484

ACAA1 Acetil-CoA-aciltransferase 1 3p23-p22 HO/EA

PPARG Receptor ativado por proliferadores de peroxissoma gama 3p25 P/ED/miR+ hsa-miR-20a, hsa-miR-130b TS

SHOX2 Homeobox 2 3q25-q26.1 HE/ED TF

TNFSF10 Superfamília do fator de necrose tumoral, membro 10 3q26 EA/HO/miR- hsa-let-7c, hsa-miR-139-5p

SMC4 Manutenção estrutural do cromossomo 4 3q26.1 HO/EA

MSX1 Msh homeobox 1 4p16.3-p16.1 P/HE/ED

CLPTM1L CLPTM1-like 5p15.33 HO/EA

FER Fer (relacionado à fps/fes) tirosina quinase 5q21 P/ED ON

NRN1 Neuritina 1 6p25.1 HE/ED/miR+ hsa-miR-182

PGM3 Fosfoglucomutase 3 6q14.1-q15 HO/EA/miR- hsa-miR-145, hsa-miR-134

AEBP1 AE proteína de ligação 1 7p13 HE/ED

TWIST1 Fatores de transcrição hélice-alça-hélice básico 1 7p21.2 P/HE/ED

BZW2 Zíper de leucina básico e W2 domínio 2 7p21.2 HO/EA/miR- hsa-let-7c

PRKAR1B Proteína quinase, dependente de cAmp regulatório, tipo I, beta 7pter-p22 HO/EA

DTX2 Deltex homólogo 2 (Drosó�la) 7q11.23 HO/EA/miR- hsa-let-7c

MET Met proto-oncogene (Receptor de fator de transcrição de hepatócito) 7q31 HO/EA

CAV1 Caveolina 1 7q31.1 P/HE/ED

DLC1 Deletado em câncer de fígado 11 8p22 P/ED/miR+ hsa-miR-130b, hsa-miR-

20a, hsa-miR-429

SOX17 SRY (região de determinação sexual Y)-box 17 8q11.23 P/HE/ED

TSPYL5 TSPY-like 5 8q22.1 HE/ED

OSR2 Odd-skipped related 2 (Drosó�la) 8q22.2 HE/ED TF

SHC3 SHC (Src homólogo 2) 9q22.2 HE/ED/miR+ hsa-miR-130b
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APBB1IP Amiloide beta (A4) família B, membro 1 10p12.2 G/EA

TALDO1 Transaldolase 1 11p15.5-p15.4 HO/EA/miR- hsa-miR-134

PLCB3 Fosfolipase C, beta 3 11q13 G/HO/EA/miR- hsa-miR-134

VEGFB Fator de crescimento do endotélio vascular 11q13 G/ED hsa-miR-484

DDX6 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box helicase 6 11q23.3 HE/ED hsa-miR-130b, hsa-miR-

135b, hsa-miR-191, hsa-

miR-484

FLI1 Integração do vírus Friend de leucemia tipo 1 11q24.1-q24.3 P/ED/miR+ hsa-miR-429, hsa-miR-130b TF

MTRF1 Liberação do fator de tradução mitocondrial 1 13q14.1-q14.3 HO/EA/miR- hsa-miR-320

RB1 Retinoblastoma 1 13q14.2 G/HO/EA/miR- hsa-let-7c TS

NID2 Nidogen-2 (osteonidogen) 14q21-q22 HE/ED/

CDKN3 Inibidor quinase 3 ciclina dependente 14q22 HO/EA

SIX1 SIX homeobox 1 14q23.1 HE/ED/miR+ miR-429 TF/

DIO2 Deiodinase, iodotironina, tipo II 14q24.2-q24.3 P/ED

PML Leucemia Promielocítica 15q22 P/HE/ED

KIAA0101 Kiaa0101 15q22.1 HO/EA

ZNF710 Proteína Zinc �nger 710 15q26.1 HO/EA/miR- hsa-let-7c TF

SOLH Small optic lobes homólogo (Drosó�la) 16p13.3 G/HO/EA TS

FOXC2 Forkhead box C2 (MFH-1, mesênquima forkhead 1) 16q22-16q24 HE/ED TF

TRPV1 Receptor de potencial transiente vanilóide 1 17p13.3 P/ED

DNAJC7 Homólogo Dnaj (Hsp40), subfamília C, membro 7 17q11.2 G/EA TS

HOXB6 Homeobox B6 17q21.3 HE/ED TF

BIRC5 Baculoviral IAP repetir-contendo proteína 5 17q25 G/HO/EA ON

DNMT1 DNA (citosina-5-)-metiltransferase 1 19p13.2 AMP/HO/EA

ZNF266 Proteína zinc �nger 266 19p13.2 ED/miR- TF

PNPLA6 Patatina fosfolipase contendo proteína 6 19p13.2 HO/EA

SBNO2 Homólogo 2 de Notch Strawberry 19p13.3 HO/EA

GPX4 Glutationa peroxidase 4 19p13.3 HE/ED

WDR18 WD domínio de repetição 18 19p13.3 HO/EA

THOP1 Thimet oligopeptidase 1 19q13.3 HO/EA

IRGC Família GTPase relacionada a imunidade 19q13.31 HO/EA

C19orf48 Cromossomo 19 fase de leitura aberta 48 19q13.33 G/EA

KLK5 Calicreína relacionada a peptidase 5 19q13.3-q13.4 EA/miR-

TMC4 Canal 4 transmembrana 19q13.42 HO/EA
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ZNF524 Proteína Zinc �nger 524 19q13.42 HE/ED

ZNF415 Proteína Zinc �nger 415 19q13.42 HE/ED TF

ZNF160 Proteína Zinc �nger 160 19q13.42 HE/ED TF

ZNF341 Proteína Zinc �nger 341 20q11.22 HO/EA/miR- hsa-let-7c TF

TOMM34 Translocase de membrana mitocondrial externa 34 20q13.12 HO/EA

DOK5 Proteína Docking 5 20q13.2 HE/ED

CNN2 Calponina 2 21q11.1 G/EA TS

MPST Mercaptopiruvato sulfurtransferase 22q13.1 HO/EA

SHANK3 SH3 e múltiplos domínios de anquirina 22q13.3 P/ED ON/PQ

TBC1D22A TBC1 membro 22A 22q13.3 HO/EA

SAPS2 (PPP6R2 ) Proteína fosfatase 6 22q13.33 G/HO/EA

KLHDC7B Domínio Kelch contendo 7B 22q13.33 HO/EA

HSD17B10 Hidroxiesteróide desidrogenase tipo 10 (17-beta) Xp11.2 HO/EA

PHF8 Proteína PHD 8 Xp11.22 HE/ED/miR+ hsa-miR-182, hsa-miR-31

DDX3Y DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polipeptídeo 3 Yq11 P/ED/miR+ hsa-miR-135b, hsa-miR-

424, hsa-miR-429

PQ
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As principais doenças e/ou funções celulares ou moleculares relacionadas aos genes foram

apresentadas na Tabela 7 (p < 5x10−5). Os resultados mostraram um grande número de mo-

léculas alteradas envolvidas em vias alteradas pelo câncer (AEBP1, DDX6, DNMT1, HOXB6,

HSD17B10,MET, NRAS, PML, PPARG, RB1, TRPV1, CAV1,DLC1, NID2, RUNX3 e TWIST1 )

e predominância de genes com funções relacionadas com ciclo celular (CAV1,MET, NRAS, PML,

PPARG, RB1 e CAMK2N1 ), crescimento e proliferação celular (AEBP1, CAV1, FLI1, MET,

NRAS, OSR2, PML, PPARG, RB1 e TWIST1 ) e morte celular (DNMT1, FLI1, GPX4, MET,

NRAS, PML, PPARG, RB1, RUNX3, TWIST1, CAMK2N1, CAV1, FER, HSD17B10, MSX1,

PNPLA6, SHC3 e SIX1 ).

Tabela 7: Genes enriquecidos para diversas funções e doenças. Para o enriquecimento dos 73 genes nas
categorias descritas foi considerado um p < 5x10−5.

Categoria P-Valor Genes
Morte celular 2, 13x10−6 DNMT1, FLI1, GPX4, MET, NRAS,

PML, PPARG, RB1, RUNX3, TWIST1,
CAMK2N1, CAV1, FER, HSD17B10,
MSX1, PNPLA6, SHC3, SIX1

Câncer 2, 25x10−6 AEBP1, DDX6, DNMT1, HOXB6,
HSD17B10, MET, NRAS, PML, PPARG,
RB1, TRPV1, CAV1, DLC1, NID2,
RUNX3, TWIST1

Desenvolvimento celular 3, 07x10−6 CAV1, MSX1, RB1, RUNX3, SIX1,
TWIST1

Crescimento celular e proliferação do câncer 4, 44x10−6 CAV1, FLI1, NRAS, PML, PPARG, RB1
Ciclo celular 5, 50x10−6 CAV1,MET, NRAS, PML, PPARG, RB1,

CAMK2N1
Desenvolvimento do tecido conectivo 5, 81x10−6 AEBP1, CAV1, MET, NRAS, PML,

PPARG, RB1
Crescimento e proliferação celular 6, 27x10−6 AEBP1, CAV1, FLI1, MET, NRAS,

OSR2, PML, PPARG, RB1, TWIST1
Morfologia tumoral 8, 24x10−6 MET, PPARG, RB1
Expressão gênica 2, 20x10−5 AEBP1, CAV1, DNMT1, FLI1, MET,

MSX1, OSR2, PML, PPARG, RB1,
RUNX3, SBNO2, SIX1, SOLH, TWIST1

Os genes também foram enriquecidos para vias suscetíveis a compostos caracterizados por

sua toxicidade, usando uma abordagem toxicogenômica com dados disponíveis no CTD (Com-

parative Toxicogenomics Database, disponível em http://ctdbase.org/). Essa estratégia permitiu

identi�car atividades especí�cas dos genes, selecionados na primeira etapa de integração, como

biomarcadores tecido-especí�cos. Como apresentado na Tabela 8, alguns grupos de genes foram

relacionados com vias importantes como sinalização do TGF (NRAS e RUNX3 ), p53 (RB1 e

PML), NF-kappaβ (NRAS ), ativação do RAR (PRKAR1B e PML) e via de proliferação celular

(PPARG, MET, RB1, CAV1, PML e DLC1 ).

http://ctdbase.org/
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Tabela 8: Genes enriquecidos para vias susceptíveis a efeitos toxicológicos, possibilitando a identi�cação
de possíveis biomarcadores. Para escolha das vias signi�cativas foi considerado p < 10−3

Vias biológicas P-Valor Genes
Metabolismo de ácido graxo 1, 04x10−4 HSD17B10, ACAA1
Resposta ao stress oxidativo via NRF2 1, 08x10−4 NRAS, DNAJC7
Aumento a danos no fígado 1, 16x10−4 MET
Hipertro�a cardíaca 1, 18x10−4 SIX1, CAV1
Necrose renal/morte celular 1, 27x10−4 PPARG,CAV1
Aumento a danos da mitocôndria 1, 38x10−4 RB1
Fibrose cardíaca 1, 38x10−4 CAV1
Hiperproliferação hepática 1, 59x10−4 MET, TWIST1
Sinalização de metabolismo de xenobióti-
cos

1, 80x10−4 NRAS, PNPLA6, DNAJC7

Sinalização do TGF 2, 17x10−4 RUNX3, NRAS,
Sinalização do p53 2, 23x10−4 RB1, PML
Ativação PPAR/RXR 2, 91x10−4 NRAS, ACAA1, PRKAR1B, PLCB3
Aumento da esteatose hepática 3, 72x10−4 PPARG, CAV1, TRPV1
Mecanismo de regulação gênica por meio
da proliferação de peroxissomos via PPAR

4, 12x10−4 PPARG, RB1, NRAS, PRKAR1B

Proliferação celular 4, 48x10−4 PPARG, MET, RB1, CAV1, PML, DLC1
Colestase hepática 3, 25x10−3 PRKAR1B
Aumento da proliferação renal 3, 97x10−3 MET
Diminuição do potencial transmembranico
da mitocôndria

4, 13x10−3 TRPV1

Ativação TR/RXR 4, 97x10−3 DIO2
Ativação FXR/RXR 5, 10x10−3 PPARG
Ativação PXR/RXR 6, 01x10−3 PRKAR1B
Ciclo celular: regulação do checkpoint da
fase G1/S

6, 20x10−3 RB1

Stress oxidativo 6, 54x10−3 GPX4
Aumento do potencial transmembranico
da mitocôndria

6, 76x10−3 PPARG

Ativação do RAR 7, 31x10−3 PRKAR1B, PML
Sinalização NF-kappaB 7, 63x10−3 NRAS
Sinalização do receptor aril hidrocarbo-
neto

8, 21x10−3 RB1

Disfunção mitocondrial 8, 26x10−3 HSD17B10, GPX4
Necrose renal/morte celular 9, 67x10−3 MET, RB1

Para a identi�cação de possíveis reguladores dos 73 genes identi�cados foi utilizado o pipeline

proposto em "Identi�cação de possíveis reguladores - Materiais e Métodos". Foram identi�cados

genes candidatos a reguladores como os fatores de transcrição TP53, NFYB, ETS1, JUN, EGR1

e CREB1 (Tabela 9). Também foram identi�cados os miRNAs hsa-miR-199a-5p, hsa-let-7a-

5p e hsa-miR-133, descritos em literatura como reguladores de genes importantes como CAV1,

DNMT1, PPARG e RB1. Dentre os 19 genes identi�cados, 13 estão presentes na matriz de genes

diferencialmente expressos, identi�cados como possíveis passengers ou selecionados na primeira

etapa da metodologia de integração de dados. Dentre os genes avaliados, foram identi�cados

mais frequentemente envolvidos com os candidatos a reguladores o TWIST1 (8 vezes), MET (8

vezes), PPARG (8 vezes), CAV1 (8 vezes) e RB1 (10 vezes).
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Tabela 9: Possíveis candidatos a reguladores. A partir de informações disponíveis na literatura foram
identi�cados genes signi�cativamente descritos como possíveis reguladores dos genes selecionados na pri-
meira etapa da metodologia de integração de dados. É possível destacar o gene RB1 (2.17x10−7), possível
regulador dos genes DIO2, DNMT1, KIAA0101, MET, MSX1 e PPARG. Esse gene também foi descrito
com função de auto regulação. [EA] = expressão aumentada, [ED] = expressão diminuída.

Reguladores CaPe (expressão) Tipo molecular P-Valor Genes relacionados
RB1 EA Regulador da transcrição 2, 17x10−7 DIO2, DNMT1,KIAA0101, MET,

MSX1, PPARG
hsa-mir-133 miRNA 8, 31x10−6 DNMT1, MET, PPARG

TP53 EA Regulador da transcrição 8, 36x10−6 CAV1, DNMT1, KIAA0101, MET,
NID2, PGM3, PML, PPARG, RB1,
SMC4, THOP1, TRPV1, TWIST1

hsa-miR-199a-5p miRNA maduro 2, 58x10−5 CAV1, DDX3Y, DDX6, DLC1,
HOXB6, PNPLA6, RUNX3, SMC4,
ZNF710

HRAS EA Enzima 4, 59x10−5 CAV1, DNMT1, HOXB6, MET,
NID2, PML, TRPV1, TWIST1

IL6 EA Citocinas 1, 23x10−4 DNMT1, FLI1, KIAA0101, MET,
NRAS, PPARG, RB1, SBNO2,
TWIST1

NFYB EA Regulador da transcrição 1, 57x10−4 CAV1, KIAA0101, PGM3,
TBC1D22A, TWIST1, ZNF524

FGF2 ED Crescimento celular 1, 85x10−4 CAV1, MET, MSX1, PPARG, RB1,
TWIST1

PD98059 Inibidor quinase - químico 2, 03x10−4 CAV1, DIO2, DNMT1, MET,
PPARG, RB1

TGFB1 EA Crescimento celular 2, 47x10−4 CAV1, DNMT1, FLI1, HSD17B10,
MET, OSR2, PML, PPARG, RB1,
RUNX3, SBNO2, SMC4, SOLH,
TWIST1

SWI-SNF Complexo 2, 50x10−4 MET, PPARG
ETS1 EA Regulador da transcrição 2, 64x10−4 CAV1, FLI1, MET, PML, RUNX3,

TWIST1

hsa-let-7a-5p miRNA maduro 2, 70x10−4 BZW2, DLC1, DTX2, MEX3A,
NID2, NRAS, PHF8, RB1, TSPYL5,
ZNF341, ZNF710

CHUK EA Quinase 2, 81x10−4 AEBP1, DNMT1, RB1, TWIST1

JUN ED Regulador da transcrição 3, 10x10−4 CAV 1, DIO2, DNMT1, MET,
TWIST1

PCM1 ED Outro 5, 21x10−4 RB1

P38 Grupo 5, 43x10−4 CAV1, DIO2, PML, PPARG, RB1
EGR1 ED Regulador da transcrição 6, 89x10−4 CAV1, PPARG, RB1
CREB1 EA Regulador da transcrição 7, 82x10−4 DIO2, PPARG, RB1, THOP1

6.2.2 Seleção de Módulos

Após 100 simulações, o programa de atribuição dos genes identi�cados na primeira etapa

como possíveis reguladores de conjuntos de genes co-expressos identi�cou 125 módulos que pas-

saram por todos os critérios de seleção, conforme explicado em "Redes em módulos - Materiais

e Métodos". É possível observar na Figura 13 que aproximadamente 100 módulos foram iden-

ti�cados com p-valor igual à zero. Os módulos que não passaram por esse critério não foram

selecionados para as etapas seguintes.
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Figura 13: Representação dos módulos identi�cados de acordo com a signi�cância estatística de�nida
por p <0,05. Seleção de módulos a partir dos alvos pré-selecionados em amostras de carcinoma de pênis.
É possível observar que após 100 simulações a maior concentração de módulos permaneceu próxima de
zero.

6.2.3 Atribuição de Genes como Reguladores dos Módulos

A partir dos 73 genes atribuídos como possíveis reguladores dos 125 módulos foram identi-

�cados 17 genes candidatos a drivers, selecionados para análises posteriores. O cromossomo 7

apresentou a maior quantidade de candidatos (TWIST1, DTX2 e CAV1 ), seguido pelos cro-

mossomos 1 (NRAS e RUNX3 ), 3 (PPARG e TNFSF10 ), 8 (DLC1 e SOX17 ) e 11 (PLCB3

e FLI1 ) Dos 17 genes, 12 apresentaram alterações genômicas envolvendo ganhos ou ampli�-

cação de cópias (PLCB3, RB1, DNMT1 e BIRC5 ) e deleções (SOX17, TWIST1, FLI1, PML,

PPARG, MSX1, CAV1, DLC1 ), 14 genes apresentaram alterações nos níveis de metilação, com

hipermetilação para os genes CAV1, PML, MSX1, NRN1, TWIST1 e SOX17 e hipometilação

para RB1, TNFSF10, PLCB3, BIRC5, DNMT1, NRAS, RUNX3 e DTX2 ). Foram identi�cados

10 genes candidatos preditos como alvos de miRNAs, sendo os genes TNFSF10, PLCB3, RB1,

NRAS, RUNX3 e DTX2 regulados por miRNAs com expressão diminuída e FLI1, DLC1, NRN1

e PPARG regulados por miRNAs com expressão aumentada. Também foram identi�cados seis

genes supressores tumorais (PLCB3, RB1, PML, RUNX3, CAV1 e SOX17 ) e três oncogenes

(BIRC5, DNMT1, NRAS ). Também foi identi�cada uma média de 6 passengers por módulo,

formado em média por 24 genes co-expressos. Os dados foram apresentados na Tabela 10.
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Tabela 10: Seleção de 17 possíveis candidatos a driver pela metodologia de integração de dados. Para descrever as alterações, foram utilizadas as seguintes
nomenclaturas: [G] = Ganho do número de cópias, [P] = perda genômica, [EA] = Expressão aumentada, [ED] = Expressão diminuída, [HO] = Hipometilação, [HE]
= Hipermetilação, [miR-] = Expressão de miRNA diminuída e [miR+] = Expressão de miRNA aumentada. As funções dos genes foram descritas como: [TS] =
Supressor tumoral e [ON] = Oncogene.

Gene Região Módulo Módulos (nome) Alteração *%PPI Função No passengers | genes módulo

BIRC5 17q25 2 GO:0008283 (Crescimento celular) G/HO/EA 30 ON 10/22

CAV1 7q31.1 25 GO:0030154 (Diferenciação celular) P/HE/ED 16 TS 5/25

DNMT1 19p13.2 0 GO:0006355 (Regulação da transcrição) AMP/HO/EA 31,8 7/22

DTX2 7q11.23 3 GO:0007219 (Via de sinalização do NOTCH) HO/EA/miR- 30 9/30

FLI1 11q24.1-q24.3 35 GO:0045499 (Regulação da transcrição) P/ED/miR+ 25 5/20

MSX1 4p16.2 5 GO:0000122 (Regulação negative da transcrição a

partir do promotor da RNA polimerase)

P/HE/ED 20 5/25

DLC1 8p22 18 GO:0016337 (Adesão célula-célula) P/ED/miR+ 25 5/20

TNFSF10 3q26 43 GO:0009987 (Processo celular) EA/HO/miR- 25 6/24

NRAS 1p13.2 9 GO:0043066 (Regulação negativa da apoptose) HO/EA/miR- 35 ON 7/20

NRN1 6p25.1 12 GO:0007399 (Desenvolvimento do sistema ner-

voso)

HE/ED/miR+ 15 4/20

PLCB3 11q13 13 GO:0035556 (Transmissão de sinal intracelular) G/HO/EA/miR- 29,1 TS 7/24

PML 15q22 14 GO:0006351 (Transcrição dependente de DNA) P/HE/ED 25 TS 10/40

PPARG 3p25 15 GO:0006350 (Transcrição) P/ED/miR+ 20 3/15

RB1 13q14.2 19 GO:0007049 (Ciclo celular) G/HO/EA/miR- 16,6 TS 5/24

RUNX3 1p36 21 GO:0042981 (Regulação da apoptose) HO/EA/miR- 25 TS 6/24

SOX17 8q11.23 23 GO:0007582 (Processo �siológico) P/HE/ED 25 TS 7/28

TWIST1 7p21.2 1 GO:0045892 (Regulação negativa da transcrição

DNA dependente)

P/HE/ED 34,6 9/26
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O gene NRAS atribuído como regulador do módulo 9 (7/20 passengers) apresentou a maior

frequência de interações proteína-proteína com os genes presentes no módulo (35%) seguido

pelos genes TWIST1 (módulo 1, 9/26 passengers e 34,6% de PPI) e DNMT1 (módulo 0, 7/22

passengers e 31,8% de interações proteína-proteína). Já o gene PML, mapeado na região 15q22 e

regulador do módulo 14, apresentou a maior quantidade de genes passengers no módulo (10/40),

seguido pelos genes DTX2 (regulador do módulo 3, mapeado na região 7q11.23, com 9/30 genes

passengers) e TWIST1, mapeado na região 7p21.2 e regulador do módulo 1 que possui 9/26

genes passengers.

Uma particularidade do processo de atribuição dos genes candidatos como reguladores dos

módulos é que um gene pode ser inferido como regulador de mais de um módulo. Os critérios

de seleção de módulos utilizados nesse estudo possibilitam a escolha de um único módulo com

maior associação com o regulador (candidato a driver), podendo apresentar maior relevância

biológica no desenvolvimento do carcinoma de pênis devido a maior quantidade de genes pas-

sengers no módulo e por possuir maior interação física entre os genes co-expressos e o candidato

a regulador. Nesse caso, a Tabela 11 apresenta os módulos signi�cativos regulados pelos genes

BIRC5, DNMT1, FLI1, PML, PPARG, RB1, SOX17, TNFSF10 e TWIST1. É possível observar

que o gene BIRC5 foi identi�cado como regulador dos módulos 2, 4 e 6, porém de acordo com os

critérios de seleção, foi atribuído como regulador do módulo 2, com uma frequência de 36,3% de

genes passengers no módulo (8/22) e p = 1, 5x10−2 para o enriquecimento no processo de cresci-

mento celular. Já a gene SOX17 foi atribuído apenas como regulador do módulo 23, onde foram

identi�cados 25% de passengers (7/28) e signi�cância de p = 7, 9x10−3 para enriquecimento no

processo �siológico.

Assim como descrito para o gene SOX17, os genes PML, FLI1 e TNFSF10 também foram

identi�cados como reguladores exclusivos de apenas um módulo. O gene PML foi atribuído como

regulador do módulo 14, com frequência de 25% de passengers (10/40) e enriquecido signi�ca-

tivamente para transcrição (GO:0006351, p = 6, 7x10−3). Já o gene TNFSF10 foi enriquecido

para processo celular (GO:0009987, p = 7, 7x10−3) e atribuído como regulador do módulo 78 que

agrupou 26 genes co-expressos, sendo três passengers. O gene candidato a driver FLI1 foi enri-

quecido para regulação da transcrição (GO:0045499, p = 5, 7x10−3) e apresentou um frequência

de passengers de 25% (5/20). Os genes TWIST1, PPARG e RB1 foram atribuídos, a princípio,

como reguladores de mais de um módulo. Porém, foram selecionados apenas os módulos 1, 15

e 19 respectivamente, devido a maior quantidade de genes passengers e pela frequência de PPI

maior que 10%.

A Figura 14 apresenta o resultado da atribuição do gene BIRC5 como regulador do módulo

2, onde é possível observar que 10/22 genes do módulo apresentavam função diretamente relaci-

onada ao crescimento celular, sendo oito deles identi�cados como possíveis passengers. Ainda, a

Figura apresenta outros processos relacionados como os genes, como a via de sinalização JAK-

STAT e processos biológicos. Com relação às interações proteína-proteína, destacam-se os genes

CDK1, CDK4, SOCS1, ETV6, CASP9 e SOX1. Entre os possíveis passengers foram encontrados

os genes SLC24A3, SOCS1, S100A11, MSH6,ETV6, SOX1, TOMM34 e RASA1. A rede apre-

sentada na Figura 14 demonstra a interação existente entre os genes do módulo e o regulador.

O cálculo TF*IDF resultou em alta pontuação para o termo (�nome do gene�), sugerindo que a

alta conectividade encontrada está relacionada à grande quantidade de citações do termo.
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Tabela 11: Identi�cação dos genes candidatos a drivers, atribuídos como reguladores de um ou mais módulos. Observa-se que a inclusão de genes passengers e
interação proteína-proteína como critérios de seleção de módulos auxiliou na identi�cação do módulo 2 como regulado pelo BIRC5, mesmo esse gene tendo sido
inferido como regulador dos módulos 4 e 6. O mesmo pode ser observado para os genes DNMT1 (módulo 0), PPARG (módulo 15), RB1 (módulo 19), TNFSF10
(módulo 78) e TWIST1 (módulo 1). No caso dos candidatos FLI1 (módulo 35), PML (módulo 14) e SOX17 (módulo 23), houve associação de apenas um módulo
com cada gene.

Processo Biológico P-Valor Candidatos a drivers GO ID Módulo Passengers/Módulo %PPI

Manutenção 5, 3x10−3 BIRC5 GO:0008151 4 2/23 8,7

Oncogêneses 9, 4x10−3 BIRC5 GO:0007048 6 1/15 6,7

Crescimento celular 1, 5x10−2 BIRC5 GO:0008283 2 8/22 30

Regulação da transcrição 5, 1x10−3 DNMT1 GO:0006355 0 7/22 31,8

Regulação negativa da transcrição 7, 4x10−3 DNMT1 GO:0016481 7 1/24 4,2

Transcrição pelo promotor da polimerase II 2, 3x10−2 DNMT1 GO:0006366 66 2/25 8,0

Regulação da transcrição 5, 7x10−4 FLI1 GO:0045499 35 5/20 25

Transcrição dependente de DNA 6, 7x10−4 PML GO:0006351 14 10/40 25

Transcrição 8, 3x10−4 PPARG GO:0006350 15 3/15 20

Metabolismo de ácido nucleico 8, 8x10−4 PPARG GO:0006139 43 0/15 0,0

Regulação da transcrição pelo promotor da polimerase II 4, 4x10−2 RB1 GO:0006357 8 1/13 7,7

Ciclo celular 2, 3x10−2 RB1 GO:0007049 19 4/24 16,6

Processo �siológico 7, 9x10−3 SOX17 GO:0007582 23 7/28 25

Processo celular 7, 7x10−3 TNFSF10 GO:0009987 78 3/26 11,5

Regulação negativa da transcrição a partir do promotor da polimerase II 3x10−3 TWIST1 GO:0000122 41 1/33 3,0

Regulação negativa da transcrição DNA dependente 4, 6x10−3 TWIST1 GO:0045892 1 9/26 34,6

Desenvolvimento do esqueleto 1, 9x10−2 TWIST1 GO:0001501 42 0/17 0,0

*em negrito foram representados os módulos selecionados pelos critérios estabelecidos na etapa de integração de dados. PPI = interação proteína-proteína, GO ID = Código

de identi�cação do processo biológico no banco de dados Gene Ontology (disponível em http://www.geneontology.orgâ��).

http://www.geneontology.org
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Figura 14: Representação da associação entre o regulador BIRC5 e o módulo enriquecido para crescimento celular. A�gura apresenta a matriz de expressão
(heatmap) com todas as amostras de câncer de pênis utilizadas nesse estudo e os asteriscos indicam genes identi�cados como passengers. A função de cada gene
pode ser observada na cor laranja, e atribuída a quatro processos biológicos. Nesse caso, o módulo foi enriquecido para via de crescimento celular, com dez genes
relacionados a essa função, sendo oito deles identi�cados comopassengers. A rede representa a interação entre os genes do módulo com o regulador BIRC5, além das
interações desses genes com os estudos mais relevantes disponíveis na literatura, representados pelo código de acesso pelo PUBMED.
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As interações entre os candidatos a drivers e os genes pertencentes aos módulos correspon-

dentes foram dispostas em forma de rede, permitindo a identi�cação de possíveis interações

existentes. Para essa representação, foram obtidas as interações proteína-proteína de cada gene

regulador utilizando os bancos de dados indicados em "Mecanismos para seleção de módulos

- Materiais e Métodos". Especi�camente para o estudo entre amostras tumorais e normais de

carcinoma de pênis, a Figura 15 apresenta uma forte interação estabelecida entre os módulos

regulados pelos genes CAV1, PLCB3, TWIST1 e RB1. O gene BIRC5 também apresentou uma

forte interação com os candidatos DLC1 e FLI1. No caso do gene SOX17, identi�cado com baixos

níveis de expressão de transcritos codi�cadores e altos níveis de metilação da região promotora,

não foi observada interação com nenhum outro candidato.

Figura 15: Rede de interação entre os genes candidatos a driver e seus módulos correspondentes. As
cores estão relacionadas aos módulos e a linha tracejada indica a interação entre eles. É possível observar
que o gene DLCI1 apresenta interação com outros quatro candidatos a drivers: BIRC5, RB1, PLCB3 e
DNMT1.

6.2.4 Propriedades Topológicas de Redes

Após a representação em rede das interações entre genes co-expressos e seus possíveis regu-

ladores foram observadas algumas propriedades topológicas, identi�cando os genes RB1, CAV1,

PML e PPARG com os maiores graus de conectividade (k = 150, k = 88, k = 70, k = 50,

respectivamente), a partir de uma lista com 485 genes e 2.816 interações, considerando d = 1.

Os genes RB1 e CAV1 também apresentaram alta centralidade de intermediação (betweenness

centrality), indicando uma tendência em ocupar posições relevantes na comunicação entre mó-

dulos de genes. Ao mesmo tempo, apresentam um coe�ciente de clusterização baixo, sugerindo

baixa conectividade entre seus vizinhos próximos. Detalhadamente, o maior valor de centrali-
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dade de intermediação foi identi�cado para o gene CAV1 (13.874), seguido pelos genes PML

(7.834), PPARG (3.387) e RUNX3 (2.183). O maior coe�ciente de clusterização foi observado

para o gene TWIST1 (0.25), sendo que os genes DLC1 e SOX17 apresentaram valor igual à

zero. Dados apresentados na Tabela 12

Tabela 12: Identi�cação das propriedades topológicas de rede para cada gene identi�cado como candidato
a driver. Os termos centralidade de grau e centralidade de intermediação correspondem aos termos em
inglês degree centrality e betweenness centrality. O gene NRN1 não apresentou interação nos bancos de
dados utilizados

Gene Centralidade de Grau Centralidade de Intermediação Coe�ciente de Clusterização
Degree centrality) (Betweenness centrality) (Cclu)

RB1 150 25270.38 0.03606
CAV1 88 13874.16 0.05042
PML 70 7834.925 0.0824

PPARG 50 3387.368 0.04082
DNMT1 22 1725.634 0.16017
RUNX3 20 2183.413 0.08947
BIRC5 17 699.8521 0.15441
NRAS 17 1998.683 0.02941
MSX1 17 1180.011 0.11029
DTX2 15 1693.395 0.06667

TNFSF10 14 1930.764 0.14286
PLCB3 11 1144.59 0.03636
FLI1 11 179.3294 0.03636

TWIST1 9 574.1933 0.25
DLC1 2 5.2998 0
SOX17 1 0 0

Os valores para conectividade, coe�ciente de clusterização e centralidade de intermediação dos

17 genes candidatos foram apresentados em forma de grá�co, conforme apresentado na Figura

16. Em uma rede indireta, o grau de conectividade de um gene n é o número de conexões

ligadas a n. A distribuição do grau de conectividade fornece o número de genes com grau k para

k = (0, 1, . . . , ). É possível observar em (A) que a maior parte dos genes apresenta menos de 40

interações e estão agrupados em um intervalo do coe�ciente de clusterização entre 0,05 e 0,55.

Nesse tipo de representação, o gene com maior conectividade (RB1 ) apresentou baixo coe�ciente

de clusterização. Em (B) o grá�co com os valores normalizados de centralidade de intermediação

e conectividade do conjunto de genes avaliados, indica que genes com menos de 30 interações

apresentam um valor inferior a 0,025 (4.000) para a medida de centralidade de intermediação.
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Figura 16: Representação das propriedades topológicas de rede, de acordo com os resultados obtidos
nas etapas anteriores. Em (A) foi comparado o grau de conectividade (k) e o coe�ciente de clusterização
das interações obtidas a partir dos 73 genes candidatos. Em (B), com o mesmo conjunto de genes, foi
comparada a conectividade com a centralidade de intermediação. É possível observar que genes que
interagem com menos de 30 vizinhos apresentam valores de intermediação abaixo de 4.000 (0,025) e
coe�ciente de clusterização entre 0,05 e 0,55.

6.2.5 Meta-Análise

Na avaliação dos níveis de transcritos codi�cadores dos 17 candidatos a drivers em um con-

junto com 1.066 amostras disponíveis no banco de dados público, TCGA, foi observado que os

genes CAV1, FLI1, NRN1, MSX1, PML, DLC1, SOX17 e PPARG apresentavam níveis de ex-

pressão semelhantes (todos com expressão diminuída) entre amostras de carcinoma de pênis e os

três conjuntos amostrais utilizados. Os genes DNMT1, TWIST1 e TNFSF10 (expressão aumen-

tada em CaPe) apresentaram concordância com pelo menos dois conjuntos amostrais. Porém, é

possível observar que os genes RB1, RUNX3 e DTX2 apresentaram resultados contrários entre
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os valores obtidos no estudo com o carcinoma de pênis (todos os genes com expressão aumentada)

e os estudos de carcinoma cervical, pulmão e cabeça e pescoço (todos os genes com expressão

diminuída). Os dados foram apresentados na Tabela 13.

Tabela 13: Meta-análise utilizando 1.066 amostras obtidas no banco de dados TCGA para avaliação da
expressão dos 17 genes candidatos a driver obtidos no estudo envolvendo a comparação entre amostras
tumorais e normais para carcinoma de pênis. Entre parênteses foi apresentado o número de amostras
para cada estudo. [EA] = expressão aumentada e [ED] = expressão diminuída. Em negrito os genes que
apresentaram concordância dos valores de expressão entre todos os estudos

TCGA
Gene Carcinoma de Cervical Pulmão Cabeça e pescoço

pênis(31) 159 (482) (425)

BIRC5 EA -0.22 0.23
CAV1 ED -0.28 -0.17 -0.35
DLC1 ED -0.31 -0.26 -0.33
DNMT1 EA 0.01 -0.10 -0.16
DTX2 EA -0.34 -0.19 -0.24
FLI1 ED -0.24 -0.13 -0.33
MSX1 ED -0.32 -0.35 -0.24
NRAS EA 0.05 -0.33
NRN1 ED -0.27 -0.09 -0.37
PLCB3 EA -0.24 -0.07
PML ED -0.22 -0.17 -0.28

PPARG ED -0.38 -0.41 -0.46
RB1 EA -0.39 -0.38 -0.43

RUNX3 EA -0.13 -0.16 -0.20
SOX17 ED -0.25 -0.28 -0.35
TNFSF10 EA 0.53 0.77 -0.12
TWIST1 ED -0.35 0.17 -0.18

6.3 Estudo das Alterações Moleculares em CaPe Segundo a Infecção pelo
HPV

6.3.1 Primeira Etapa - Pré-Seleção dos Genes

Semelhante ao estudo anterior, a primeira etapa de seleção de genes obtidos da comparação

entre amostras positivas e negativas para infecção pelo vírus identi�cou 35 genes, sendo quatro

supressores tumorais (KLK10, PRX, NOTCH1 e MXD1 ) e um oncogene (CTTN ) (Tabela 14).

A maior quantidade de genes alterados estava mapeada nos cromossomos 1 e 4 (4 genes cada),

seguido pelo cromossomo 19 (3 genes). Foram observados ganhos genômicos envolvendo os genes

RFC4, PCNA eKLK10 e uma deleção para o gene SOX14. Com relação às alterações de metilação

do DNA foram identi�cados 21 genes com hipermetilação e 9 genes hipometilados. Todos os genes

selecionados foram diferencialmente expressos na comparação entre amostras HPV+ e HPV-,

sendo 21 genes com expressão diminuída e 13 genes com expressão aumentada. Se a presença

de expressão aumentada não foi notada para os miRNAs, foram observados seis genes alvos de

miRNAs com expressão diminuída. Dentre os genes selecionados, quatro apresentam função de

supressor tumoral (KLK10, MXD1, NOTCH1 e PRX ) e um oncogene (CTTN ).
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Tabela 14: Genes selecionados na primeira etapa de integração dos dados obtidos no estudo envolvendo amostras positivas e negativas para infecção pelo HPV.
Para descrever as alterações, foram utilizadas as seguintes nomenclaturas: [G] = Ganho de cópias, [P] = Deleção, [EA] = Expressão aumentada, [ED] = Expressão
diminuída, [HO] = Hipometilação, [HE] = Hipermetilação, [miR-] = Expressão de miRNA diminuída e [miR+ = Expressão de miRNA aumentada. A atividade dos
genes foi descrita como: [TS] = Supressor tumoral, [EC] = Estabilidade celular, [ON] = Oncogene e [PQ] = Proteína quinase.

Gene Nome Região Alteração miRNA Função

SYTL1 Sinaptotagmina-like 1 1p36.11 HE/ED

WDR8 Repetição WD, antisense para TP73 1p36.3 HE/ED

B3GALT6 UDP-Gal:betagal beta 1,3-galatosiltransferase polipeptídeo 6 1p36.33 HE/ED

NAV1 Navegador neuronal 1 1q32.3 HE/ED

MXD1 Proteína 1 de dimerização MAX 2p13-p12 EA/miR- hsa-miR-520b TS

IAH1 Isoamil acetato-hidrolise esterase 1 homologo (S. cerevisiae) 2p25.1 HE/ED

SOX14 SRY (proteína determinante do sexo) 3q22-q23 P/HE/ED

RFC4 Fator de replicação C (ativador 1) 4, 37 kda 3q27 G/HO/EA EC

DAB2 Dab, fosfoproteína responsiva ao mitógeno, homologo 2 (Drosophila) 5p13 HO/EA Via TGFBR e

Wnt

DUSP1 Fosfatase 1 de dupla especi�cidade 5q34 HO/EA Via EGFR1

FOXP4 Forkhead box P4 6p21.1 EA/miR- hsa-miR-328

ZBTB22 Zinc �nger e domínio BTB 6p21.3 HE/ED

GFOD1 Glucose-frutose domínio oxidoredutase 6pter-p22.1 EA/miR- hsa-miR-328, hsa-miR-517b

L3MBTL3 L(3)mbt-like 3 (Drosó�la) 6q23 HE/ED

TRIM14 Motivo tripartido 14 9q31.1 HE/ED

NOTCH1 Notch 1 9q34.3 HO/EA TS

CCNJ Ciclina J 10q23.33 EA/miR- hsa-miR-520b

C10orf46 Domínio culina 1 associado ao CDK2 10q26.11 HO/EA-

LDHA Lactato desidrogenase A 11p15.4 HE/ED

CTTN Cortactina 11q13 HE/ED ON

CPSF6 Clivagem e fator especí�co 6 de poliadenilação 12q14.3 HE/ED

C14orf4 Fator 2 de regulação de interferon 14q24.3 HE/ED

MPDU1 Manose-P-Dolicol 17p13.1-p12 HE/ED

C1QBP Componente de complemento 1, subcomponente q de ligação à proteína 17p13.3 HE/ED

HSD17B1 Hidroxisteróide (17-beta) desidrogenase 1 17q11-q21 HE/ED

SMARCD2 SWI/SNF dependente, regulador da cromatina actina dependente 17q23-q24 HE/ED

PRX Periaxina 19q13.13-q13.2 HE/ED TS
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GEMIN7 Gem (organela nuclear) proteína 7 associada 19q13.32 HO/EA

KLK10 Calicreína peptidase 10 19q13.3-q13.4 G/EA/HO TS

PCNA Antígeno nuclear de Proliferação celular 20pter-p12 G/EA/HO/miR- EC

TAF4 TAF4 RNA polimerase II, TATA box associado à TBP 20q13.33 HO/EA

BRWD1 Bromodomínio e domínio de repetição WD 21q22.2 EA/miR-

COL18A1 Colágeno, tipo XVIII, alfa 1 21q22.3 HE/ED

DERL3 Derlina 3 22q11.23 HE/ED

C1QTNF6 C1q e fator de necrose tumoral 22q13.1 HE/ED
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Os candidatos também foram relacionados a funções importantes relacionadas com a infec-

ção pelo vírus do HPV, como por exemplo, crescimento e proliferação celular (LDHA, PCNA,

TRRAP), transporte no sistema imune (COL18A1, DUSP1, INPP5D, L3MBTL3, NOTCH1 ),

ciclo celular (NOTCH1 ) e desenvolvimento celular (LDHA, PCNA, TRRAP, C1QBP, COL18A1,

DAB2,DUSP1, INPP5D e NOTCH1 ). Os genes CTTN,DUSP1,KLK10,KLK7, LDHA, NOTCH1

e PCNA também foram enriquecidos para doenças como o câncer (Tabela 15).

Tabela 15: Genes enriquecidos para diversas funções e doenças na comparação entre amostras e carci-
noma de pênis positivas e negativas para infecção pelo HPV. Foi utilizado o critério de signi�cância de
p < 5x10−2.

Categoria P-Valor Genes
Desenvolvimento celular 1x10−3 LDHA, PCNA, TRRAP, C1QBP,

COL18A1, DAB2, DUSP1, INPP5D,
NOTCH1

Crescimento e proliferação 1x10−3 LDHA, PCNA, TRRAP
Desenvolvimento de pele e cabelo 1, 9x10−3 NOTCH1, TAF4

Movimento celular 1, 9x10−3 C1QBP, CTTN, NOTCH1
Câncer 2, 3x10−3 CTTN, DUSP1, KLK10, KLK7, LDHA,

NOTCH1, PCNA
Metabolismo de carboidrato 2, 8x10−3 C1QBP

Ciclo celular 2, 8x10−3 NOTCH1
Morte celular 2, 8x10−3 COL18A1

Morfologia tumoral 2, 8x10−3 COL18A1
Desenvolvimento embrionário 5x10−3 CSNK1D, FOXP4, NOTCH1
Desenvolvimento tecidual 9x10−3 COL18A1, DUSP1, INPP5D, L3MBTL3,

NOTCH1
Desenvolvimento do sistema hematológico 9x10−3 COL18A1, DUSP1, INPP5D, L3MBTL3,

NOTCH1
Sistema imune - trá�co celular 9x10−3 COL18A1, DUSP1, INPP5D, L3MBTL3,

NOTCH1
Resposta in�amatória 9x10−3 COL18A1, DUSP1, INPP5D, L3MBTL3,

NOTCH1

Os mesmos genes também foram associados com vias suscetíveis à toxicidade, identi�cando

candidatos a biomarcadores tecido-especí�cos. Como apresentado na Tabela 16, alguns grupos de

genes foram relacionados a vias importantes como fator indutor de hipóxia (CSNK1D, LDHA),

sinalização do p53 (PCNA, CSNK1D) e mecanismo de regulação gênica pela proliferação de

peroxissomo via PPARI (DUSP1 ). O gene DUSP1, mapeado na região 5q34, apresentou a maior

frequência de associação com vias, sendo identi�cado em seis delas, seguido pelos genes LDHA

(4 vias), PNKD (2 vias) e CSNK1D (2 vias).
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Tabela 16: Vias biológicas susceptíveis a efeitos de componentes tóxicos. Para avaliar se os genes iden-
ti�cados no estudo sobre a in�uência do HPV no desenvolvimento de CaPe estavam presentes em vias
susceptíveis a efeitos toxicológicos foi feito um enriquecimento utilizando o banco de dados CTD (Compa-
rative Toxicogenomics Database, disponível em http://ctdbase.org/). Para escolha das vias signi�cativas
foi considerado p < 10−3.

Vias biológicas P-Valor Genes
Painel de Insu�ciência Renal Aguda
(Rato)

1, 95x10−7 COL18A1, LDHA

Ativação RAR 1, 89x10−7 TAF4, DUSP1, SMARCD2
Fator indutor de hipóxia 1, 78x10−7 CSNK1D, LDHA
Sinalização do p53 1, 52x10−7 PCNA, CSNK1D
Stress oxidativo 8, 2x10−7 DUSP1
Aumento da esteatose hepática 7, 6x10−7 DUSP1
Ativação VDR/RXR 6, 9x10−7 MXD1
Mecanismo de regulação gênica pela proli-
feração de peroxissomo via PPARI

6, 2x10−7 DUSP1

Hipertro�a cardíaca 5, 9x10−7 DUSP1, PNKD
Diminuição do potencial transmembrana
de mitocôndrias

5, 4x10−7 LDHA

Necrose renal/morte celular 4, 2x10−7 DUSP1, LDHA
Fibrose cardíaca 4, 1x10−7 PNKD

Para a identi�cação de possíveis reguladores dos 35 genes identi�cados foi utilizado o pipeline

proposto em "Identi�cação de possíveis reguladores - Materiais e Métodos", página 40. Foram

identi�cados genes candidatos a reguladores como os fatores de transcrição KLF5, SPZ1, VHL,

CUX1 e NEO1. Também foram identi�cados os miRNAs hsa-let-7a-5p, hsa-miR-4687-3p, hsa-

miR-124, hsa-miR-4667-3p, hsa-miR-140-3p, hsa-miR-101 e hsa-miR-326, descritos em literatura

como reguladores de genes importantes como DUSP1, NOTCH1, KLK10,MXD1 e FZD5. Dentre

os 13 genes identi�cados, oito estão presentes na matriz de genes diferencialmente expressos

obtidos no estudo do carcinoma de pênis (HPV+ vs HPV-). Dentre os genes avaliados, foram

identi�cados mais frequentemente envolvidos com os candidatos a reguladores o PCNA (8 vezes),

NOTCH (6 vezes) e DUSP (6 vezes). Os dados foram apresentados na Tabela 17.

http://ctdbase.org/
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Tabela 17: Possíveis candidatos a reguladores. A partir de informações disponíveis na literatura foram
identi�cados genes signi�cativamente descritos como possíveis reguladores dos genes selecionados na pri-
meira etapa da metodologia de integração de dados (HPV+ vs HPV-). O gene KLF5, mapeado na região
13q22.1, apresentou o menor p-valor (3, 06x10−4) para a possível regulação dos genes DUSP1, NOTCH1
e PCNA. [EA] = expressão aumentada, [ED] = expressão diminuída.

Reguladores Tipo molecular P-Valor CaPe (expressão) Genes
KLF5 Regulação da transcrição 3, 06x10−4 EA DUSP1, NOTCH1, PCNA

hsa-let-7a-5p miRNA maduro 1, 76x10−3 BRWD1, CCNJ, CSNK1D,
DUSP1, GEMIN7, GFOD1,
KLK10, MXD1, PNKD,
RRP1B

CHUK Quinase 1, 84x10−3 EA COL18A1, MXD1, NOTCH1,
PCNA

POFUT1 Enzima 2, 85x10−3 NOTCH1

SPZ1 Regulação da transcrição 2, 85x10−3 PCNA

CLIP1 Outro 2, 85x10−3 ED PCNA

hsa-miR-4687-3p miRNA maduro 3, 26x10−3 CACUL1, FASTKD2, TAF4
VEGFA Fator de crescimento 3, 29x10−3 ED HSD17B1, INPP5D,

NOTCH1, PCNA
hsa-miR-124 miRNA maduro 3, 37x10−3 BRWD1, CACUL1, CTDSP1,

FZD5, INPP5D, IRF2BPL,
MXD1, NAV1, PNKD,
RAB11FIP5, TMBIM1,
TRIM14

KDR Quinase 3, 53x10−3 ED INPP5D, NOTCH1
hsa-miR-4667-3p miRNA maduro 3, 92x10−3 BRWD1, C9orf3, NAV1,

PNKD, ZBTB22
hsa-miR-140-3p miRNA maduro 4, 23x10−3 CACUL1, CCNJ, TMBIM1

FSH Complexo 4, 25x10−3 COL18A1, DAB2, DUSP1,
HSD17B1, PCNA

VHL Regulação da transcrição 4, 44x10−3 ED DAB2, HSD17B1, PCNA
CUX1 Regulação da transcrição 5, 54x10−3 DAB2, KLK8
GPR68 Receptor da proteína G 5, 70x10−3 EA DUSP1

hsa-miR-101 miRNA 5, 70x10−3 DUSP1

hsa-miR-326 miRNA 5, 70x10−3 NOTCH1

CYP2C9 Enzima 5, 70x10−3 DUSP1

NEO1 Regulação da transcrição 5, 70x10−3 ED PCNA

6.3.2 Seleção de Módulos

Após 100 simulações, o programa de atribuição dos genes identi�cados na primeira etapa como

possíveis reguladores de conjuntos de genes co-expressos identi�cou 25 módulos que passaram por

todos os critérios de seleção, conforme explicado em "Redes em módulos - Materiais e Métodos".

Na Figura 17 é possível observar que 13 módulos foram identi�cados com p-valor igual a zero

e outros 12 foram selecionados com p <0,0065. Os módulos que não passaram por esse critério

não foram selecionados para as etapas seguintes.
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Figura 17: Representação dos módulos selecionados no estudo sobre a in�uência do HPV no desenvol-
vimento do carcinoma de pênis. É possível observar que a maior concentração de módulos foi dentro do
limite de signi�cância estabelecido (p < 5x10−2).

6.3.3 Atribuição de Módulos

A partir dos 35 genes atribuídos como possíveis reguladores dos 25 módulos foram iden-

ti�cados quatro genes candidatos a drivers, selecionados para análises posteriores. Dos quatro

genes, dois (RFC4 e SOX14 ) estão mapeados no cromossomo 3, e os genes KLK10 e PCNA es-

tão mapeados nos cromossomos 19 e 20, respectivamente. Foram identi�cadas quatro alterações

genômicas, sendo três ganhos de cópias para os genes KLK10, PCNA e RFC4 e uma deleção

para o gene SOX14. Apenas um miRNA diferencialmente expresso (hsa-miR-154 ) foi identi-

�cado como regulador do gene PCNA. Com relação a expressão dos transcritos codi�cadores,

foram identi�cados três genes com expressão aumentada (KLK10, PCNA e RFC4 ) e um com ex-

pressão diminuída do SOX14 em pacientes HPV+. As interações físicas entre genes co-expressos

e os quatro reguladores foram identi�cadas com média de 20% por módulo. Nesses módulos foi

identi�cada a presença média de aproximadamente quatro genes passengers por módulo e 18

genes por módulo. Os dados foram apresentados na Tabela 18.

Os módulos associados com os genes KLK10, SOX14, PCNA e RFC4 foram apresentados na

Tabela 19. O gene supressor tumoral KLK10 foi identi�cado apenas como regulador do módulo

2 (enriquecido para crescimento e manutenção celular, GO:0008151, p = 3x10−2), formado por

18 genes, sendo quatro deles passengers. A interação entre o candidato a driver e os genes co-

expressos presentes no módulo foi de 22,2%. O produto codi�cado por esse gene pertence ao

subgrupo das serinas proteases sendo identi�cado no estudo com ganho de cópias do DNA e

expressão aumentada do transcrito. O gene RFC4, essencial em várias etapas do ciclo celular, foi

associado aos módulos 0, 6 e 8, porém foi atribuído estatisticamente apenas como regulador do

módulo 8, devido aos critérios utilizados (módulo enriquecido para replicação do DNA e presença

de 12% de interação proteína-proteína). O antígeno nuclear de proliferação celular (PCNA) foi

associado com atividade proliferativa, sendo que a síntese de proteína ocorre durante a interfase

e desaparece no �nal da mitose.
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Tabela 18: Lista com os quatro candidatos a driver selecionados pela metodologia de integração de dados.

Gene Região Alteração Módulo GO-ID %PPI Genes passengers Função

KLK10 19q13.3-q13.4 G/EA/HO 2 GO:0008151 (Proliferação celular) 22,2 4/18 TS

PCNA 20pter-p12 G/EA/HO/miR- 5 GO:0008283 (Crescimento celular/manutenção) 35,7 5/14 EC

RFC4 3q27 G/HO/EA 8 GO:0006260 (Replicação do DNA) 12,0 5/25 EC

SOX14 3q22-q23 P/HE/ED 15 GO:0006325 (Manutenção) 17,6 4/17

Tabela 19: Identi�cação dos genes KLK10, RFC4, PCNA e SOX14 como candidatos a driver no estudo das alterações entre pacientes HPV+ e HPV-. Os módulos
que passaram pelos critérios de seleção foram atribuídos ao conjunto de 35 reguladores e após as etapas de integração de dados, foram selecionados quatro conjuntos
(regulador + módulo) para estudos posteriores. Em um caso especí�co, o gene PCNA, identi�cado como regulador dos módulos 5, 7 e 12, foi selecionado apenas por
sua associação com o módulo cinco (enriquecido para a via de proliferação celular, formado por 14 genes, sendo cinco passengers e frequência de PPI de 35,7%.

Processo Biológico P-Valor Candidato a driver GO ID módulo Genes passengers|módulo %PPI

Metabolismo 1, 4x10−2 RFC4 GO:0008152 0 0/15 0,0

Organogênese 2x10−2 SOX14 GO:0009887 1 1/18 5,6

Proliferação celular 3, 3x10−3 PCNA GO:0008283 5 5/14 35,7

Crescimento celular/manutenção 3x10−2 KLK10 GO:0008151 2 4/18 22,2

Ciclo celular mitótico fase S 1, 3x10−2 KLK10 GO:0007049 9 0/14 0,0

Replicação do DNA 1, 3x10−2 PCNA GO:0006261 12 1/15 6,7

Replicação do DNA 2, 8x10−2 PCNA GO:0000067 7 2/21 9,5

Nucleotídeo e metabolismo de ácido nucleico 9, 4x10−3 RFC4 GO:0006139 6 1/26 3,8

Replicação do DNA 2, 4x10−2 RFC4 GO:0006260 8 5/25 12,0

Manutenção 2, 7x10−2 SOX14 GO:0006325 15 4/17 17,6

Metabolismo do DNA 6, 7x10−3 SOX14 GO:0006259 21 2/24 8,3

Neurogênese 2, 1x10−2 SOX14 GO:0007399 16 0/22 0,0

*em negrito foram representados os módulos selecionados pelos critérios estabelecidos nas etapas de integração de dados. PPI = interação proteína-proteína, GO ID = Código

de identi�cação da via biológica no banco de dados Gene Ontology.
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A Figura 18 apresenta o processo de atribuição do gene PCNA como regulador do módulo 5.

É possível observar na �gura que o gene SUPT3H foi identi�cado como componente do processo

de transição da fase G2/M durante o ciclo celular. Nesta �gura também foram representadas as

interações existentes entre os genes do módulo 5 e o PCNA, indicando a existência de interação

física entre os genes co-expressos, tais como o CDK6, EEF1A1, CDK1, MSH6, CDK5 e CDK4 e

o regulador. Também é possível destacar a presença dos genes passengers CDKN1A, CDKN2A

e MSH6 no módulo, sugerindo uma possível participação desses genes na via de proliferação

celular regulada pelo PCNA. A rede apresentada na Figura 18 demonstra a interação física

existente entre os genes co-expressos presentes no módulo 5 e o regulador (PCNA). Assim como

descrito no estudo das alterações entre amostras tumorais e normais de carcinoma de pênis, os

genes presentes na rede foram relacionados com artigos disponíveis na literatura, onde o cálculo

TF*IDF (explicado em "Identi�cação de possíveis reguladores") resultou em alta pontuação para

o termo (nome do gene), sugerindo que a alta conectividade encontrada está relacionada a grande

quantidade de citações desse termo.

A Figura 20 apresenta as interações entre três módulos identi�cados nesse estudo: módulo 5

(PCNA), módulo 8 (RFC4 ) e módulo 2 (KLK10 ). É possível observar uma interação entre os

módulos 5 e 8 , regulados pelos genes PCNA e RFC4, respectivamente. Ambos os módulos foram

enriquecidos para processos envolvendo replicação e proliferação celular. Apesar da importância

biológica do gene SOX14 na regulação da transcrição, não foi identi�cada uma relação física

entre ele e os outros candidatos a drivers durante a construção da rede.

No estudo sobre a in�uência do HPV em câncer de pênis esse gene foi associado ao módulo

5, enriquecido para proliferação celular (GO:0008283, p = 3, 6x10−3). Ainda, esse módulo foi

formado por 14 genes (cinco passengers) e possuia 35,7% de interação proteína-proteína associ-

ando os genes co-expressos do módulo com o regulador. O SOX14, mapeado em 3q22-q23, foi

atribuído como regulador dos módulos 15, 16 e 31, porém o módulo 15 foi o único que apresen-

tou a quantidade de passengers (3/17) e interações proteína-proteína (17,6%) acima do limiar

anteriormente de�nido.
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Figura 18: Atribuição do gene PCNA como regulador do módulo 5. A matriz apresenta todas as amostras estudadas em câncer de pênis dispostas em colunas e os
genes em linhas. Os asteriscos indicam os genes identi�cados como passengers. Cada gene do módulo foi relacionado a um ou vários processos (representados pela cor
azul). No caso do gene PCNA, o módulo foi enriquecido para proliferação celular, e contém cinco genes identi�cados como passengers. A rede apresenta a interação
entre os genes de acordo com sua representatividade além das interações desses genes com estudos publicados na literatura.
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Figura 19: Interação entre os módulos regulados pelos genes PCNA, KLK10 e RFC4. Observa-se uma interação entre os módulos 5 e 8, ambos enriquecidos para
processos envolvendo ciclo celular, regulados pelos genes PCNA e RFC4. O gene SOX14 não apresentava interações com os genes da rede.
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6.3.4 Propriedades Topológicas de redes

Foram obtidas as interações proteína-proteína dos quatro genes selecionados, resultando em

uma lista com 126 genes e 447 interações e avaliadas algumas medidas topológicas. O gene PCNA

foi identi�cado com alta conectividade (k = 115), seguido pelo gene RFC4 (k = 17). O gene

KLK10 apresentou valores baixos para conectividade (k = 2), centralidade de intermediação

(0,9) e coe�ciente de clusterização (0). Com relação ao gene SOX14, não foram obtidas intera-

ções com os genes dos bancos de interação proteína-proteína utilizados no estudo. Além de sua

alta conectividade, o gene PCNA apresentou o maior valor para centralidade de intermediação

(5.904), porém foi observado baixo coe�ciente de clusterização, se comparado com o gene RFC4

(Cclu igual a 0,22). Ressalta-se que os genes PCNA e RFC4, além de alta conectividade, foram

identi�cados com reguladores de vias biológicas envolvidas com o ciclo celular, sugerindo um pos-

sível papel de destaque no desenvolvimento do carcinoma de pênis pela via do HPV. Os dados

foram apresentados na Tabela 20.

Tabela 20: Identi�cação de medidas topológicas de rede para cada gene identi�cado como candidato a
driver no estudo sobre alterações obtidas da comparação entre amostras HPV+ e HPV- para carcinoma
de pênis. O gene SOX14 não apresentou interações nos bancos de dados pesquisados.

Gene Centralidade de Grau Centralidade de Intermediação Coe�ciente de Clusterização
Degree centrality) (Betweenness centrality) (Cclu)

PCNA 115 5.904 (0,76*) 0.03982
RFC4 17 246 (0,03*) 0.22794
KLK10 2 0.9 (0,00011*) 0

A conectividade, coe�ciente de clusterização e centralidade de intermediação dos quatro genes

candidatos foram apresentadas em forma de grá�co, conforme apresentado na Figura ??. Em

uma rede indireta, o grau de conectividade de um gene n é o número de conexões ligadas a

n. A distribuição do grau de conectividade fornece o número de genes com grau k para k =

0, 1, . . . ,∞. Na �gura é possível observar em (A) que a maior parte dos genes apresenta menos

de 30 interações e estão agrupados em um intervalo do coe�ciente de clusterização entre 0,10

e 0,70. Nesse tipo de representação, o gene com maior conectividade (PCNA) apresentou baixo

coe�ciente de clusterização. Em (B) o grá�co com os valores normalizados de centralidade de

intermediação e conectividade do conjunto de genes avaliados, indica que genes com menos de 30

interações apresentam um valor inferior a 0,05 para a medida de centralidade de intermediação.
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Figura 20: Representação das propriedades topológicas de rede, de acordo com os resultados obtidos
nas etapas anteriores. Em (A) foi comparado o grau de conectividade (k) e o coe�ciente de clusterização
das interações obtidas a partir dos quatro genes candidatos. Em (B), com o mesmo conjunto de genes,
foi comparada a conectividade com a centralidade de intermediação. É possível observar que genes que
interagem com menos de 30 vizinhos apresentam valores de intermediação abaixo 0,05 e coe�ciente de
clusterização entre 0,10 e 0,70.
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6.3.5 Meta-Análise

Os níveis de transcritos codi�cadores dos quatro genes selecionados como candidatos a drivers

foram avaliados em 210 amostras independentes obtidas a partir de dois bancos de dados públicos

(TCGA e NCBI-GEO). Foram observados níveis semelhantes de expressão para o gene RFC4

(expressão aumentada), tanto no carcinoma de pênis como nos outros cinco conjuntos de amostras

utilizados. A expressão aumentada do gene PCNA também foi concordante com os estudos de

carcinoma de cabeça e pescoço (disponível no TCGA) e dois estudos sobre carcinoma cervical

e um sobre cabeça e pescoço (disponíveis no NCBI-GEO). Observa-se também que a expressão

aumentada do geneKLK10 em CaPe é discordante dos outros conjuntos amostrais. Já a expressão

diminuída do gene SOX14 em CaPe também foi observada no estudo com amostras de carcinoma

cervical disponível no TCGA e com outros dois conjuntos de amostras obtidas no NCBI-GEO

(carcinoma cervical e de cabeça e pescoço, disponível no estudo GSE6791). Dados disponíveis na

Tabela 21.

Tabela 21: Meta-análise utilizando os bancos de dados TCGA e NCBI-GEO para avaliação da expressão
dos quatro genes candidatos a driver obtidos da comparação entre amostras positivas e negativas para
infecção pelo HPV. Entre parênteses foi apresentado o número de amostras para cada estudo. [EA] =
expressão aumentada e [ED] = expressão diminuída.

TCGA NCBI-GEO
Gene CaPe(31) Cabeça e pescoço(59) Cervical(12) Cervical(28)1 Cabeça e pescoço(56)1 Cervical(55)2

KLK10 EA -0.42 -3.20 -2.93 -1.35
PCNA EA 2.02 3.86 1.68 4.01
RFC4 EA 2.60 5.77 6.45 2.01 6.88
SOX14 ED -0.24 -1.19 -1.04 1.02

1GSE6791-Pyeon et al.(2007),Cancer Res;67(10):4605-19
2GSE6791-Espinosa et al.(2012)-PLoS One;8(2):e55975

6.4 Con�rmação e Validação dos Candidatos a drivers por RT-qPCR, qPCR
e Pirosequenciamento ( Tumor vs Normal)

A identi�cação de candidatos a drivers pela metodologia de integração de dados levou a

seleção de um subconjunto de genes e regiões, com base em critérios especí�cos, que foram

submetidos à con�rmação e validação por metodologias independentes. Os genes apresentados a

seguir foram validados no estudo de Busso (2012).

Para a validação pela metodologia de RT-qPCR foi utilizado um conjunto com 34 CaPe e

quatro glandes normais. Foi detectada expressão diminuída dos transcritos nos tumores de pênis

em relação aos tecidos normais para os genes PPARG (p = 1, 2x10−2), CAV1 (p = 1, 3x10−2)

e FLI1 (p < 1x10−3) e aumento nos níveis para TNFSF10 (p = 1, 7x10−3) (Figura 21). Esses

genes apresentaram o mesmo sentido de alteração detectado por expressão gênica em larga escala.

Não foi encontrada alteração nos níveis de expressão em CaPe para o gene PML (p = 2, 2x10−1).

Também foi realizada a comparação entre os níveis de expressão gênica dos quatro genes (PPARG,

CAV1, TNFSF10 e FLI1 ) entre dois grupos classi�cados quanto à infecção pelo HPV e não foi

observada diferença na expressão destes genes entre os grupos.
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Figura 21: Expressão gênica para os candidatos a drivers detectados pela análise integrada em CaPe
(Tumor vs Normal). Os níveis de transcritos foram avaliados para CAV1 (A), PPARG (B), PML (C),
TNFSF10 (D) e FLI1 (E) por RT-qPCR e comparados entre amostras normais e tumorais. Foi observada
expressão aumentada para TNFSF10 (F) e diminuição nos níveis de PPARG (D), CAV1 (A) e FLI1 (E).
Não foi encontrada alteração de expressão signi�cativa para o gene PML(C). ** p ≤ 1x10−2.

Quanto ao número de cópias genômicas, os genes DLC1, PPARG e TNFSF10 foram validados

por qPCR. Os resultados obtidos para os quatro genes foram comparados com as características

clínicas e patológicas dos pacientes com carcinoma de pênis. Com relação às análises estatísticas,

foi utilizado o teste de Qui-quadrado, com limiar de signi�cância p ≤ 5x10−2 e a análise de

sobrevida foi realizada para pacientes com dados de CSS disponíveis utilizando-se o teste log

rank e p ≤ 5x10−2.

Dois dos três genes avaliados apresentaram correlação signi�cativa entre alterações em regiões

exônicas e características clínicas e patológicas, sendo duas regiões para DLC1 (DLC1-3, éxon

2 e DLC1-7, éxon 5), e uma para TNFSF10 (TNFSF10-3, éxon 3) (Tabela 22). Foi observada

correlação com bom prognóstico para a região alterada de TNFSF10 (relação com baixo grau

histológico e estadio clínico, ausência de invasão perineural, margens cirúrgicas livres e ausência

de metástase linfonodal). Já as perdas em duas regiões genômicas de DLC1 associaram-se a

características de pior prognóstico da doença, como presença de invasão perineural (p = 2x10−2)

e margens cirúrgicas comprometidas (p = 3, 7x10−2) para DLC1-3 e DLC1-7, respectivamente.

A comparação entre as alterações genômicas e a sobrevida dos pacientes não revelou diferenças

signi�cativas.
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Tabela 22: Correlação entre resultados obtidos por qPCR e características clínicas e patológicas de 34
pacientes com carcinoma de pênis. E: éxon

.
Gene Local* Descrição Grupos Casos-total / P-valor

Casos-alteração

DLC1

DLC1-3 E-2 Invasão perineural Sim 8 / 7 2x10−2

Não 13 / 6
DLC1-7 Margens cirúrgicas Livres 20 / 7 3, 7x10−2

E-5 Comprometidas 6 / 5
TNFSF10

TNFSF10-3 E-3 Grau histológico I 7 / 7 0, 000
II-III 24 / 4

Estadio clínico I-II 12 / 8 3, 4x10−2

III-IV 12 / 3
Invasão perineural Sim 8 / 0 1, 4x10−2

Não 13 / 8
Margens cirúrgicas Livres 16 / 9 4, 2x10−2

Comprometidas 7 / 0
Metástase linfonodal Sim 8 / 0 2, 3x10−2

Não 8 / 4

Por pirosequenciamento foram validados os genes TWIST1 e SOX17. Foi utilizado um con-

junto de 88 amostras, sendo 47 CaPe, 28 tecidos normais adjacentes, 11 glandes, um controle

100% metilado e um controle 0% metilado (Figura 22). Os genes foram validados com signi�cân-

cia de�nida por p < 1x10−4.

Os genes SOX17 e TWIST1 mostraram correlação signi�cativa (p < 1x10−3 e p < 5, 2x10−2,

respectivamente) entre os níveis de metilação e expressão de transcritos. A comparação entre

metilação e parâmetros clinico-patológicos revelou que o baixo nível de metilação do SOX17 foi

associado com pior prognóstico (p = 1, 2x10−2).
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Figura 22: Representação grá�ca da correlação entre os níveis de metilação, expressão gênica e correlação
de Spearman para os genes SOX17 e TWIST1. A �gura apresenta a metilação por pirosequenciamento
(primeira coluna), expressão gênica por RT-qPCR (segunda coluna) e correlação de Spearman (terceira
coluna).

6.5 Con�rmação e Validação dos Candidatos a drivers por RT-qPCR e Pi-
rosequenciamento (HPV + vs HPV-)

Para a validação pelo método de RT-qPCR foram utilizadas 34 CaPe, sendo 11 positivos e 23

negativos para infecção pelo HPV. Foram avaliados os genes RFC4 e PCNA. Os resultados obti-

dos para os dois genes estão representados na Figura 23. Foi observado um aumento signi�cativo

na expressão do gene RFC4 (p = 2x10−2) em amostras de carcinoma de pênis positivas para

HPV quando comparadas a tumores negativos. A expressão do gene PCNA apresentou tendência

a aumento de expressão nos casos positivos para HPV em relação ao grupo negativo; entretanto,

essa diferença não foi signi�cativa (p = 3x10−1).

Embora esses candidatos a driver tenham sido selecionados com base em grupos formados

de acordo com a infecção pelo HPV, foi realizada uma comparação entre os valores de expressão

obtidos para tumores e 13 prepúcios normais. Todos os genes demonstram expressão diminuída

signi�cativa nos tumores em relação aos tecidos normais: RFC4 (p = 3x10−2) e PCNA (p <

1x10−3). Entretanto é importante destacar que esses genes não estavam presentes na lista de

candidatos a driver no estudo de CaPe selecionados pela metodologia de integração de dados.
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Figura 23: Expressão relativa dos genes RFC4 e PCNA em amostras positivas e negativas para infecção
pelo HPV. Os níveis dos transcritos RFC4 (A) e PCNA (B) foram avaliados por RT-qPCR e comparados
entre amostras de CaPe positivas e negativas para infecção pelo HPV. Foi observada expressão aumentada
em casos positivos para HPV para os dois genes avaliados. *p ≤ 0, 05. Imagens geradas no programa
GraphPad Prism 5.0.

Com relação à validação pela técnica de pirosequenciamento, foi utilizado um conjunto de

55 tumores (18 casos de HPV positivos e 37 casos HPV negativos). Além disso, controles 100%

metilados e 0% metilados foram incluídos em cada série. Para a análise estatística, foi comparada

a média dos sitios CpG do tecido tumoral e normal. Os dados foram analisados usando SPSS

17.0 (SPSS, Chicago, IL) e GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA). O

teste estatístico de Mann-Whitney (U) foi realizado para comparar os casos HPV positivos contra

HPVs negativos. Os outliers extremos foram removidos antes da aplicação de testes estatísticos.

A Figura 24 apresenta a validação do gene SOX14 pela técnica de pirosequenciamento, com

níveis elevados de metilação em amostras positivas para HPV em comparação com amostras

negativas para infecção pelo vírus.

Figura 24: Representação dos níveis de metilação para o gene SOX14 na comparação entre casos posi-
tivos e negativos para infecção pelo HPV. Foi utilizado o teste estatístico Mann-Whitney, considerando
p < 5x10−2.
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6.6 Validação in sílico da Metodologia de Redes em Módulos

Com o objetivo de avaliar a e�ciência do método de redes em módulos adapatado e apresen-

tado nesse estudo com os algoritmos propostos por Segal et al. (2003) e Michoel et al. (2007),

foi utilizado um conjunto com 255 amostras de expressão gênica de glioblastoma multiforme

(GBM), obtidas no banco de dados TCGA. Como alvo, foi utilizada uma lista com 56 genes

relacionados com o GBM identi�cados no estudo de Frattini et al. (2013). Foram avaliadas (1)

a e�ciência na detecção de genes importantes (2) as interações verdeiras entre os reguladores e

os genes co-expressos dos módulos e (3) quantidade de genes passengers nos módulos. Para que

essa análise fosse possível, foram considerados passengers os genes diferencialmente expressos

com fold-change ≥ 2,0, o que resultou na escolha de 651 genes. Considerando a metodologia

tradicional de Segal et al. (2003) foram identi�cados 80 módulos associados a 67 reguladores

a partir de uma lista com 2.880 genes diferencialmente expressos. Já o algoritmo proposto por

Michoel et al. (2007) identi�cou 77 módulos associados a 63 reguladores. O método proposto

nesse estudo, com a mesma matriz de 2.880 genes, selecionou 45 módulos associados aos respec-

tivos reguladores. A Tabela 23 apresenta os resultados obtidos na avaliação da e�ciência para

detecção de genes importantes da lista de referência. É possível observar que o método aqui

proposto apresentou os maiores valores para sensibilidade e especi�cidade com 41,8 e 62,7%,

respectivamente. Ainda, é possível observar o maior valor para predições positivas (51,1) e de

área sob a curva (53%). Com relação ao valor da AUC, apesar de baixo, foi maior do que os

outros dois métodos avaliados.

Tabela 23: Comparação entre a metodologia proposta neste estudo e a utilizada por Segal et al. (2003) e
Michoel et al. (2007) utilizando curva ROC e seus parâmetros. Foi avaliada a e�ciência para detecção de
genes candidatos presentes na lista de referência. VPP = valor preditivo positivo, VPN= valor preditivo
negativo, AUC = área sob a curva.

Métrica Presente estudo Segal et al. (2003) Michoel et al.(2007)
(95% CI) (95% CI) (95% CI)

Sensibilidade 41,8 (39,21 - 43,91) 36,4 (35,71 - 37,55) 34,5 (32,48 - 36,38)
Especi�cidade 62,7 (60,88 - 64,33) 20,3 (18,66 - 21,49) 25,43 (24,07 - 27,03)

VPP 51,1 (49,08 - 52,99) 29,9 (28,10 - 31,86) 30,2 (28,77 - 32,20)
VPN 53,6 (51,66 - 54,97) 25,5 (24,02 - 27,88) 29,4 (27,1 - 30,98)
AUC 0,53 (0,51 - 0,54) 0,28 (0,27 - 0,29) 0,30 (0,28 - 0,32)

As interações entre genes co-expressos e reguladores (candidatos a driver) foram compara-

das com redes reais, computando o número de arestas que são verdadeiro-positivas (TP), falso-

positivas (FP) e falso negativas (FN) e verdadeiro-negativas (TN). Foram obtidas a sensibilidade

e especi�cidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e área sob a curva para cada

método. Observa-se no presente estudo que a sensibilidade para identi�cação de interações ver-

dadeiras foi de 20,05 seguido por Michoel et al. (2007) (6,23) e Segal et al. (2003) (3,62). Os

valores de sensibilidade e especi�cidade re�etiram-se nas pontuações de VPP, onde o maior valor

(11,21) foi identi�cado para a metodologia proposta, em comparação com os outros dois métodos

(5,01 - Segal e 7,02 - Michoel). Para os três métodos avaliados a área sob a curva foi abaixo de

0,5 (0,38 para o presente estudo, 0,34 para Segal et al. (2003) 0,41 para Michoel et al. (2007)).

Os dados foram apresentados na Tabela 24.
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Tabela 24: Comparação entre a metodologia proposta neste estudo e a utilizada por Segal et al. (2003) e
Michoel et al. (2007) utilizando curva ROC e seus parâmetros. Foi avaliada a e�ciência para detecção de
interações entre reguladores e módulos. VPP = valor preditivo positivo, VPN= valor preditivo negativo,
AUC = área sob a curva.

Métrica Presente estudo Segal et al. (2003) Michoel et al.(2007)
(95% CI) (95% CI) (95% CI)

Sensibilidade 20,05 ( 17,22 - 23,13) 3,62 (2,56 - 4,96) 6,23 (4,60 - 8,23)
Especi�cidade 56,48 ( 54,58 - 58,36) 70,90 (69,04 - 72,71) 77,39 (75,76 - 78,95 )

VPP 11,21 ( 9,56 - 13,04) 5,01 (3,55 - 6,84) 7,02 (5,19 - 9,26)
VPN 72,05 ( 70,08 - 73,96) 63,42 (61,57 - 65,25) 75,07 (73,42 - 76,67)
AUC 0,38 (0,36-0,40) 0,34 (0,32-0,36) 0,41 (0,39-0,44)

Na avaliação de genes passengers nos módulos foi observado o maior valor de sensibilidade e

especi�cidade para o método proposto, com 31,34% e 84,85% respectivamente. Também foi ob-

servada a maior quantidade de acertos na detecção de passengers quando comparados com a lista

de referência (23,86%). Seguido pelos métodos de Michoel et al. (2007) (4,84%) e Segal et al.

(2003)(4,69). Foi observado um alto valor de AUC no método proposto (0,78) em comparação

com os outros dois métodos (Segal et al. (2003) com AUC=0,46 e Michoel et al. (2007) com

AUC=0,44). Os dados foram apresentados na Tabela 25.

Tabela 25: Comparação entre a metodologia proposta neste estudo e a utilizada por Segal et al. (2003)
e Michoel et al. (2007) utilizando curva ROC e seus parâmetros. Foi avaliada a e�ciência para detecção
de genes passengers nos módulos. VPP = valor preditivo positivo, VPN= valor preditivo negativo, AUC
= área sob a curva.

Métrica Presente estudo Segal et al. (2003) Michoel et al.(2007)
(95% CI) (95% CI) (95% CI)

Sensibilidade 31,34 (30,54 - 32,77) 16,13 (15,31 - 18,02) 16,90 (14,88 - 17,60)
Especi�cidade 84,85 (82,11 - 85,99) 50,31 (48,30 - 51,09) 48,36 (47,56 - 49,20)

VPP 23,86 (21,00 - 25,13) 4,69 (2,87- 5,71) 4,84 (3,22 - 5,80)
VPN 89,08 (87,07 - 90,06) 79,84 (77,63 - 81,72) 78,92 (77,03 - 79,76)
AUC 0,78 (0,77 - 0,80) 0,46 (0,44 - 0,48) 0,44 (0,43 - 0,46)

6.7 Validação in sílico da Metodologia de Integração de Dados

Para avaliar o desempenho da metodologia de integração de dados foi investigada a capa-

cidade de detecção de genes drivers potencialmente importantes em glioblastoma multiformes

disponíveis no TCGA. Para essa etapa de validação, foi considerada apenas a integração de três

plataformas devido a falta de amostras de miRNAs relacionadas aos outros níveis de alteração

(expressão de mRNA, CNA e metilação). Para a identi�cação de genes relacionados ao GBM foi

utilizada a lista de 56 genes da etapa anterior. Entretanto, nessa etapa ela será utilizada como

referência para avaliar a e�ciência na detecção de genes envolvidos com a doença. Também foi

utilizada a mesma matriz de expressão gênica e os dados de metilação, miRNA e alteração do

número de cópias foram obtidos após processamento e controle de qualidade.

Foram pré-selecionados 89 candidatos a driver na primeira etapa e esses genes foram utiliza-

dos como alvos na etapa de inferência, onde foram identi�cados 57 módulos e seus respectivos

reguladores. Os quinze primeiros candidatos a driver encontrados foram apresentados na Tabela

26, onde é possível destacar genes como PTEN, RB1, TP53, EGFR e CDKN2A, bem caracterís-
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Tabela 26: Módulos e candidatos a drivers selecionados pela metodologia de integração de dados. Em "drogas descritas"são apresentadas drogas cujos alvos foram
identi�cados como possíveis candidatos a drivers

GO ID Categoria P-Valor Genes Passenger/genes módulo Módulo %PPI Drogas descritas

GO:0009987 Processo celular 7, 4x10− 3 ARNT2 4/18 2 37,5%

GO:0006816 Transporte de cálcio 1, 35x10− 2 CACNA1H 5/21 1 12 Cinnarizine, Flunarizine, Mibefra-

dil, Bepridil, Zonisamide, Isradipine

GO:0007049 Ciclo celular 3x10−4 CDK4 7/32 3 31% PD-0332991, Flavopiridol

GO:0000074 Regulação do ciclo celular 1, 1x10− 5 CDKN2A 8/35 4 35%

GO:0008371 Processo biológico 2, 2x10− 2 COL3A1 4/18 5 25% Collagenase Clostridium Histolyti-

cum

GO:0006464 Modi�cação proteica 1x10− 2 EGFR 5/22 14 31% Cetuximab, AEE 788, Panitumu-

mab, BMS-599626, ARRY-334543,

XL647, Canertinib, Ge�tinib, HKI-

272, PD 153035, Lapatinib, Vande-

tanib, Erlotinib

GO:0042770 Resposta a dano ao DNA 3, 8x10− 2 GML 4/19 7 25%

GO:0042127 Regulação da proliferação celular 9, 2x10− 3 NF1 4/16 18 30%

GO:0007165 Sinalização celular 2, 89x10− 3 PIK3CA 4/22 21 29% SF 1126, PX-866, NVP-

BEZ235, 2-(1H-Indazol-4-Yl)-

6-(4-Methanesulfonylpiperazin-

1-Ylmethyl)-4-Morpholin-4-

Ylthieno(3,2-D)Pyrimidine,

BKM120, XL147

GO:0045786 Regulação negativa do ciclo celular 1x10− 5 PTEN 6/19 22 27%

GO:0000075 Checkpoint do ciclo celular 6, 2x10− 5 RB1 7/28 23 25%

GO:0030001 Transporte celular 1, 3x10− 3 SCN9A 5/17 9 26,3% Lidocaine, Riluzole, Zonisamide

GO:0000082 Transição da fase G1/S 2, 6x10− 4 SKP2 7/19 0 19,4%

GO:0008283 Proliferação celular 5, 9x10− 4 TP53 8/17 14 18%

GO:0008151 Crescimento celular/manutenção 1, 4x10− 3 TRPV5 10/21 24 23,3%
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ticos por seu envolvimento no câncer. Todos esses genes estavam presentes na lista de referência.

O módulo 4, regulado pelo gene CDKN2A e enriquecido para regulação do ciclo celular

(GO:0000074, p = 3x10−4) apresentou 7/35 genes com funções relacionadas com o ciclo celular

(CDC2, CDC20, CDC25C, CENPE, CHAF1B, KIFC1 e MCM2 ). Além disso, 8/35 genes pas-

sengers e 35% de PPI foram identi�cados no módulo. O módulo 2, enriquecido para vias processo

celular (GO:0009987, p = 7, 4x10−3), foi associado com o gene ARNT2, seu possível regulador.

Nesse módulo, foram identi�cados 37,5% de interação entre genes co-expressos e candidatos a dri-

ver, além de 4/18 genes passengers. Também foram identi�cados genes importantes como PTEN

(enriquecido para via de regulação negativa do ciclo celular, 1x10−5), RB1 (enriquecido para

a via do checkpoint do ciclo celular, 6, 2x10−5) e TP53 (enriquecido para a via de proliferação

celular, 5, 9x10−4), amplamente descritos em vários processos tumorais e enriquecidos para vias

relacionadas com o ciclo celular. O gene EGFR, bem descrito em glioblastoma multiforme, foi

associado com o módulo 14, enriquecido para modi�cação proteica (GO:0006464, p = 1x10−2) e

apresenta 31% de interação física com os genes do módulo.



DISCUSSÃO 81

7 DISCUSSÃO

Biologia de sistemas é um campo multidisciplinar, onde algumas áreas envolvem o estudo

de redes reguladoras subjacentes à função celular com o objetivo de identi�car o comporta-

mento dos genes que compõe o sistema. Vários estudos na literatura, Gevaert e Plevritis (2013);

Li et al. (2012a); Lou et al. (2011) utilizaram dados de expressão, imunoprecipitação da cro-

matina (ChIP), alteração do número de cópias genômicas, expressão de miRNA e/ou informação

funcional a priori para elucidar redes reguladoras. A maioria destes métodos tenta desvendar a

lógica do controle da expressão gênica e pode ser utilizada para o estudo de doenças complexas

como o câncer, que é caracterizado por uma in�nidade de alterações somaticamente adquiridas.

Para o estudo da ação integrada de diferentes níveis de alteração em câncer de pênis, foi apresen-

tada nessa tese uma nova metodologia de integração de dados, obtidos por diferentes estratégias,

avaliando alterações do número de cópias genômicas (aCGH), análise da expressão de transcritos

codi�cadores (mRNA) e não codi�cadores (miRNAs) e análise do per�l de metilação do DNA.

Para isto, o estudo foi dividido em duas etapas, onde (1) os genes passaram por um processo

de seleção, classi�cados de acordo com critérios relacionados ao tipo de alteração e correlação e

(2) então foi atribuído a esses genes a função de reguladores do conjunto de genes co-expressos

(módulos), associados a eles. Como resultado, foram identi�cados genes com alta frequência de

alteração para os quatro níveis testados e inferidos como possíveis reguladores de um módulo.

Para o nosso conhecimento, não há estudos de integração de dados em câncer de pênis envol-

vendo quatro diferentes plataformas para o mesmo conjunto de pacientes. Em adição, os dados

em literatura sobre esse tipo de tumor são muito limitados e restritos a investigação de genes

e/ou proteínas únicas, ressaltando a importância de estudos moleculares em larga-escala envol-

vendo alterações genômicas, transcriptômicas e epigenéticas. Segundo Stratton et al. (2009) e

Pollack et al. (2002) alterações no DNA são características fundamentais do tumor, contribuindo

para a instabilidade genômica e desregulação do gene. A ativação de oncogenes por ampli�cação

ou perda de função de supressores tumorais resultante da deleção de segmentos do DNA são

algumas das alterações que podem contribuir para o processo tumoral.

Cada tumor é único, contendo uma grande quantidade de alterações genéticas, das quais, ape-

nas algumas são responsáveis por direcionar a proliferação celular e a metástase (Garraway et al. ,

2005). Vogelstein et al. (2013) atribuem às mutações drivers o início e progressão do processo

tumoral. Portanto, identi�car essas mutações e distinguí-las das passengers (alterações que não

oferecem vantagem seletiva ao tumor) tem sido um dos grandes desa�os para a caracterização

genômica do câncer e foi um dos elementos responsáveis pelo desenvolvimento da metodologia de

integração de dados proposta nesse trabalho. Ainda com relação à revisão publicada em 2013 por

Vogelstein et al. (2013) foi atribuída uma nova classi�cação para os genes drivers: mut-drivers

(alterações genômicas que conferem vantagem seletiva e direcionam o desenvolvimento tumoral)

e epi-drivers (genes que se expressam de maneira aberrante em tumores, mas não estão frequen-

temente mutados). Aqui, as alterações foram de�nidas como drivers e passengers, seguindo dois

termos bem estabelecidos na literatura atualmente.

Além de alterações genômicas com alta frequência, estudos como o de De-Carvalho et al.
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(2012) associaram genes drivers com eventos epigenéticos relacionados ao câncer. Anteriormente,

Jones e Baylin (2002) descreveram que alterações epigenéticas, como a hipometilação, eram

responsáveis pela instabilidade genômica e a hipermetilação de ilhas CpGs estava associada à

inativação de genes supressores de tumor. Muitas dessas mudanças genômicas no DNA podem

afetar o nível de expressão do RNA mensageiro (mRNA), bem como de miRNA, alterando a

função do gene e favorecendo a tumorigênese. Todas essas alterações podem ser caracterizadas

de diversas maneiras e foram utilizadas como informações essenciais para o desenvolvimento da

metodologia proposta.

Como relação aos tumores sólidos (tipo tumoral utilizado nesse estudo), sua formação é uma

consequência de muitas mutações sequenciais envolvendo 40-100 genes, dos quais 5-15 são mu-

tações drivers (Parsons et al. , 2008; Sjoblom et al. , 2006; Wood , 2007). Com isso, destaca-se

a importância do desenvolvimento de novas metodologias para identi�cação de genes frequente-

mente alterados e que possam auxiliar no entendimento da formação e progressão tumoral.

A integração de dados entre alteração do número de cópias do DNA e expressão gênica tem

sido utilizada como um dos mecanismos para a identi�cação de mutações drivers (Ambatipudi et al. ,

2012; Kuijjer et al. , 2012; Xu et al. , 2010). Em estudos epigenéticos, Kalari e Pfeifer (2010)

identi�caram genes drivers com alta frequência de hipermetilação e hipometilação devido à perda

das funções normais da célula e alterações de vias de sinalização. Piepoli et al. (2012) utilizaram

866 miRNAs em 19 amostras de câncer colorretal e 17 amostras de câncer no pâncreas com o

objetivo de relacionar a expressão alterada de miRNA com oncogenes e/ou supressores tumorais.

Bentink et al. (2012) correlacionaram a expressão alterada de transcritos codi�cadores e miRNA

em câncer de ovário com o objetivo de selecionar alterações drivers que pudessem ser explicadas

pelas duas plataformas. Com base nesses relatos, ressalta-se que a identi�cação de genes drivers

e passengers pode ser realizada em estudos independentes, combinando informações obtidas do

mesmo paciente ou utilizando dados da literatura.

Entretanto, se as análises com apenas um tipo de informação possibilitam um estudo es-

pecí�co sobre a in�uência de genes drivers (identi�cados a priori), as análises combinatórias

com diferentes níveis de informações podem assegurar maior con�abilidade à busca. Os genes

drivers têm características que se encaixam perfeitamente no conceito de reguladores discutido

por Segal et al. (2003). Entretanto apenas estudos posteriores como o de Akavia et al. (2010),

utilizando amostras de melanoma, trataram os reguladores como possíveis drivers de doenças.

Nenhum deles, porém, discutiu a presença de passengers e interações proteína-proteína com os

módulos formados. Segundo os resultados aqui apresentados, os genes passengers auxiliaram na

escolha de módulos que apresentavam uma relação mais signi�cativa com os reguladores (dri-

vers), ajudando na seleção de vias possivelmente responsáveis pelo desenvolvimento do carcinoma

de pênis.

Metodologia de Integração de Dados

A metodologia utilizada neste estudo difere de outras já descritas, entre outras coisas, pelo

conjunto de dados utilizado. Foram avaliados quatro diferentes níveis de alterações: alteração do

número de cópias do DNA (CNA), metilação de ilhas CpGs, expressão de transcritos codi�cadores

(mRNA) e não codi�cadores (miRNAs), sendo que todos foram obtidos a partir do mesmo

conjunto de pacientes. Em uma visão geral, o conceito proposto neste estudo vai além da escolha
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de genes frequentemente alterados. Primeiramente, foram selecionados genes que combinavam

melhor o conjunto de modi�cações nos diferentes níveis de alterações avaliados e posteriormente

foram identi�cados diversos candidatos, incluindo supressores tumorais e oncogenes já descritos

em literatura. Esses genes selecionados foram utilizados na inferência de módulos, estabelecendo

dessa maneira um complemento para o estudo de drivers, relacionando genes frequentemente

alterados com genes presentes em uma cascata de sinalização celular possivelmente envolvida

com o desenvolvimento tumoral. Associar um candidato a driver a um conjunto de genes co-

expressos, possivelmente regulados por ele, amplia o conhecimento do sistema biológico e do

comportamento do gene na célula, abrindo novas perspectivas para futuros estudos das vias

enriquecidas para o conjunto módulo-driver e a identi�cação de marcadores úteis na prática

clínica.

Para atender ao objetivo de incorporar informações de genes drivers e passengers no estudo,

foram estabelecidos alguns critérios durante a primeira etapa de seleção de candidatos. Após a

correlação entre os níveis de alterações avaliados é esperado, por exemplo, que genes com expres-

são diminuída e com altos níveis de metilação no DNA sejam selecionados, assim como genes

com expressão diminuída e perda de segmento do DNA. Porém, além de de�nir um limiar para

os valores de correlação (r >0,3 e r <-0,3), a metodologia considerou algumas peculariaridades,

pontuando genes com deleções homozigóticas e ampli�cações e de acordo com sua classi�cação

no banco de variantes genômicas (DGV). Para um gene com deleção homozigótica é esperada

expressão diminuída, pois há perda de ambos os alelos. No caso de uma deleção hemizigótica, a

expressão diminuída pode ser ocasionada por um processo de metilação da região promotora do

gene ou ação pós transcricional, por exemplo, envolvendo a regulação por miRNAs. Como todas

as alterações foram identi�cadas com alta frequência, a utilização de mecanismos concordantes

que expliquem a expressão alterada de transcritos codi�cadores aumenta o poder da análise para

a identi�cação de candidatos a drivers. As características de cada um destes mecanismos po-

dem ser responsáveis pela de�nição do grau de importância daquele gene no tumor estudado.

Os genes selecionados (alvos) a partir de múltiplos conjuntos de dados podem ser utilizados em

diversos estudos, como por exemplo, os de inferência de redes gênicas e modelos probabilísticos.

O sucesso desses modelos aplicados a doenças depende diretamente da matriz de genes utilizada

pelos algoritmos, ressaltando a importância da seleção a priori de genes candidatos.

A inclusão de genes passengers como um dos critérios de seleção de módulos reforça a iden-

ti�cação de conjuntos de genes alterados que possam estar relacionados com vias diretamente

envolvidas com o desenvolvimento de doenças. Seguindo os critérios de�nidos por Vogelstein,

foram considerados passengers aqueles genes que possuiam algum tipo de alteração, porém não

ofereciam vantagem ao tumor. Com esse tipo de informação foram selecionados diversos módulos

diretamente relacionados com ciclo celular, sistema in�amatório e resposta imune.

Segundo McFarland et al. (2013) mutações em genes passengers geralmente resultam em

pouco efeito na progressão tumoral. Porém é preciso destacar duas situações. A primeira é com

relação à função do gene passengers e o impacto que essa alteração pode ter na formação de

uma proteína e seu papel na célula. No caso de um gene considerado passengers com função

de transcrição, é possível que ocorra alterações signi�cativas favorecendo células cancerígenas.

Outra situação é o acúmulo de genes passengers em uma determinada via possivelmente relaci-

onada com o desenvolvimento tumoral. Nessa situação, um gene driver pode desencadear uma
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cascata de sinalização por genes dessa via, resultando em adaptação da mesma para favorecer

as células do tumor. Nessa via, algumas mudanças epigenéticas, genômicas e transcriptômicas

podem potencializar ainda mais o papel dessa via a favor da doença. Em alguns estudos com pa-

cientes tratados por quimioterapia é possível que a ação de fármacos em alvos especí�cos resulte

em efeitos colaterais sobre os genes vizinhos desses alvos, promovendo alterações passengers que

podem apresentar um papel essencial na comunicação celular e favorecer a formação do tumor

por outros mecanismos.

A inclusão de dados também favorece a predição por métodos probabilísticos auxiliando a

escolha de alvos com maior precisão. Nesse caso, a inclusão de genes passengers auxiliou na

escolha de módulos que pudessem ter maior proximidade com o desenvolvimento do câncer

de pênis, devido à utilização de dados obtidas a partir dos mesmos conjuntos de pacientes.

A utilização de dados externos sobre genes bem descritos pelo seu envolvimento no câncer ou

conjuntos de fatores de transcrição, oncogenes e supressores tumorais foi utilizado como uma

informação adicional, mas não como critério de seleção a priori. O objetivo de não utilizar esse

tipo de informação foi não tendenciar a escolha de genes potencialmente responsáveis pelo tipo

especí�co de carcinoma estudado, o que só foi possível pelo conjunto de quatro plataformas

utilizadas.

Para a validação da metodologia de integração de dados proposta no presente estudo, foram

selecionadas 255 amostras de glioblastomas multiforme no TCGA avaliadas de acordo com a ex-

pressão de transcritos codi�cadores, metilação de DNA, alteração do número de cópias e expressão

de miRNAs, além de uma lista de referência com 56 genes envolvidos com o desenvolvimento do

GBM, incluindo alguns genes drivers já identi�cados. Dentre os quinze primeiros genes candidatos

a drivers selecionados, foi possível destacar os genes CDKN2A, EGFR, PTEN, RB1 e PIK3CA.

O estudo de Cen et al. (2012), utilizando amostras de pacientes com glioblastoma multiforme,

identi�cou alterações no gene CDKN2A, um gene supressor tumoral importante cuja função é

interromper o ciclo celular na fase G1, inibindo a ligação de CDK4/6 com ciclina D1 e impedindo

a fosforilação da proteína supressora tumoral Rb e E2F inativo. Além do gene CDKN2A, os genes

PTEN e RB1 também foram associados a módulos enriquecidos para vias relacionadas com o

ciclo celular. É possível que esses genes candidatos a drivers estejam diretamente relacionados

com o desenvolvimento da doença e sejam responsáveis por adaptações promovidas pelo tumor

no ambiente celular. Também foi identi�cado o gene TP53, localizado na região 17p13.1, como

regulador do módulo 14, enriquecido para a via de proliferação celular (p = 5, 9x10−4). Esse gene

apresentou altos níveis de metilação da região promotora como mecanismo concordante para a

expressão diminuída encontrada. Além disso, o módulo 14 apresentou 8/17 genes com funções

relacionadas ao ciclo celular e 18% de interações proteína-proteína. Ainda com relação aos re-

sultados obtidos em GBM, os genes CHK1, CHK2, SFN, CDC25A e CDK1 foram selecionados

como passengers e relacionados com a via do TP53, sugerindo que a mutação desse candidato

a driver e o acúmulo de passengers estejam relacionados a uma via essencial para o desenvol-

vimento do GBM. Concordante com os resultados obtidos, Verhaak et al. (2010), utilizando a

integração de dados genômicos e transcriptômicos em 200 amostras de glioblastoma multiforme

(classi�cadas como proneural, neural, clássica e mesenquimal), relataram alterações signi�cati-

vas nos genes PTEN (subtipo mesenquimal), TP53 (subtipo neural) e CDKN2A, EGFR e RB1

(subtipo clássico) Frattini et al. (2013), integrando dados de alterações somáticas e regiões genô-
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micas alteradas de GBM, identi�caram translocações recorrentes do gene EGFR, onde a fusão

EGFR-SEPT14 foi mais frequente em glioblastomas humanos. A fusão de EGFR-SEPT14 ativa

a sinalização de STAT3, conferindo sensibilidade à inibição de EGFR.

Adaptação no Método de Redes em Módulos

Modelos probabilísticos (e.g. Redes Bayesianas) aplicados a dados biológicos permitem des-

crever as observações para cada uma das variáveis (genes) como uma função de um número

limitado de reguladores, reconstruindo a rede de regulação subjacente às observações. Em redes

Bayesianas, cada gene é associado com o seu programa de regulação individual, i.e., o seu próprio

conjunto de pais e de distribuição de probabilidade condicional. Friedman et al. (2000) foram

pioneiros no uso de redes reguladoras a partir de dados de expressão gênica. Em seu estudo, foram

selecionados 800 genes, obtidos a partir de 76 amostras de Saccharomyces cerevisiae, porém, por

razões computacionais apenas 250 genes foram escolhidos para as análises. Pe'er et al. (2001)

avaliaram 565 genes mutados, obtidos a partir de 300 amostras de Saccharomyces cerevisiae para

inferência de subredes a partir de per�s de expressão com perturbação e identi�caram uma varie-

dade de vias metabólicas, de sinalização e regulatórias. Em ambos os relatos, é possível destacar

o problema da dimensionalidade (e.g., um grande número de características e parâmetros para

um limitado conjunto de amostras), que também proporciona limitações de inferência nos dias

atuais. A utilização do modelo de redes em módulos como mecanismo de associação entre candi-

datos a driver e conjuntos de genes co-expressos foi uma das abordagens do presente estudo para

superar esses problemas de inferência. Segal et al. (2003) foram os primeiros a descrever redes

em módulos, ou seja, genes agrupados em módulos, partindo dos mesmos reguladores e com a

mesma distribuição condicional. À medida que o número de parâmetros a serem estimados em

uma rede em módulo é muito menor do que em uma rede de Bayesiana, os conjuntos de dados de

expressão gênica disponíveis podem ser grandes o su�ciente para a realização de uma inferência

satisfatória, como demonstrado por vários autores (Battle et al. , 2005; Segal et al. , 2003, 2005;

Xu et al. , 2004). Bonnet et al. (2010) utilizaram as redes em módulos para identi�car miRNAs

reguladores de módulos gênicos. Entre os 76 módulos encontrados pelos autores, 44 foram en-

riquecidos com p <0,05 pelo Gene Ontology, a partir de 2.987 genes com os quais os miRNAs

foram relacionados.

Apesar do sucesso demonstrado pelos algoritmos de redes em módulos na identi�cação de re-

lações biologicamente relevantes, há questões em aberto sobre a utilização do método em determi-

nados tipos de doença devido à complexidade e especi�cidade dos genes envolvidos no processo

tumoral. Michoel et al. (2007) utilizaram a amostragem de Gibbs (Geman e Geman. , 1984)

para atualização constante das atribuições entre módulos e moduladores, durante o programa de

regulação, de acordo com cada gene e condição. Além disso, tanto o método de Michoel et al.

(2007) quanto o de Segal et al. (2003) utilizaram unicamente uma anotação funcional (e.g. o

Gene Ontology) como mecanismo de associação entre genes e suas funções biologicas. Porém há

diversos problemas nessa etapa devido a ambiguidade, falta de anotação adequada e polarização

do espaço de anotação (e.g., o código GO: 0050789, referente à regulação do processo biológico,

inclui mais de 44% de todos os genes humanos anotados para processos biológicos). Com isso,

�ca comprometida a utilização do enriquecimento como único mecanismo de associação de genes

a vias, assumindo que genes reguladores são responsáveis pela alteração de um determinado pro-
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cesso biológico. O fato de um gene ser o regulador de um módulo não satisfaz a condição de que

há uma relação direta entre eles. Após pesquisas realizadas no NCBI (acesso em 19/11/2013),

não foram encontrados artigos que utilizassem os conceitos de drivers e passengers como etapas

importantes durante o processo de seleção dos módulos. Também não foram encontrados estu-

dos que identi�cassem genes presentes em módulos com interações proteína-proteína. Uma das

contribuições do presente estudo foi incorporar essas informações na metodologia de redes em

módulos. Uma vez que genes passengers podem apresentar funções essenciais em diversas vias

biológicas, a relação entre esses genes e drivers necessita de uma interação direta para que a via

seja associada ao desenvolvimento do câncer.

A validação in silico permitiu avaliar a e�ciência da metodologia de redes em módulos adap-

tada com a inclusão de novas informações (passengers e PPI) e como essas alterações poderiam

in�uenciar na escolha de importantes genes reguladores. Nessa etapa foram utilizadas 255 amos-

tras de glioblastomas multiforme avaliadas por microarrays de expressão. Utilizando medidas de

precisão positivas, área sob a curva (AUC), sensibilidade e especi�cidade foi avaliada a e�ciên-

cia da inclusão dos dados propostos no algoritmo, em comparação com o método de Segal et al.

(2003) e Michoel et al. (2007). Foi observado que a abordagem utilizada nesse estudo apresentou

os maiores valores para sensibilidade, especi�cidade, AUC e predições positivas quando avaliada

a capacidade do método em identi�car genes passengers e reguladores presentes em uma lista de

referência. Também foi observado que o método apresentou baixa sensibilidade e especi�cidade

para detecção de interação proteína-proteína quando comparado com os outros dois métodos,

mas é importante ressaltar que a predição positiva de interações foi maior no método proposto,

indicando que essa abordagem é mais e�ciente em selecionar genes co-expressos interagindo �si-

camente com genes reguladores. É importante ressaltar também que essas comparações tiveram

o objetivo de avaliar as alterações propostas no algoritmo e que os outros dois métodos avaliados

não se propõem a identi�car genes drivers ou incluir passengers e interações proteína-proteína.

Especi�camente sobre a seleção dos módulos pela metodologia de Segal et al. (2003), foram

identi�cados 67 reguladores atribuídos a 80 módulos para um total de 2.880 genes co-expressos.

Entretanto, poucas interações foram con�rmadas quando utilizados bancos de dados de interação

proteína-proteína após a comparação com a rede de referência. Com o mesmo conjunto de da-

dos, a metodologia proposta neste estudo identi�cou 45 módulos atribuídos aos seus respectivos

reguladores para um total de 855 genes co-expressos. A utilização de PPIs foi responsável pela

formação de módulos menores e, em sua maioria, enriquecidos signi�cativamente para proces-

sos biológicos compostos por grupos de genes que apresentaram maior interação entre eles. Isso

pode ser explicado pela alteração feita no programa de regulação, com a inclusão das interações

proteína-proteína, eliminando módulos com frequência PPI inferior a 10%. Também foi obser-

vado que das 855 interações existentes, 220 (25,8%) coincidiam com a rede de referência. Em

Segal et al. (2003), 3,9% das interações foram con�rmadas para todos os módulos, sendo que

nos trinta primeiros módulos selecionados, apenas três apresentaram 10% de interações proteína-

proteína con�rmadas pela rede original (critério pré-estabelecido para a seleção do módulo).

É importante ressaltar que devido à utilização desse critério, é possível que alguns genes

sejam eliminados dos módulos, prejudicando o processo de enriquecimento. Porém, módulos com

interações físicas em maior quantidade, sugerem que as interações existentes entre drivers e genes

co-expressos possam ser diretamente responsáveis pela escolha de genes candidatos a drivers e
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biologicamente e�cientes na cascata de sinalização celular durante o desenvolvimento da doença.

O gene CDKN3 (inibidor de quinase 3 dependente de ciclina), regulador do módulo 12 (com-

posto por 20 genes) pelo método de Segal et al. (2003) também foi identi�cado como regulador

do módulo 8 (enriquecido para ciclo celular e composto por 18 genes), na metodologia proposta.

Sete dos 18 genes apresentavam função relacionada com o ciclo celular e foram identi�cadas 20%

de PPI, concordante com a rede de referência. O gene CDKN3 foi identi�cado com expressão au-

mentada e hipometilado em comparação com tecido normal. Esse gene, mapeado na região 14q22,

codi�ca uma proteína localizada em regiões perinucleares que interage e desfosforila CDK2, im-

pedindo sua ativação e desregulando a transição das fases G1/S do ciclo celular (Nalepa et al. ,

2013). Em um estudo com 83 amostras de GBM, Yu et al. (2007) relataram uma menor sobre-

vida em casos que apresentavam aumento da expressão de CDKN3. Com relação à in�uência

epigenética na regulação do CDNK3, Niculescu et al. (2004) relataram em neuroblastomas a

hipometilação da região promotora associada com aumento de expressão do transcrito, levando

a mudanças no ciclo celular devido a desfosforilação de quinase dependente de ciclinas (CDK).

Esses resultados sugerem a importância do CDNK3 durante o desenvolvimento dos glioblasto-

mas e con�rmam a seleção desse gene como um candidato a driver em ambas as metodologias

utilizadas.

Em 2003 quando Segal e colaboradores propuseram sua metodologia de redes em módulos

poucas informações estavam disponíveis sobre interações entre proteínas e métodos para obtenção

de tais interações. Muitas interações depositadas em bancos de dados foram identi�cadas pela

técnica Y2H (Yeast Two Hibrid), onde uma proteína de interesse X é ligada ao domínio de ligação

ao DNA (DBD), construindo assim uma "isca". A proteína com possível interação, Y, é ligada ao

domínio de ativação (AD), chamada de "presa". A isca, ou seja, DBD-X se liga a sequência ups-

tream (UAS) do promotor. A interação AD-Y se liga a DBD-X e, portanto reconstitui o fator de

transcrição funcional, com ação posterior da RNA polimerase II e transcrição do gene repórter.

Essa técnica gera muitos falso-negativos, ou seja, interações proteína-proteína que não podem

ser detectadas devido às limitações do método de leitura. Um exemplo dessa limitação, conforme

relatado por Brukner et al. (2009), são as proteínas de membrana, di�cilmente detectadas pela

técnica Y2H clássica devido a diferença entre o meio condutor e meio oxidativo extracelular. A

localização das interações, nesse caso, pode interferir nos resultados, pois a diferença entre o meio

abordado na técnica utilizada e o meio natural de ocorrência das interações pode resultar na falta

de fatores importantes, possivelmente responsáveis por estas interações. Segundo Brukner et al.

(2009), estima-se que a taxa de falso-positivos seja de 25 a 45% no sistema Y2H. No presente

estudo, esse viés foi considerado e sua possível correção se deu com a utilização de múltiplos ban-

cos de dados de interação (como descrito em Materiais e Métodos). Atualmente, outras técnicas

mais con�áveis estão sendo utilizadas para detectar as PPIs, como por exemplo, espectrometria

de massa, dependente da digestão proteolítica que produz uma coleção de peptídeos que são ioni-

zados por eletronebulização ou por dessorção a laser auxiliada por matriz (Pennington e Dunn ,

2001). As análises podem ser realizadas a partir de íons de peptídeos intactos (espectrometria

de massa ou MS) - �ngerprint - ou de peptídeos fragmentados (espectrometria de massa em

tandem ou MS/MS). Nas análises de �ngerprinting, os valores massa(m)/carga(z) dos peptídeos

intactos são correlacionados às proteínas de um banco de dados especí�co, o que torna esse mé-

todo aplicável somente às espécies com genomas sequenciados. Já na espectrometria de massas
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em tandem, a fragmentação dos peptídeos em aminoácidos possibilita determinar a relação m/z

desses resíduos identi�cando-se a sequência de aminoácidos, o que torna possível trabalhar com

genomas não sequenciados e moléculas desconhecidas (Aebersold e Goodlett , 2001).

Limitações das Plataformas e Meta-Análise

Os dados de alterações do número de cópias genômicas, expressão de transcritos codi�cadores

e metilação utilizados no presente estudo foram obtidos a partir de plataformas de oligoarrays,

onde a cobertura dos genes conhecidos é feita de acordo com sua anotação no RefSeq (dispo-

nível em www.ncbi.nlm.nih.gov/refseqâ��) e GenBank (disponível em www.ncbi.nlm.nih.gov/

genbankâ��). A plataforma Human Genome CGH microarray Kit, 4x44K (Agilent Technolo-

gies), contém cerca de 42.494 sondas com tamanho de 60 bases e resolução espacial média de

aproximadamente 75kb. Para a detecção de perdas e ganhos de segmentos genômicos, foi con-

siderado o uso de cinco sondas consecutivas, concordando com diversos artigos sugeridos pela

empresa responsável pelas plataformas. Entretanto, em uma análise detalhada dos resultados é

possível veri�car que algumas sondas sequer cobrem os genes com deleções ou ampli�cações, de-

vido à baixa cobertura e grande espaçamento entre elas (aproximadamente 1.000 kb). A cobertura

de uma região genômica alterada com cinco sondas consecutivas é pouco sensível se comparada

com plataformas como as da A�ymetrix (CytoScan HD), onde são consideradas, no mínimo,

50 sondas consecutivas. Entretanto, a plataforma Agilent 4x44k ainda é bastante utilizada por

diversos grupos, com resultados satisfatórios (He et al. , 2013; Jovov et al. , 2012; Remy et al. ,

2013; Zhang et al. , 2013b).

Ainda com relação à caracterização das alterações, em teoria, a deleção de um único nucle-

otídeo codi�cante pode causar uma mutação frameshift levando a codi�cação de uma proteína

truncada. Embora a detecção de deleções de nucleotídeos exija essencialmente o sequenciamento,

deleções muito pequenas abrangendo um ou poucos genes têm sido fundamentais na clonagem

de importantes supressores tumorais (Rothenberg e Settleman , 2010). Deleções focais em linha-

gens celulares de câncer foram fundamentais para a identi�cação do gene CDKN2A/B como

um dos alvos mais comuns de inativação genética em cânceres humanos (Kamb et al. , 1994).

A deleção de apenas 25 nucleotídeos (abrangendo um limite exon-íntron e levando ao splicing

alternativo) foi fundamental para relacionar o gene WT1 com o tumor de Wilms (Call et al. ,

1990; Haber et al. , 1990).

É importante considerar que para aCGH, a medição precisa de perdas genômicas é ineren-

temente mais difícil do que a detecção de ampli�cações, uma vez que as perdas são limitadas a

apenas uma ou duas cópias, e nenhum sinal residual será extremamente próximo dos limites in-

feriores de detecção da plataforma que está sendo utilizada. Pequenas deleções que consistem em

uma ou poucas sondas genômicas com sinais de hibridação um pouco acima do background podem

facilmente ser desconsideradas devido a um ruído signi�cativo associado à medição simultânea

de centenas de milhares de marcadores genéticos.

A sensibilidade para detectar deleções devido a esses fatores limitantes contrasta com relação

às regiões cromossômicas pelo aumento do número de cópias, que podem abrigar novos oncogenes.

Ao contrário da inativação de genes supressores, ganhos de segmentos genômicos podem levar à

ativação de oncogenes promovendo o aumento da expressão dos transcritos que pode se estender

a todo o comprimento do gene alvo (e, muitas vezes, abrangem vários genes). Além disso, o grau

www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq
www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank
www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank
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de ampli�cação pode ser muitas vezes o número de cópias diplóide e, portanto, menos sujeito aos

ruídos do sinal de background ou contaminação.

Com relação à análise de expressão gênica, a mesma plataforma, Agilent 4x44k, foi utilizado e,

como descrito anteriormente, há limitações com relação à cobertura das sondas. Ao analisar os da-

dos de expressão gênica, alguns oligonucleotídeos de 60pb não apresentaram cobertura correspon-

dente à lista de genes disponibilizada pelo fabricante, pois se alinhavam com os transcritos de mais

de um gene. Gertz et al. (2009) relatam ao menos 10 estudos que utilizaram plataformas Agi-

lent 4x44k para expressão gênica (Bhatia et al. , 2008; Cao et al. , 2009; Galliher-Beckley et al. ,

2008; Hao et al. , 2008; Kalie et al. , 2008; Konishi et al. , 2009; Mattsson et al. , 2008; Tiwari et al. ,

2008; Verstraelen et al. , 2009; Vuillaume et al. , 2009), e que apresentavam uma descrição pouco

detalhada sobre os métodos de hibridação e análise. Ainda segundo o autor, nenhum deles con-

siderou a correção do mapeamento das sondas e apenas os estudos de Bhatia et al. (2008) e

Mattsson et al. (2008) descreveram algumas etapas para restringir a análise apenas para sondas

que apresentam genes bem descritos. Por esse motivo, foi realizada uma anotação sistemática

de todos os cromossomos (como descrito em Materiais e Métodos. pág. 71) com a exclusão de

6.253 sondas. Assim, como na plataforma de aCGH, a resolução para expressão gênica é limitada

e segue parâmetros semelhantes para espaçamento e tamanho das sondas. A ausência de um

tratamento prévio desses dados aumenta a chance de seleção de genes com erros de anotação e

mapeamento, invalidando possíveis achados.

Para a análise de metilação do DNA, a plataforma de 244k da Agilent disponibiliza cerca

de 237.220 sondas para cobrir aproximadamente 27.000 ilhas CpGs, incluindo 95pb extras para

regiões �anqueadoras e espaçamento médio de 100pb. Cada sonda é associada ao gene corres-

pondente de acordo com anotações pelo UCSC (disponível em http://genome.ucsc.edu/). Nesse

caso, a cobertura é mais robusta devido a maior quantidade de sondas cobrindo as 27 mil ilhas

e com espaçamento menor. Entretanto, assim como nas outras plataformas (Agilent 4x44 para

aCGH e microarray de expressão), é possível que ruídos resultantes do processo de marcação

com cianinas in�uenciem no resultado, uma vez que um gene é considerado hipermetilado ou

hipometilado de acordo com a intensidade do sinal processado obtido pela razão entre Cy3/Cy5

na comparação entre tecido tumoral e normal. É importante ressaltar que o estudo das alterações

epigenéticas em carcinoma de pênis utilizou dois protocolos: MCIp e McrBC para enriquecimento

da porção metilada e não metilada das ilhas CpGs e além do possível viés nas técnicas de array

em ambos os protocolos, a análise de dados obtidos a partir da plataforma 244K Agilent ainda

é controversa, com poucos artigos disponíveis e para o nosso conhecimento, nenhum pipeline

ou programa fornecido pela empresa que leve em consideração as especi�cações das alterações

epigenéticas.

A análise de miRNAs diferencialmente expressos pela técnica de TaqMan Human MicroRNA

Assay Set v2.0 (Applied Biosystems) é limitante com relação à identi�cação de novos trans-

critos não codi�cadores, uma vez que esse kit contém iniciadores para 377 miRNAs especí�-

cos, e segundo dados atuais do miRBase (Release 20, acessado em 21/11/2013 e disponível

em http://www.mirbase.org) já foram identi�cados 1.872 miRNAs para Homo sapiens. Mesmo

com essa limitação, a técnica é bem aceita em literatura e utilizada em inúmeros estudos

(de Melo Maia et al. , 2013; Dmitriev et al. , 2013; Martinez-Pacheco et al. , 2014; McDonald et al. ,

2013; Zhang et al. , 2013a).

http://genome.ucsc.edu/
http://www.mirbase.org
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Com relação à meta-análise, a grande quantidade de informação constantemente publicada

por pesquisas biológicas e médicas e disponíveis em bancos de dados públicos (TCGA, NCBI-

GEO e ArrayExpress) tem levado diversos grupos a combinarem conjuntos de informações em

busca de respostas mais precisas e abrangentes (Walker et al. , 2008). Pesquisas no PubMed com

a palavra meta-analysis no campo de título resultou em 29.488 artigos até o presente momento

(pesquisa realizada na data de 27-12-2013). Porém, segundo descreve Naylor (1997), meta-

análises podem gerar resultados enganosos, ignorando a heterogeneidade signi�cativa entre os

estudos, consolidando o viés em estudos individuais e introduzindo novas tendências com a seleção

de resultados a serem agrupados. Durante o processo de revisão sistemática para meta-análise,

várias decisões devem ocorrer para a inclusão de um estudo, como por exemplo, a avaliação

da qualidade e processamento de dados. Cada uma dessas decisões podem incluir componentes

subjetivos e objetivos que introduzem a oportunidade para erros aleatórios. A utilização de testes

estatísticos para medir o grau de concordância entre os estudos pode ser um mecanismo e�ciente

para minimizar possíveis erros.

Uma das vantagens da meta-análise é o aumento da precisão com relação aos valores identi-

�cados para um determinado gene. Isso acontece devido ao aumento do tamanho do conjunto de

dados utilizado e controle da variação entre os estudos, superando alguns problemas decorrentes

de estudos individuais e baixa quantidade amostral, sem a validação em estudos independentes.

Aqui, a falta de dados moleculares sobre carcinoma de pênis levou a utilização de dados de car-

cinomas de células escamosas, com a ideia de que o comportamento dos genes no mesmo tipo de

epitélio possa ser parecido.

Estudo da Integração de Dados em CaPe

Estudos envolvendo alterações genéticas em CaPe são extremamente limitados, principal-

mente devido a raridade da doença e consequente di�culdade de amostras disponíveis, o que

torna ainda mais importante o desenvolvimento de uma metodologia para integração de genes

potencialmente envolvidos com o desenvolvimento dessa doença. Dados não processados de ex-

pressão gênica e de CNAs (ambos obtidos do estudo de Busso (2012)), de alterações epigenéticas

e da expressão de miRNAs (ambos obtidos do estudo de Kuasne et al. (2013)), foram utilizados

para aplicar a metodologia aqui desenvolvida.

Foram identi�cados 17 genes candidatos a drivers, dos quais três estão mapeados no cro-

mossomo 7 (CAV1, DTX2 e TWIST1 ), dois no cromossomo 1 (NRAS e RUNX3 ), dois no

cromossomo 3 (TNFSF10 e PPARG), dois no cromossomo 8 (DLC1 e SOX17 ), dois no cromos-

somo 11 (PLCB3 e FLI1 ), um no cromossomo 4 (MSX1 ), um no cromossomo 6 (NRN1 ), um no

cromossomo 13 (RB1 ), um no cromossomo 15 (PML), um no cromossomo 17 (BIRC5 ) e um no

cromossomo 19 (DNMT1 ). Segundo estudos de Pycha et al. (1998), alterações genômicas nos

cromossomos 7 e 17 foram identi�cados com alta frequência em carcinomas de células escamosas

de bexiga em um estudo com 220 pacientes. Já no estudo de Martin et al. (2008) avaliando 31

amostras de carcinoma oral de células escamosas foram identi�cadas alterações estruturais nos

cromossomos 3, 7 e 8. Brunelli et al. (2012), utilizando um conjunto de 40 carcinomas de células

escamosas de pulmão relataram uma ampli�cação em 3q pela técnica de aCGH e FISH. Esses

estudos sugerem que alterações envolvendo 3q, 7p e 7q e 8q são frequentemente relatados em

carcinomas de células escamosas e podem ter um papel relevante nestes tumores.
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Especi�camente no cromossomo 3, a alta prevalência de alterações é recorrente em carcinomas

de células escamosas, frequentemente englobando grandes regiões de perdas em 3p e ganhos em

3q. Considerando as alterações genômicas, esse per�l foi detectado no presente estudo em 20% dos

casos para 3p23-p22 e 3q25-q26 e mostra-se extremamente frequente em carcinomas de células

escamosas de cabeça e pescoço, cervical, pulmão, anus e nasofaringe (Heselmeyer et al. , 1996,

1997; Redon et al. , 2001; Weber et al. , 1998). Além disso, perdas em 3p têm sido descritas por

Heselmeyer et al. (1996) e Heselmeyer et al. (1997) como um evento precoce na carcinogênese.

Perdas em 3p e ganhos em 3q são eventos que se repetem em muitos tumores humanos. A

presença de sítios frágeis (SF) mapeados nessas regiões poderia ser uma explicação para esse

achado. Baseado no relato de Lukusa e Fryns (2008), foram encontrados quatro SFs presentes

no cromossomo 3: FRA3A (3p24.2), FRA3B (3p14.2), FRA3C (3q27) e FRA3D (3q25). Em

uma comparação entre as duas regiões genômicas com alterações no cromossomo 3 descritas

no presente estudo e sítios frágeis não foi observada sobreposição. Assim, é possível que outros

mecanismos estejam envolvidos na gênese destes rearranjos.

A presença de perdas em extensas regiões de 3p e ganhos em 3q levou Redon et al. (2001) a

avaliarem três linhagens celulares de cabeça em pescoço quanto aos efeitos citogenéticos destas

alterações. Os autores relataram a presença de isocromossomo 3q em todas as linhagens avaliadas,

o que sugere que a alteração é frequente ao menos em CEC de cabeça e pescoço. Os autores

também sugeriram que a alta frequência de ganhos em 3q em CEC de cabeça e pescoço está

relacionada a alterações no gene ATR (3q22-24), podendo resultar na iniciação ou progressão

tumoral pela promoção de instabilidade cromossômica devido à resposta aberrante aos danos no

DNA (Gollin , 2005; Smith et al. , 1998).

Os 17 candidatos a drivers foram associados com módulos enriquecidos para o ciclo celular

(módulos 1, 2 e 19) e regulação da transcrição (módulos 0, 14, 15, 23 e 35). Foi encontrada uma

frequência média de seis passengers por módulo, formado em média por 24 genes. A alteração

no equilíbrio entre o ciclo celular e vias como a apoptose (relacionada com os genes candidatos

RUNX3 e NRAS ) é um evento chave para o desenvolvimento tumoral, que também ocorre

devido à desregulação dos níveis de expressão de oncogenes e supressores tumorais responsáveis

pela regulação da transcrição e podem ser responsáveis pelo surgimento de metástases, incluindo

invasão local, disseminação e colonização de órgãos distantes (Ell e Kang , 2013). No presente

trabalho foram identi�cados os fatores de transcrição PML, RB1, RUNX3 e SOX17 com função

de genes supressores tumorais.

Nenhum supressor tumoral encontrado apresentou deleção homozigótica, porém alterações

signi�cativas por metilação foram identi�cadas em 14 genes, sendo oito hipometilados (RB1,

TNFSF10, PLCB3, BIRC5, DNMT1, NRAS, RUNX3 e DTX2 ) e seis genes hipermetilados

(CAV1, PML, MSX1, NRN1, TWIST1 e SOX17 ). Dos 17 genes candidatos a drivers, 10 foram

preditos como alvos de 17 miRNAs, sendo nove exclusivos. Quatro genes foram identi�cados com

expressão aumentada regulada pelos miRNAs hsa-miR-130b, hsa-miR-182, hsa-miR-20a e hsa-

miR-429 e seis foram relacionados com miRNAs identi�cados com expressão diminuída (hsa-let-

7c, hsa-miR-134, hsa-miR-139-5p, hsa-miR-145 e hsa-miR-484 ), sendo o hsa-let-7c aquele com

maior frequência (4/17), seguido pelo hsa-miR-130b (3/17). No genoma humano alguns miRNAs

aparecem agrupados em clusters e tendem a ser co-expressos e participar de vários processos

�siológicos e patológicos (Xie et al. , 2013). Em buscas nos banco de dados miRBase (disponível
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em http://www.mirbase.org) e miRGen (disponível em http://www.diana.pcbi.upenn.edu/) foi

avaliado se os miRNAs identi�cados no presente estudo formavam algum cluster. Apesar dessa

hipótese não ter sido con�rmada, todos os miRNAs encontrados (menos o hsa-miR-320 ) já foram

descritos na literatura com alguma participação em clusters. É importante destacar que seis genes

foram identi�cados como alvos de múltiplos miRNAs, como é o caso do FLI1 (hsa-miR-130b

e hsa-miR-429 ), DLC1 (hsa-miR-130b, hsa-miR-20a e hsa-miR-429 ), PPARG (hsa-miR-130b

e hsa-miR-20a), RUNX3 (hsa-miR-145 e hsa-miR-484 ), NRAS (hsa-let-7c e hsa-miR-145 ) e

TNFSF10 (hsa-let-7c e hsa-miR-139-5p).

Em câncer de pênis não há relatos na literatura sobre a in�uência de miRNA como meca-

nismo de alteração da expressão de transcritos codi�cadores. Entretanto alguns miRNAs aqui

identi�cados já foram descritos em outros estudos, como em Zeng et al. (2012) que relataram

um miRNA circulantes (hsa-miR-20 ) com altos níveis de expressão no soro sanguíneo de 20

pacientes com carcinoma de nasofaringe. Esse miRNA participa de um cluster formado pelos

miRNAs hsa-miR-92a-1, hsa-miR-18a, hsa-miR-17, hsa-miR-19b-1 e hsa-miR-19a. Com relação

ao hsa-miR-429, estudos de Li et al. (2013) identi�caram expressão aumentada em pacientes

com carcinoma colorretal (CRC) e associação com tamanho tumoral, linfonodo, metástase e pior

prognóstico. A expressão aumentada desse miRNA inibe a apoptose por agir diretamente sobre

SOX2, sugerindo um papel oncogênico em CRC.

No presente estudo, os miRNAs hsa-miR-429, hsa-miR-20a e hsa-miR-130b foram identi-

�cados com níveis de expressão aumentados e como possíveis reguladores do gene DLC1, que

apresentou expressão diminuída do transcrito e deleção hemizigótica. Estudos com o gene DLC1,

candidato a driver mapeado em 8p22-p21.3, mostram que mutações na região codi�cadora desse

gene são raras em tumores humanos, enquanto deleções homozigóticas e hemizigóticas tem sido

frequentemente relatada em tumores sólidos como fígado, pulmão, cólon e mama. Nesses tumores

a incidência de deleções hemizigóticas do DLC1 é maior do que deleções em genes supressores

tumorais como INF4/ARF, PTEN ou TP53 (Xue et al. , 2013). Mecanismos epigenéticos são

predominantemente responsáveis pela expressão diminuída e silenciamento do DLC1 em tumores

humanos e, em particular, em doenças hematológicas. O gene DLC1 não se encontra metilado na

medula óssea normal e linfócitos, mas foi detectada a hipermetilação da região promotora desse

gene em mais de 80% dos pacientes com leucemia mielóide linfoblástica e linfoma não-Hodgkins

(Pike et al. , 2008; Shi et al. , 2007; Taylor et al. , 2007; Ying et al. , 2007). Em outras doenças

hematológicas, o DLC1 foi encontrado com hipermetilação em 78% dos pacientes com mielomas

múltiplos (MM) e em 6/9 linhagens celulares de MM (Song et al. , 2006; Xu et al. , 2008).

A função do DLC1 está relacionada com adesão focal, regulação da migração e proliferação

celular. Também é responsável por codi�car um membro da família rhoGAP, que desempenha

um papel na regulação de pequenas proteínas GTPs. A família GAP participa de vias de sina-

lização responsáveis pelo controle de alterações no citoesqueleto. Liao e Lo (2008) relataram a

inativação deste gene em carcinomas hepatocelulares, bem como no carcinoma de nasofaringe,

próstata, rim, útero, ovário e gástrico. Em camundongos, o ortólogo é responsável por etapas da

embriogênese como formação do tubo neural, cérebro, coração e placenta, assim como descrito

por Durkin et al. (2005). Yang et al. (2013) associaram baixos níveis da expressão desse gene

com carcinomas de células escamosas devido a perda de função para regulação da proliferação,

invasão, ciclo celular e apoptose. Baixos níveis de expressão desse gene também foram relatados

http://www.mirbase.org
http://www.diana.pcbi.upenn.edu/


DISCUSSÃO 93

por Tripathi et al. (2013) em 214 casos de carcinomas de células escamosas de cavidade oral. No

estudo sobre o carcinoma de pênis, não foram encontrados níveis alterados de metilação no gene

DLC1. Mesmo assim, a expressão diminuída identi�cada para esse gene pode ser resultante da

inativação de um dos alelos (ou ambos), bem descrita na literatura em tumores sólidos, e/ou ação

de miRNAs. Aqui, os miRNAs hsa-miR-130b, hsa-miR-20a e hsa-miR-429 foram identi�cados

com expressão aumentada, e preditos como reguladores do DLC1.A atuação desse duplo meca-

nismo de controle da expressão pode ser responsável pelo silenciamento do gene, resultando em

baixos níveis de transcritos codi�cadores em amostras tumorais quando comparadas com amos-

tras normais. Com relação ao hsa-miR-130b, os resultados obtidos no estudo com carcinoma de

pênis foram concordantes com aqueles publicados por Haoran2013 em carcinoma hepatocelular

que associaram o hsa-miR-130b com o crescimento de células tronco tumorais, responsáveis por

pior prognóstico e recorrência frequente. A expressão aumentada desse miRNA ocorre em paralelo

com a redução da expressão do TP53INP1, um alvo conhecido desse miRNA e relacionado com

processo apoptótico e controle do ciclo celular. Ainda segundo os autores, células transfectadas

com hsa-miR-130b apresentam alta resistência a agentes quimioterápicos.

O gene candidato a driver, PPARG/NR1C3, mapeado em 3p25 é um receptor nuclear respon-

sável pela regulação do metabolismo lipídico. Takashima et al. (2005) relataram que o aumento

de expressão de PPARG inibia células do adenocarcinoma de Barrett ao induzir a parada do

ciclo na fase G1 e apoptose. Porém, em estudos epigenéticos de Zhao et al. (2013a) foi mostrado

que a metilação da região promotora do PPARG e a expressão diminuída do transcrito esta-

vam associadas com altos níveis de in�amação em casos de hepatite viral crônica B. Jung et al.

(2005) identi�caram que a expressão diminuída desse gene em carcinoma cervical levou à inibi-

ção do crescimento celular. Silveira et al. (2009) relataram deleções nos genes PPARG e TP53

em pacientes com síndrome mielodisplásica (SMD), sugerindo esses genes como candidatos a

marcadores moleculares. Colangelo et al. (15) associaram o hsa-miR-130b com pior prognóstico

em pacientes com câncer colorretal. Nesse mesmo estudo, em experimentos in vivo e in vitro, o

gene PPARG foi identi�cado como alvo direto desse miRNA em CRC. A expressão variável de

PPARG esteve diretamente relacionada com o nível de expressão do hsa-miR-130b, ressaltando

sua importância biológica. Assim segundo o estudo, algumas evidências indicam que a maioria

dos efeitos no hsa-miR-130b são dependentes da supressão de PPARG, que por sua vez desre-

gula a via do PTEN, E-caderina, Snail e do VEGF, mediadores diretos da proliferação celular,

transição epitélio-mesênquima (EMT) e angiogênese.

Segundo Wahli e Michalik (2012), a perda do mecanismo de controle da resposta in�amató-

ria pode levar ao desenvolvimento de doenças crônicas caracterizadas pela produção excessiva de

ácido araquidônico, citocinas in�amatórias e moléculas de adesão. A ativação do PPARG é rela-

cionada com o processo anti-in�amatório devido a inibição da produção de citocinas. O presente

estudo deu evidências de que dois mecanismos diferentes podem contribuir para a diminuição da

expressão desse gene (perda da sequência do gene e regulação pelo hsa-miR-130b), sugerindo que

essa alteração pode levar ao aumento da in�amação, que em excesso causa danos genéticos de-

vido à produção de componentes oxidantes. Segundo Ziech et al. (2011), a presença de espécies

reativas de oxigênio (ROS) no processo in�amatório também foi associada com danos epige-

néticos. Kundu e Surh (2012) descrevem que a in�amação também atua como supressora da

atividade de reparo a danos no DNA, o que poderia contribuir para o desenvolvimento do câncer
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de pênis. O quimioterápico CS-7017, um agonista de PPARG, é descrito por induzir alterações

morfológicas e diferenciação celular, bem como efeito anti-proliferativo. A fase II desse clinical

trial em combinação com o EGFR tem sido utilizado para o tratamento de pacientes com carci-

noma de pulmão. Estudos em linhagens celulares mostraram o CS-7017 como altamente seletivo

para PPARG em comparação com outros genes da família PPAR, sendo utilizado na inibição da

proliferação em carcinoma de tireóide e do pâncreas (Shimazaki et al. , 2008). Semelhante aos

estudos citados, em CaPe foi identi�cado o hsa-miR-130b com expressão aumentada e o gene

PPARG com expressão diminuída, indicando que a detecção desse miRNA e sua associação com

PPARG podem estar relacionados com etapas importantes do desenvolvimento do carcinoma de

pênis.

O gene TNFSF10, identi�cado aqui com seis genes passengers em seu módulo e enriquecidos

para processos celulares, codi�ca uma proteína conhecida como TRAIL que é capaz de induzir

a apoptose em uma variedade de tumores (He et al. , 2012). Em humanos, essa atividade ocorre

pela ligação de TRAIL a dois receptores apoptóticos, TRAIL-R1 e TRAIL-R2, resultando no re-

crutamento e iniciação da cascata de caspases (Sheridan et al. , 1997; Walczak et al. , 1997). Em

linhagens celulares de células escamosas, Loebinger et al. (2010) mostraram que células tronco

mesenquimais com expressão aumentada de TRAIL migraram para o tumor e reduziram o cres-

cimento de células primárias e metastáticas de câncer. Apesar da sua capacidade apoptótica,

estudos recentes de Kaminskyy et al. (2013) mostraram que a expressão aumentada desse gene

pode promover invasão e metástase em células tumorais resistentes a TRAIL. No presente estudo

foi observado ganho de cópias genômicas e expressão aumentada do gene TNFSF10. Além disso,

esse gene foi predito como alvo do miRNA hsa-let-7c, identi�cado com expressão diminuída.

Semelhante aos resultados obtidos no presente estudo com relação ao hsa-let-7c, a expressão

diminuída desse miRNA foi descrita em leucemia mielóide aguda (Pelosi et al. , 2013), leucemia

promielocítica aguda (Careccia et al. , 2009), carcinomas de pulmão (Zhao et al. , 2013b) e prós-

tata (Nadiminty et al. , 2012). Em 2013, Zhao et al. (2013b) associaram a expressão diminuída

de miRNAs e aumento da proteína TRAIL em carcinomas de bexiga. Para isso, foram criados

elementos de resposta (MRE, do inglês miRNA response elements) aos hsa-miR-1, hsa-miR-133

e hsa-miR-218 para conferir a expressão da TRAIL. Em seguida, foi construído um adenovírus

recombinante de TRAIL, regulado pelos MREs chamado de Ad-TRAIL-MRE-1-133-218, infec-

tando tecido normal e tumoral. A expressão desse recombinante foi detectada pelas técnicas de

qPCR, immunoblot e ELISA con�rmando que a infecção por Ad-TRAIL-MRE-1-133-218 resul-

tava na expressão de TRAIL. No tecido normal, também infectado, não foram detectados níveis

de expressão dessa proteína. Com relação ao estudo sobre carcinoma de pênis, esses miRNAs

não foram identi�cados. Entretanto, o hsa-let-7c apresentou expressão diminuída e aparece como

possível regulador de TNSFS10 (observado em buscas pelos bancos de dados de predição de

miRNA). Além disso, esse gene foi identi�cado com perda de metilação na região promotora,

reforçando outro possível mecanismo responsável pela expressão aumentada de TNFSF10. Estu-

dos futuros com TRAIL em CaPe podem con�rmar se essa citocina pode atuar como um agente

anti-tumoral, possibilitando o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para estes tu-

mores.

O gene supressor tumoral PML, localizado na região 15q22, tem a capacidade de bloquear

a proliferação celular e induzir apoptose em combinação com outros genes, participando de vias
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como do TP53, TGF-β, TNF-α/NF-kappaβ e mTOR. Singh et al. (2013) identi�caram expres-

são diminuída desse gene em carcinoma cervical uterino em 68% dos casos (89/130) infectados

por HPV dos tipos 16 e 18. Esse gene também foi encontrado com expressão diminuída em 25/132

casos de carcinomas de células escamosas de esôfago (Yen et al. , 2011). No presente estudo, o

gene PML também foi identi�cado com expressão diminuída em 13/31 amostras de carcinomas

de pênis infectados pelo vírus (HPV16 e 18). Kyoko e Keisuke (2013) relataram uma associa-

ção entre células troncos hematopoiéticas (HSC, do inglês Hematopoietic stem cells) e o gene

PML. A proteína codi�cada por este gene é responsável por funções importantes no desenvol-

vimento tumoral, como por exemplo, atividade de sumoilação, fosforilação e acetilação. Deleção

do gene PML direciona a perda de quiescência das HSCs, resultando em proliferação alterada

e subsequente senescência celular. Em revisão de Yang e Wang (2011) foi apresentado que 65

regiões promotoras de miRNAs contém um sítio de predição para PML-RARA (fusão ocorrida

por translocação). Saumet et al. (2008) relacionaram a repressão transcricional do hsa-miR-182,

pelo oncogene PML-RARA após tratamento com ácido retinóico. Este mecanismo atua na regu-

lação de vias importantes da leucemia promielocítica aguda, como a adesão celular e proteínas

HOX, cuja expressão é diminuída por ação quimioterápica. Em carcinoma de pênis esse meca-

nismo regulador não foi identi�cado, o que pode ser resultado do critério de seleção de miRNAs

utilizado no estudo, das limitações da plataforma ou então devido a ação tecido especí�co do

miRNA. Apesar disso, altos níveis de metilação foram identi�cados na região promotora do gene

PML, possivelmente contribuindo com a expressão diminuída identi�cada para esse gene. Estudo

de Croce et al. (2002) revelaram que a fusão PML-RARA se liga a região promotora do gene

RARB2 (receptor de ácido retinóico, conhecido pela sua atividade supressora no tumor), indu-

zindo o silenciamento transcricional. Quimioterápicos envolvendo ácido retinóico são utilizados

em pacientes com câncer de pulmão de alto risco para reativar o RARB2. Embora esse gene esteja

associado com atividade supressora do tumor, sua expressão foi relacionada com pior prognóstico

em pacientes com carcinoma de pulmão de células não pequenas (Khuri et al. , 2000). Estudos

de Pappas et al. (2011), também com esse tipo de carcinoma, avaliaram que a expressão do

RARB2 é necessária para o crescimento e manutenção do fenótipo oncogênico em células onde

esse gene não foi inativado, demonstrando o seu papel duplo em vias relacionadas com o câncer.

No presente estudo, a expressão diminuída do gene PML, possivelmente relacionada com perda

de segmento e altos níveis de metilação, pode ser responsável pela ativação da expressão do gene

RARB2 em carcinoma de pênis, sugerindo seu papel oncogênico nessa doença. Com relação a

uma possível associação entre PML e HPV, o presente estudo não identi�cou esse gene como

diferencialmente expresso quando comparadas amostras positivas e negativas para infecção pelo

vírus.

O gene TWIST1 foi descrito como uma proteína supressora da expressão de E-caderina,

ligada também ao controle da embriogênese. A expressão aumentada do TWIST1 é capaz de

induzir a transição epitélio-mesênquima (EMT) e se correlaciona com doença metastática em

carcinoma de várias origens (Yang et al. , 2004). A ruptura da membrana basal e da camada de

células mioepiteliais é um sinal precoce da formação de um clone de células responsáveis pelo pro-

cesso de invasão. Para in�ltrar o estroma e ter acesso aos vasos linfáticos e sanguíneos, as células

epiteliais malignas devem desativar o mecanismo de adesão célula-célula e adquirir propriedades

locomotoras. Este mecanismo celular é denominado de EMT (Mathias et al. , 2013). No câncer de
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pâncreas, Sen-Yo et al. (2012) relataram que o gene TWIST1 apresentava expressão diminuída

devido a alta frequência de metilação (66.7%, p = 4x10−4). Okada et al. (2010) também encon-

traram o gene TWIST1 metilado em um estudo com 189 pacientes com câncer colorretal. Em um

estudo com 28 amostras de carcinomas cervicais, Missaoui et al. (2011), relataram hipermetila-

ção da região promotora do gene TWIST1 em 50% dos casos, além de alterações na via CDKN2A

e altos níveis de metilação desse gene, destacando a in�uência epigenética no controle do ciclo

celular pró-tumor. Segundo os autores, a metilação aberrante do TWIST1 é um evento inicial

da carcinogênese e pode servir como um marcador molecular adicional para diagnóstico precoce.

Estudos de Cho et al. (2012) mostraram que pacientes com câncer de mama que apresentaram

metilação da região promotora do TWIST1 tinham uma taxa de mortalidade pela doença maior

que pacientes que não apresentavam metilação. No presente estudo, esse gene não foi associado

com pior prognóstico, mas várias sondas na região promotora do gene TWIST1 apresentaram en-

riquecimento signi�cativo e a hipermetilação foi con�rmada pela técnica de pirosequenciamento.

Altos níveis de metilação da região promotora e a presença desse gene em uma região com perda

de segmento são mecanismos concordantes com expressão diminuída identi�cada, sugerindo seu

papel como um importante biomarcador em carcinomas de pênis.

Os genes da família SOX estão envolvidos na determinação do sexo e diferenciação celu-

lar. Genes que codi�cam as proteínas dessa família, com domínios característicos de fatores de

transcrição, são expressos numa variedade de tecidos em desenvolvimento (Bowles et al. , 2000;

Xia et al. , 2000). No presente estudo, os níveis de metilação de SOX17 apresentaram correla-

ção inversa signi�cativa com os níveis de expressão, indicando a importância da metilação na

regulação da expressão gênica. SOX17 tem sido relatado como um antagonista importante e um

inibidor da via canônica de sinalização WNT pela degradação da beta catenina (Jia et al. , 2010;

Liu et al. , 2007). Além disso, alterações nos padrões de metilação de SOX17 foram relatadas

como tendo um papel fundamental em diversos tumores humanos, incluindo carcinoma colorretal

(Zhang et al. , 2008), do pulmão (Yin et al. , 2012), de mama (Fu et al. , 2010) e hepatocelular

(Jia et al. , 2010). Semelhante aos nossos resultados, a expressão de SOX17 foi inversamente

correlacionada com a hipermetilação do promotor em linhagens celulares de câncer da tireóide

(Li et al. , 2012a). Oishi et al. (2012) demonstraram que a hipermetilação do gene SOX17 pode

ser útil como aplicação de diagnóstico molecular para a detecção precoce de recidiva em pacientes

com carcinoma gástrico. Outro mecanismo de inativação alélica desse gene é por ação de miRNAs.

Colas et al. (2012) relataram que a regulação pelos miRNAs hsa-let-7c e hsa-miR-18 diminui a

expressão de genes do endoderma (SOX17, CER1, FOXA2 e CLDN6 ) durante a formação da

camada germinativa na embriogênese. Apesar do miRNA hsa-let-7c ter sido identi�cado como

diferencialmente expresso no estudo de câncer de pênis, ele não foi predito como regulador do

gene SOX17. Em carcinomas de células escamosas do esôfago, Jia et al. (2012) identi�caram que

a inativação do SOX17 pela regulação do hsa-miR-141 e metilação da região promotora eram

responsáveis pela ativação da via de sinalização do WNT, contribuindo para migração e prolife-

ração celular. Yang e Chang (2013) relataram que a expressão aumentada do gene SOX17 em

camundongos estava associada ao aumento da angiogênese e desestabilização da vascularização

tumoral, persistindo durante o crescimento do tumor. Os estudos apresentados sugerem que a

inibição do SOX17 é diretamente relacionada com a ativação da via de sinalização do WNT.

Entretanto, se a ativação do WNT em estágios precoces do câncer gastrointestinal induz a ex-
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pressão de SOX17, em estágios avançados esse gene é inibido epigeneticamente, por metilação

(Du et al. , 2009). Em seu estudo, Du et al. (2009) sugerem ainda que a expressão aumentada

de SOX17 funcione como uma proteção para os tumores benignos de progressão maligna em um

estágio inicial de desenvolvimento de neoplasias, e a expressão diminuída de SOX17 contribui

com a progressão maligna, pela ativação da via WNT. É possível que essa atividade, via WNT,

seja um dos mecanismos de ação do SOX17 em alguns tipos de carcinomas, incluindo o de pênis.

A via CDKN2A/p16-CDK4/6-RB é responsável pelo controle do ciclo celular e alterações nos

genes dessa via são bem descritas em literatura devido a sua in�uência no desenvolvimento tu-

moral. Goldho� et al. (2012) associaram baixos níveis de expressão do gene RB1 com alterações

nos genes da via p16-CDK4/6-RB1 em glioblastoma multiforme. Os autores, por imunoistoquí-

mica, veri�caram que 4/34 tumores (11,8%) apresentavam perda de expressão para Rb no grupo

teste assim como em 5/51 amostras (9,8%) de GBM independentes. Este achado foi concordante

com uma análise complementar utilizando dados obtidos no TCGA, onde 18/170 (10,6%) tu-

mores também apresentavam perda da expressão de RB1. A metilação desse gene foi relatada

por Liu et al. (2012) como um evento comum nos carcinomas gástricos relacionados com o vírus

Epstein-Barr (EBV), que pode induzir a metilação do RB1. No presente estudo, esse gene foi

identi�cado com expressão aumentada, baixos níveis de metilação da região promotora, alvo do

hsa-let-7c (identi�cado com expressão diminuída) e presente em uma região com ganho de seg-

mento. Mesmo que esse gene tenha sido obtido como diferencialmente expresso na comparação

entre amostras tumorais e normais, é possível que na presença de infecção pelo HPV, os baixos

níveis de metilação de RB1 sejam um mecanismo de proteção celular. O bloqueio da proteína Rb

por oncoproteínas do HPV e a perda de função de Rb por metilação levaria a um aumento no

nível de expressão desse gene, que foi perdido devido à infecção viral. Apesar do presente estudo

não ter identi�cado associação entre RB1 e dados clínicos, Zhao et al. (2012) mostraram que

a expressão aumentada desse gene em células tumorais de pulmão foi fortemente associada com

recorrência.

O candidato a driver, DNMT1 (DNA metiltransferase-1 ) codi�ca a enzima metiltransfe-

rase 1, a qual é capaz de acelerar a adição de grupo metil às citosinas adjacentes a guaninas.

Qayum e Ashraf (2006) identi�caram correlação signi�cativa (p <0,001) entre a expressão au-

mentada de DNMT1 e TP53 em pacientes com linfoma, sugerindo que a expressão de TP53

pode ser regulada pela DNMT1. Apesar de não ter sido identi�cado como um candidato a dri-

ver em câncer de pênis, o gene TP53 foi diferencialmente expresso em amostras tumorais. Em

linhagens celulares de câncer de pulmão, Tennis et al. (2012) relataram que a expressão aumen-

tada da DNMT1 é capaz de inibir o gene WNT7A (apesar de descrito em literatura com alta

taxa de metilação, em CaPe esse gene não foi identi�cado com alteração signi�cante). Li et al.

(2011) também encontraram expressão aumentada da DNMT1 em 47,8% (21/46) dos pacien-

tes com carcinomas de células escamosas de esôfago. Os autores também relataram aumento da

expressão de DNMT3A e DNMT3B, sugerindo uma via regulatória comum entre esses genes.

No presente estudo não foi identi�cada alteração em DNMT3A e DNMT3B, porém, mais de

70% da região promotora da DNMT1 (mapeada na região 19p13.2) apresentava diminuição dos

níveis de metilação em amostras tumorais em comparação com amostras normais. Também foi

identi�cada expressão aumentada do transcrito e ampli�cação genômica. Essas alterações podem

ser responsáveis por uma mudança no per�l de metilação observado em CaPe, uma vez que a
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DNMT1 é responsável pela manutenção do padrão epigenético.

O gene BIRC5 (também chamado de survivina), mapeado em 17q25, foi relacionado com

atividades no ciclo celular e apoptose e identi�cado com expressão aumentada em diversos tu-

mores como neuroblastoma (Hagenbuchner et al. , 2012) e câncer de pulmão (Vaishlia et al. ,

2008). Mutações somáticas exclusivas do gene BIRC5 foram relatadas por Knauer et al. (2013)

em carcinomas de cabeça e pescoço que poderiam estar relacionadas com resistência a ao tra-

tamento quimioterápico. No presente estudo, esse gene foi selecionado como candidato a driver,

apresentando ganho no número de cópias de DNA, expressão aumentada do transcrito e perda

de metilação nas ilhas CpGs. O BIRC5 é responsável por codi�car a survivina, uma proteína

responsável pela regulação do ciclo celular, apoptose e angiogênese. É o menor membro da fa-

mília de inibidores de apoptose (IAP), controlando a compactação cromossômica, dinamismo

dos microtúbulo e formação do fuso mitótico. Diversos estudos relatam a alteração nos níveis

de survivina em carcinomas orais, cutâneos e cervicais (Barbosa et al. , 2011; H.Lu et al. , 2010;

Li et al. , 2012b; Lo-Muzio et al. , 2001; Lu et al. , 2012; Su et al. , 2010). A expressão aumen-

tada da survivina também foi relatada por Fraunholz et al. (2012) em carcinoma de ânus e

sugerida como um possível marcador para alvo terapêutico. Em 2011, Carrasco et al. (2011)

inibiram a expressão de survivina em linhagens de células tumorais de pulmão, próstata, ovário,

cervical, pele e cérebro, utilizando um oligonucleotídeo antisense de survivina (LY2181308). Essa

inibição induziu a apoptose dependente de caspase 3 e a interrupção do ciclo celular nas fases

G2/M. O estudo de Carrasco et al. (2011) mostra que a inibição da expressão de survivina por

LY2181308 sensibiliza as células tumorais à apoptose induzida por quimioterápicos. Em outra

abordagem, Su et al. (2010) utilizaram pequenos RNAs de interferência (siRNA) para diminuir

a expressão da survivina em linhagens celulares de carcinomas orais de células escamosas, onde

a interação siRNA-survivina seria responsável por inibir a proliferação celular e induzir apoptose

nesse tipo de carcinoma. Em CaPe foi identi�cada expressão aumentada de BIRC5, concordante

com o ganho de cópias genômicas e diminuição dos níveis de metilação do DNA, sugerindo a

atividade desse gene no desenvolvimento tumoral e classi�cando-o como um potencial alvo para

testes anti-BIRC5.

O gene NRAS, mapeado em 1p13.2, tem função relacionada com resposta imune inata, ati-

vação da via MAPKK, coagulação sanguínea, regulação da transmissão sináptica, regulação da

proliferação celular e aparece associado a diversas vias como as dos receptores de células B,

DAP12, sistema imune, álcool e superfície celular. Em 2012, Hodis et al. (2013) publicaram

um estudo mostrando que 100/121 pacientes com melanoma apresentavam mutação para NRAS

(n=27) ou BRAF (n=73). Aproximadamente 44% (32/73) dos melanomas com alta frequência de

BRAF mutado também apresentavam deleção de PTEN, sendo que esse gene aparecia alterado

em 4% (1/27%) dos casos de melanoma com alta frequência de NRAS mutado. Ainda segundo

Hodis2012, as mutações em BRAF e NRAS são descrita como eventos drivers em melanoma.

Yang et al. (2012) descreveram que a proteína GAB2, relacionada com processo in�amatório e

angiogênese, é co-expressa com o gene NRAS mutado, favorecendo a metástase em pacientes com

melanoma. Em nosso estudo, NRAS foi identi�cado com altos níveis de transcritos codi�cadores

e diminuição dos níveis de metilação do DNA em amostras tumorais, sugerindo que a expressão

aumentada desse gene tenha participação no desenvolvimento tumoral. Além disso, o NRAS foi

predito como alvo dos miRNAs hsa-let-7c e hsa-miR-145, todos aqui identi�cados com expressão
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diminuída. De fato, baixos níveis de expressão do miRNA hsa-let-7c, mapeado na região 3p21,

foram correlacionados com altos níveis de expressão de NRAS, em carcinomas de células escamo-

sas de pulmão (Johnson et al. , 2005). É possível que em vias associadas com o desenvolvimento

do carcinoma de pênis onde o gene atua, esse mecanismo de regulação por miRNAs apresente

atividade semelhante.

A identi�cação de vias associadas aos candidatos a driver pode ser essencial para determinar

um possível caminho que leve ao desenvolvimento de CaPe. Segundo Vogelstein et al. (2013),

genes candidatos a drivers estão associados a três grandes processos e 12 vias de sinalização

celular são fundamentais para a formação e manutenção tumoral: sobrevivência celular (PI3K,

RAS, STAT, MAPK, TGF-β, ciclo celular e apoptose), desenvolvimento (NOTCH, Hedgehog,

APC, modi�cação da cromatina e regulação da transcrição) e manutenção do genoma (controle

a danos do DNA). Observando os candidatos a drivers identi�cados, é possível destacar que

vários deles são bem descritos em literatura por atuar nas vias críticas do processo tumoral,

como no caso dos genes CAV1 (vias do TP53, EGFR1 e WNT ), NRAS (vias da MAPK, PI3K

e RAS ), PML (vias da TGF-β, TNF-α, NF-kappaβ, mTOR e TP53 ) e RB1 (vias do TP53, E2F

e FAZ ). Cesare et al. (2013) descreveram a via do p53 , como uma via essencial para a perda de

proteção dos telômeros. Quando as células perdem a função do p53, os genes responsáveis �cam

impedidos de interromper o ciclo celular na fase G1, um ponto importante no ciclo para o reparo

a danos do DNA, ou, se o dano não pode ser reparado, ocorre o direcionamento da célula para a

apoptose. A função do TP53 é perdida em células tumorais devido a uma mutação no gene ou a

inativação da função da proteína por meio da infecção por vírus relacionados ao desenvolvimento

de carcinomas, como por exemplo, HPV (Papilomavirus Humano), HMTV (vírus do tumor ma-

mário humano), JCV (vírus John Cunningham), SV40 (Simian virus 40), EBV (Epstein-Barr

vírus) e HCMV (citomegalovirus humano). Células com ausência de função da proteína p53 são

capazes de continuar o processo de divisão sem proteção dos telômeros, causando instabilidade

genômica, que é uma característica comum de células malignas. Outras vias como TGF-β (que

participa do desenvolvimento e progressão tumoral), NOTCH (possível via responsável pela so-

brevivência tumoral), NF-kappaB (diretamente relacionada com processos in�amatórios durante

a formação de tumores) e WNT (relacionada com células tronco tumorais), também são vias de

sinalização muito características do câncer (Capaccione e Pine , 2013; Hoesel e Schmid , 2013;

Holland et al. , 2013; Lee et al. , 2013).

Em um estudo sobre os efeitos toxicológicos relacionados aos candidatos a drivers foi utili-

zado o banco de dados Comparative Toxicogenomics (disponível em http://ctdbase.org/), que

armazena dados da literatura descrevendo 124.000 compostos químicos, 2,6 milhões de genes e

proteínas e associação com o Gene Ontology e KEGG além de 6.300 doenças humanas. Os genes

RB1, PPARG, NRAS e CAV1, aqui descritos como candidatos a drivers, foram associados com

vias de sinalização importantes como TP53, TGF, PPAR/RXR, NF-kappaB, RAR e TR/RXR,

todas já descritas na literatura pelo envolvimento em doenças como o câncer (Altucci et al. ,

2007; Hoesel e Schmid , 2013; Kalra e Bapat , 2013; Maire et al. , 2012). Foi utilizado o banco de

dados DGIdb (disponível em http://dgidb.genome.wustl.edu/) para a busca de possíveis agentes

terapêuticos para os candidatos a driver selecionados. Doze genes não foram identi�cados como

alvo direto de nenhum quimioterápico aprovado (CAV1, DTX2, FLI1, MSX1, DLC1, TNFSF10,

NRAS, NRN1, PLCB3, RUNX3, SOX17 e TWIST1 ). Com relação aos outros cinco candidatos,

http://ctdbase.org/
http://dgidb.genome.wustl.edu/
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o gene PPARG foi associado como alvo de 54 drogas (que atuam como agonistas, em sua maio-

ria), seguido pelos genes DNMT1 (7 interações com drogas), BIRC5 (6 interações com drogas),

PML (2 interações com drogas) e RB1 (2 interações com drogas). O gene PPARG já foi des-

crito em diversos estudos como alvo de drogas para doenças como câncer, diabetes e in�amação

intestinal (Byrav et al. , 2013; Dicitore et al. , 2013; Liu et al. , 2013). Kumar et al. (2013) ava-

liaram o uso de nanopartículas (PEG-b-p(CB-co-LA)) inibidoras de HedgeHog (Hh) e agonistas

de PPARG no tratamento de �brose hepática. Devido à baixa solubilidade em água dessas dro-

gas, as nanopartículas seriam responsáveis por carregar rosiglitazone (RSG), uma droga agonista

de PPARG, e vismodgib (GDC), inibidora de Hh até o alvo em pacientes com essa doença. Se-

gundo Davis et al. (2008), esse tipo de análise possibilita o estudo das funções biológicas e redes

moleculares que são afetadas pela exposição a compostos químicos, incluindo a resposta ao es-

tresse, apoptose, ciclo celular e vias de sinalização de proteínas especí�cas. Devido à quantidade

limitada de informações disponíveis sobre o câncer de pênis, a integração de genes candidatos

a drivers com alvos terapêuticos, vias citotóxicas e suscetíveis aos efeitos toxicogenômicos pode

auxiliar na escolha de futuros alvos para estudos funcionais e que possam ser utilizados para o

tratamento destes tumores.

Outra abordagem apresentada nesse estudo foi a predição estatística de possíveis reguladores

dos genes candidatos a driver. Foi observada uma associação entre os miRNAs hsa-miR-133a,

hsa-miR-199a e hsa-let-7a com os genes DNMT1, PPARG, RB1, CAV1, DLC1, RUNX3, DTX2

e NRAS (p < 5x10−4). Nenhum desses miRNAs foi identi�cado no estudo do carcinoma de

pênis. Porém, a predição de possíveis reguladores sugere novos mecanismos de controle da ex-

pressão de genes importantes que possam levar ao desenvolvimento e adaptação tumoral. Além

dos miRNAs, o gene IL6 mapeado em 7p21, foi predito como regulador dos candidatos DNMT1,

FLI1, MET, NRAS, PPARG, RB1, e TWIST1. Essa regulação poderia ser estabelecida pela in-

terleucina através de um controle de vias relacionadas com os genes apresentados. Alterações na

expressão da interleucina 6 foram descritas por Ataie-Kachoie et al. (2013) como responsáveis

por processos in�amatórios crônicos, possivelmente associados com o câncer. É possível destacar

outros reguladores importantes como TP53, HRAS e JUN, todos amplamente descritos em es-

tudos sobre o câncer e mais especi�camente, carcinomas de células escamosas (Braakhuis et al. ,

2013; Hah et al. , 2013; Pickering et al. , 2013).

Outra abordagem utilizada para avaliar as características dos 17 genes selecionados como

candidatos a drivers foi o estudo de medidas de centralidade de rede, aplicadas com sucesso em

outros domínios biológicos, como no estudo de Jeong et al. (2001) que estudaram a rede de inte-

ração proteína-proteína de levedura a �m de prever mutações letais. Foi demonstrado que a rede

é tolerante a erros aleatórios, mas os erros relacionados com as proteínas centrais (em termos de

grau) causam letalidade. Da mesma forma, Joy et al. (2005) e Hahn e Kern (2005) descobriram

que existe uma associação entre a centralidade de intermediação (do inglês, betweenness centra-

lity) e a essencialidade de um gene (um gene é essencial quando o organismo morre devido ao seu

mal funcionamento). Goh et al. (2007) demonstraram que os genes centrais baseados em grau

de conectividade também são essenciais. Medidas de centralidade foram originalmente desenvol-

vidos e utilizados em domínios não biológicos. Por exemplo, o algoritmo PageRank subjacente ao

popular site de busca Google é baseado em centralidade de autovetor para classi�car as páginas

da internet (Pageand et al. , 1999).
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Com isso, foi observado que os genes RB1, CAV1, PML, PPARG, DNMT1 e RUNX3 apre-

sentaram os maiores graus de conectividade, todo com mais de 20 interações Como discutido

anteriormente, estudos genômicos mostram que a supressão de uma proteína hub é provavel-

mente mais letal do que a exclusão de uma proteína não hub. A importância dos genes com alta

conectividade é comprovada devido a sua relevância em estudos biológicos. Em buscas no NCBI

para o gene PML, foram encontrados 1.117 artigos que apresentam esse gene no campo do título,

seguido pelo gene RB1, com 643 estudos, demonstrando a importância de ambos. Destaca-se tam-

bém que os dois genes com maior conectividade, RB1 e CAV1 apresentaram baixo coe�ciente de

clusterização. Segundo Joy et al. (2005), a conectividade de um nó (gene), k, e os coe�cientes

de clusterização, avaliam apenas a vizinhança local dos nós da rede (vizinhos mais próximos).

Já a medida de centralidade de intermediação (do inglês, betweenness centrality), de um dado

nó i em uma rede está relacionada com o número de vezes que o nó é um membro do conjunto

de caminhos mínimos que ligam os pares de nós da rede. Assim, essa medida é responsável por

in�uências diretas e indiretas de proteínas em locais distantes da rede e, portanto, permite que

se relacione a estrutura de rede local com a topologia global. Em nosso estudo, os genes RB1,

CAV1 e PML apresentaram os maiores valores para essa medida. Os poucos genes altamente

conectados no estudo devem ter valores altos para intermediação porque há muitos outros ge-

nes exclusivamente e diretamente conectados a eles e o caminho mínimo entre esses genes passa

pelos hubs. Entretanto, genes com baixa conectividade apresentam uma variação com relação a

valores para intermediação, indicando a presença de genes com alto valor para essa medida e

baixa conectividade. Embora a baixa conectividade dessas proteínas implicaria que elas não são

importantes, seu alto betweenness sugere que elas podem ter um impacto global. De um ponto

de vista topológico, proteínas com essas características estão posicionados para ligar regiões de

alta clusterização (contendo hubs), apesar de terem baixa conectividade local.

Com relação à validação, os genes PPARG, CAV1, FLI1 e TNFSF10 foram avalidos pelo

método de RT-qPCR e considerados validados devido ao p<0,05. Os resultados obtidos na vali-

dação da expressão desses genes são concordantes com outras alterações identi�cadas, como por

exemplo, alterações genômicas, dos níveis de metilação do DNA e de expressão de miRNAs. Os

genes SOX17 e TWIST1 foram validados por pirosequenciamento e inversamente correlaciona-

dos com a expressão dos transcritos codi�cadores identi�cados pela técnica de microarray. Os

resultados sugerem os quatro candidatos a driver como alvos em potencial para estudos futuros.

Com relação ao gene PML não foi observada diferença signi�cativa no nível de transcritos codi�-

cadores entre as amostras tumorais e normais (p = 0, 2280). Os outros candidatos a drivers não

avaliados são potenciais candidatos à validação futura.

O per�l de expressão dos 17 genes candidatos a driver também foram avaliados por vali-

dação in sílico através de uma meta-análise com 1.066 amostras obtidas no banco de dados

TCGA. Especi�camente sobre o carcinoma de pênis, além da falta de um banco de dados com

informações sobre genes tecido especí�cos, há o problema sobre a miscigenação da população

brasileira, sugerindo que os dados aqui publicados deveriam ser comparados com um banco de

dados de tal população para avaliar o comportamento de genes e suas interações. Na falta dessas

informações, foi utilizado o banco de dados TCGA (The Cancer Genome Atlas, disponível em

http://tcga-data.nci.nih.gov) para avaliar a expressão dos 17 genes candidatos a drivers obtidos

no estudo. O banco de dados TCGA é um projeto supervisionado pelo NCI (National Cancer

http://tcga-data.nci.nih.gov
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Institute) e NIH (National Institute of Health) que analisou mais de 8.000 amostras de pacientes

com câncer envolvendo 27 diferentes tipos tumorais, com uma estimativa de 100.000 amostras

analisadas até 2015. Além das diferentes formas de análise (alteração do número de cópias, ex-

pressão de transcritos codi�cadores, metilação, miRNA e expressão de proteínas) disponibilizadas

gratuitamente, essa iniciativa gera uma grande quantidade de dados analisados sob as mesmas

condições e com as mesmas plataformas, mantendo um padrão de análise que diminui o viés

durante o processamento e interpretação das informações. Na meta-análise proposta foram utili-

zadas amostras de carcinoma de células escamosas do pulmão, cabeça e pescoço e cervical para

avaliar a expressão dos 17 genes candidatos a driver em CaPe.

Foram observados níveis de expressão semelhantes dos genes CAV1, FLI1, NRN1 e PPARG

(todos com expressão diminuída) entre amostras de carcinoma de pênis e os três conjuntos amos-

trais utilizados, reforçando a participação desses genes em vias relacionadas ao carcinoma de

células escamosas e como possíveis alvos para estudos posteriores em CaPe. Os genes BIRC5,

DNMT1, TNFSF10 (expressão aumentada em CaPe) e DLC1, PML e SOX17 (expressão dimi-

nuída em CaPe) apresentaram concordância com pelo menos dois conjuntos amostrais (Tabela

13).

Contrastando com os resultados anteriores, os genes DTX2, PLCB3, RUNX3 e RB1, todos

com expressão aumentada em CaPe, apresentaram resultados opostos aos encontrados na meta-

análise. Nesse caso, são necessários mais estudos para avaliar a função desses genes no carcinoma

de pênis. É possível que nessa doença eles tenham uma função diferente, onde a expressão au-

mentada dos candidatos a drivers (reguladores) sejam responsáveis por alterações especí�cas na

expressão de genes dos módulos, levando a formação do tumor.

Estudo da Integração de Dados em HPV

Em uma revisão publicada por Miralles-Guri et al. (2009) foram avaliados 31 estudos envol-

vendo a relação entre a infecção pelo HPV e o carcinomas de pênis, entre os anos de 1986 e 2008,

constituindo um total de 1.466 amostras do tumor. A somatória de todos os dados obtidos revelou

que o vírus foi detectado em cerca de 50% dos casos, da mesma forma que reportado para câncer

de vulva, onde os casos positivos para HPV são de aproximadamente 40% (Castellsague et al. ,

2002). O subtipo prevalente entre os casos positivos para o vírus foi o HPV16 (60,2% dos ca-

sos), assim como demonstrado no presente estudo (41% de casos HPV+, dos quais, 77% foram

do subtipo HPV16). Especi�camente no Brasil, Bezerra et al. (2001), utilizando 82 amostras

de CaPe , detectaram a presença do vírus em 30,5% das amostras pela técnica de PCR. Destes,

50% apresentaram HPV16, seguido por 16% dos casos com HPV18 e 8% HPV6/11. Outro estudo

brasileiro relatou a genotipagem do HPV em 80 amostras de CaPe utilizando iniciadores espe-

cí�cos para sequências conservadas dos subtipos 6, 16, 18, 28, 31, 33, 45 e 71 (Kaufman et al. ,

2008). Setenta e dois por cento dos casos foram positivos para o HPV, sendo o subtipo 16 o

mais frequente (52%). No presente estudo foram avaliados 31 casos quanto à infecção pelo HPV

pelo kit Linear Array HPV Genotyping Test (Roche), dos quais 32% foram positivos. As dife-

rentes frequências de ocorrência do vírus entre os estudos podem estar relacionadas a alguns

fatores como a aplicação de métodos com sensibilidades distintas para a detecção dos subtipos

virais, pequeno número de amostras e avaliação de diferentes subtipos histológicos de CaPe em

um mesmo grupo amostral. Sabe-se que CECs (carcinoma epidermoide) de pênis dos subtipos
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basalóide ou condilomatoso possuem maior associação com a presença de HPV de alto risco,

o que pode ser observado em 70 a 100% dos casos avaliados, enquanto tumores verrucosos ten-

dem a ser negativos para o HPV (Cubilla et al. , 1998; Dianzani et al. , 1998; Rubin et al. , 2001;

Stankiewicz et al. , 2009). Como apresentado anteriormente, estudos de Rubin et al. (2001) pro-

puseram duas diferentes vias para o desenvolvimento do CaPe: uma relacionada a infecção pelo

HPV e outra independente do vírus.

Com o objetivo de investigar a via dependente do vírus, a metodologia de integração de dados

também foi utilizada para estudos de genes com alterações diferenciais obtidas da comparação

entre amostras positivas e negativas para o HPV. Nessa abordagem, foram utilizadas 31 amos-

tras (13 HPV+/18 HPV-) para as plataformas de aCGH, expressão gênica e metilação. Foram

identi�cados os genes KLK10, PCNA, RFC4 e SOX14 como candidatos a drivers, sendo que de

acordo com o estudo de módulos, as vias signi�cativas selecionadas foram àquelas relacionadas

com o crescimento e proliferação celular, além de replicação do DNA.

Os quatro genes candidatos a drivers selecionados no estudo apresentaram alterações nos

níveis de metilação da região promotora, sendo um gene hipermetilado e três hipometilados.

Também foram identi�cados três genes com ganhos de cópias e um gene com deleção, além

de um miRNAs (hsa-miR-154, expressão diminuída) predito como regulador do gene PCNA.

A média de interações proteína-proteína (PPI) entre candidatos a drivers e módulos foi de

21,8% e foram identi�cados 18 genes passengers nos módulos (média de aproximadamente 5

passengers por módulo). No estudo de Zhu et al. (2014), a expressão do hsa-miR-154 diminuiu

signi�cativamente em amostras de tumores primários de próstata em comparação com amostras

não-malignas avaliadas por RT-PCR. Ainda segundo os autores, esse miRNA desempenha um

papel fundamental na proliferação celular inibindo o gene CCND2, cuja função é promover a

progressão do ciclo celular através da ativação das CDK4/CDK6 (Sherr , 1994; Weinberg , 1995).

O complexo ativado ciclina D-CDK4/CDK6 fosforila e inibe a proteína supressora tumoral, pRb,

resultando na liberação e aumento dos níveis de expressão do fator de transcrição E2F. Portanto,

ciclinas do tipo D são reguladores críticos envolvidos na progressão do ciclo celular da fase G1

para a fase S, o que sugere que elas são proteínas potencialmente oncogênicas. Em tecido de

carcinoma de próstata e linhagem celular a proteína CCND1 é expressa em altos níveis. Em

CaPe é possível que esse miRNA tenha função semelhante controlando genes relacionados com

as vias do ciclo celular em amostras positivas para infecção pelo HPV.

No estudo de associação entre os efeitos toxicológicos e os 35 genes obtidos na primeira

etapa de integração de dados, os genes COL18A1, LDHA, TAF4, DUSP1, SMARCD2, CSNK1D,

PCNA, MXD1 e PNKD foram associados com importantes vias de sinalização como TP53,

VDR/RXR, PPAR e RAR. Myga-Nowak et al. (2011) relataram o ATRA (ácido all-trans-

retinóico) como um potencial quimioterápico devido sua capacidade de regular o crescimento

e a proliferação celular. O efeito de ATRA na proliferação celular é mediado por receptores do

ácido retinóico (RAR e RXR), que pertencem a uma família de receptores nucleares. A ação

de ATRA pode ser inibitória ou ativadora da proliferação dependendo do estado funcional dos

receptores. Em linhagens celulares de carcinoma cervical os autores avaliaram a relação entre as

proteínas virais E6 e E7 com os receptores de ATRA, e observaram que o ácido all-trans-retinóico

não diminui a expressão das proteínas virais, sugerindo que a resposta celular para vitamina A e

outros retinóicos na dieta pode depender do tipo celular e que as células tumorais são resistentes
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a esses retinóicos.

Com relação à via do TP53, Xie et al. (2013) relataram que a inibição da proteína p53

pela proteína viral E6, em carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço, ocorre por dois

mecanismos distintos: (1) E6 se associa com E6AP (proteína associada a E6) e degrada a p53 pela

via proteossômica e (2) bloqueio de p300 (proteína que permite acetilação da p53, aumentando

sua atividade transcricional). A inativação da p53 é um processo crucial para a formação do

tumor. Os autores investigaram a relação entre a E6 e p300 para determinar se o bloqueio desta

interação poderia restaurar a função da p53. O estudo mostrou que a E6 se liga a p300 em três

domínios distintos: CH1, CH3, e C-terminais e se a expressão de CH1 é anormal, a interação

entre E6 e p300 é bloqueada, aumentando os níveis totais e acetilados de p53 e sua atividade

transcricional. A reativação funcional da p53 também ocorre devido a um aumento da expressão

da p21 e dos miRNAs hsa-miR-34a e hsa-miR-200c. Com a utilização do composto CH1iB

(responsável por impedir a interação entre a proteína viral e a proteína das células) ocorreu um

aumento da atividade da p53 em até 71%. Os autores avaliaram que quando as células foram

tratadas com CH1iB, o efeito da cisplastina foi potencializado com relação ao seu efeito anti-

proliferativo em amostras positivas para infecção pelo HPV16. A interação entre PCNA (essencial

para replicação do DNA) e a p53 sugere que, em carcinoma de pênis, estudos funcionais podem

revelar uma ação direta no mecanismo de desenvolvimento do tumor em casos positivos para a

infecção pelo HPV, semelhante ao que acontece no carcinoma cervical (Branca et al. , 2007) e

laringe (Sun et al. , 2012).

Ainda com relação aos 35 genes obtidos na primeira etapa de integração de dados, a predição

de possíveis reguladores identi�cou uma associação entre os miRNAs hsa-let-7a, hsa-miR-4687,

hsa-miR-124, hsa-miR-4667, hsa-miR-140, hsa-miR-101 e hsa-miR-326 e genes como DUSP1,

PCNA,MXD1, FZD5 e NOTCH1 (p < 6x10−3). Desses, apenas o gene PCNA foi posteriormente

identi�cado como candidato a driver e nenhum dos miRNAs foi identi�cado em CaPe como dife-

rencialmente expresso. Yamane et al. (2013), relataram que o hsa-miR-124 estava associado com

o aumento da proliferação celular por meio da indução do ERK em carcinoma cutâneo de células

escamosas. Especi�camente em estudos de HPVs, Wilting et al. (2010) identi�caram o hsa-miR-

124 com atividade supressora em carcinoma cervical quando este apresentava altos níveis de me-

tilação. Em queratinócitos imortalizados por HPV (tipos 16 ou 18), níveis elevados de metilação

foram associados com a diminuição da expressão do hsa-miR-124, estimulando a migração e pro-

liferação celular. Zhu et al. (2010) descreveram o hsa-miR-101 como regulador do gene MAPK

fosfatase-1 (MKP1 ), responsável pela desativação da via MAPK, onde a expressão aumentada

desse gene diminui a biossíntese do peptidoglicano de citocinas pro-in�amatórias. A associação

entre MKP1 e DUSP1 foi relatada como reguladora da via MAPK em carcinoma de pulmão

por Moncho-Amor et al. (2011). Estudos em camundongos knockout para DUSP1/MKP1 con-

�rmaram a inativação da via MAPK por essas fosfatases duais especí�cas e diversas alterações

�siológicas observadas in vivo, como anormalidade na resposta imune-inata, homeostase metabó-

lica e ativação de células T (Staples et al. , 2011). De acordo com a primeira etapa de integração

de dados, os genes DUSP1 e NOTCH1 foram identi�cados com expressão aumentada e diminui-

ção dos níveis de metilação da região promotora do DNA. É possível que esses genes não tenham

sido selecionados como candidatos a driver devido aos critérios estabelecidos na metodologia

de integração de dados. Entretanto, como discutido anteriormente, esses genes podem ter papel
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importante no desenvolvimento da doença, como componentes de alguma via adaptativa de ação

do vírus na célula.

Especi�camente sobre os candidatos a driver, foi identi�cado o gene KLK10, que pertence a

um subgrupo das serinas proteases e tem envolvimento em funções do ciclo celular e proteólise.

Em carcinomas de células escamosas foi relatado em estudos como os de Pettus et al. (2009),

Vachani et al. (2007), Planque et al. (2006), Worsham et al. (2006) e Dasgupta et al. (2006)

e tem sido utilizado como biomarcador para diagnóstico em carcinoma de testículo (Luo et al. ,

2001), mama (Dhar et al. , 2001), ductal in situ (Yunes et al. , 2003) e ovário (El-Sherbini et al. ,

2011). Esse gene também foi descrito com expressão aumentada em diversos tumores como carci-

noma epitelial de ovário (mais estudado), seroso-papilífero, cabeça e pescoço, pulmão e trato gas-

trointestinal (Santin et al. , 2005; Vachani et al. , 2007). Segundo estudos de El-Sherbini et al.

(2011), o KLK10 aparece com expressão aumentada em amostras malignas em comparação com

tecido epitelial normal. Devido à presença de KLK10 na circulação sanguínea, o aumento da

concentração desse gene em pacientes com carcinoma de ovário é elevado. Altos níveis de KLK10

em tecido tumoral foram associados a estágios avançados da doença e baixa sobrevida. Em par-

ticular, níveis séricos pré-operatórios de KLK10 servem como biomarcador para CA125, um

marcador tumoral bem estabelecido usado em câncer de ovário. Foi demonstrado que a grande

maioria dos tumores negativos para CA125 apresentaram imunomarcação positiva e pacientes

negativos para o marcador CA125 apresentaram aumento dos níveis séricos de KLK10. É possível

que, em combinação com CA125, o gene KLK10 possa melhorar a sensibilidade do diagnóstico

quando comparado apenas com a utilização de CA125. Além desse biomarcador, a e�cácia da

terapia pode ser monitorada pela quanti�cação de antígenos de carcinoma de células escamosas

no sangue, ou, para os adenocarcinomas, o antígeno carcinoembriogênico (CEA). Atualmente

os biomarcadores citológicos mais promissores para HPV de alto risco são imunomarcação para

p16(INK4a)/Ki67, metilação da região promotora dos genes CADM1 (molécula 1 de adesão ce-

lular) e MAL (proteína associada a maturação de linfócitos T) e integração viral (Litjens et al. ,

2013). O comportamento da KLK10 é variante de acordo com a agressividade da lesão cervical,

como por exemplo, cervicite, neoplasia intraepitelial cervical de baixo grau, neoplasia intrae-

pitelial cervical de alto grau, carcinoma cervical de células escamosas e até adenocarcinoma,

ocorrendo um aumento de expressão.

Ainda sobre a KLK10, Worsham et al. (2006) relataram altos níveis de metilação nesse

gene em um estudo com linhagens celulares de carcinoma de células escamosas de cabeça e

pescoço (laringe, tecido mole do pescoço, tonsilas e supraglote), onde a expressão diminuída do

KLK10 estava associada com a progressão tumoral. Não foi apresentada, entretanto, nenhuma

classi�cação quanto à infecção das amostras pelo HPV. Já Pettus et al. (2009) identi�caram

expressão aumentada de várias calicreínas (KLK 5, 7, 8 e 10 ) em carcinomas orais (língua), e

também sugere que esse resultado esteja relacionado com a evolução do tumor. Em um estudo

com 47 amostras de carcinomas de pulmão e tecido normal adjacente, Planque et al. (2006)

utilizaram uma análise multivariada para correlacionar a expressão aumentada de KLK10 com

o tipo histológico do carcinoma (p=0,03). Esse resultado concorda com um estudo anterior, de

Garber et al. (2001), relacionando as calicreínas com regulação do crescimento celular, metástase

e invasão. No presente estudo foi identi�cado ganho de cópias genômicas e hipometilação da região

promotora do gene KLK10, concordando com os níveis elevados de transcritos codi�cadores. É
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interessante a variação entre o aumento e a diminuição de transcritos das calicreínas em diferentes

estudos, porém para carcinomas de células escamosas, onde KLK7 foi identi�cado com expressão

aumentada em carcinoma cervical, é possível que a expressão de KLK10 siga o mesmo padrão.

Como nos trabalhos citados anteriormente não foi avaliada a presença de HPV nos tumores, é

possível que a variação da expressão do KLK10 seja modulada, particularmente em CaPe, pela

presença do vírus já que esse gene foi identi�cado com expressão diferencial durante a comparação

entre as amostras positivas e negativas para infecção pelo HPV.

Outro gene identi�cado como candidato a driver, o SOX14, pertence à família SOX, composta

por fatores de transcrição de alta mobilidade. A proteína Sox se liga ao DNA através do reco-

nhecimento de uma sequência hexamérica de nucleotídeos 5'-(A/T)(A/T)CAA(A/T)-3', embora

a sequência consenso não seja o único fator que in�uencia nessa ligação (Harley et al. , 1994;

Mertin et al. , 1999; Tanaka et al. , 2004). Ao contrário da maioria dos fatores de transcrição,

os membros da família SOX preferem se ligar no sulco menor do DNA, local onde a estrutura

da cromatina é modi�cada. Essa ligação possibilita a formação do "enhanceossomo" (do inglês,

enhanceosome), onde o enhancer e os reguladores associados a ele atuam coordenada e cooperati-

vamente, de modo que alterações mínimas em sítios de ligação podem acarretar efeitos drásticos

na transcrição. Devido à sua menor a�nidade de ligação ao DNA, é sugerido que proteínas Sox

trabalhem em conjunto com outros fatores de transcrição, tais como POU5F1(Oct3/4), proteí-

nas zinc �nger, helix-loop-helix e proteínas zíper de leucina para o funcionamento apropriado

(Aksoy et al. , 2013). As proteínas Sox desempenham um papel importante na regulação do ci-

clo celular e são essenciais durante o desenvolvimento do sistema nervoso, embrionário e câncer

(Castillo e Sanchez-Cespedes , 2012). Nestes processos, elas são capazes de regular a expressão

de genes como ativadores ou repressores transcricionais dependendo do alvo celular e contextos.

Além disso, a atividade das proteínas Sox também poderia ser modulada durante os processos

de fosforilação, sumoilação e/ou ubiquitinação (Liu et al. , 2013).

O gene SOX2, fator de transcrição de células tronco, é responsável pela reprogramação de

células somáticas humanas para células tronco pluripotentes, assim como NANOG e OCT4. É

o membro da familia mais descrito em carcinoma de células escamosas e a expressão aumentada

desse gene foi descrita em todos os tipos de carcinomas de pulmão, incluindo carcinoma de célu-

las escamosas (CCE) e adenocarcinomas (Karachaliou et al. , 2013). Ao contrário do SOX2, há

poucos relatos sobre o gene SOX14 em carcinomas de células escamosas. A diminuição dos níveis

de metilação desse gene já foi descrita por Tong et al. (2010) em leucemia linfocítica aguda crô-

nica. No presente estudo, considerando a comparação entre tumores positivos e negativos para

a infecção pelo HPV, foram identi�cados altos níveis de metilação no gene SOX14. É possível

que infecção viral seja responsável pela tumorigênese de pênis, pelo menos em uma parcela dos

casos. Em amostras HPV negativas é possível que uma segunda via seja responsável pelo desen-

volvimento de CaPe em decorrência dos baixos níveis de metilação e posterior desregulação da

proteína associada com células tronco tumorais. Reforçando essa hipótese, foram observados em

amostras HPV negativas genes alterados na via do NOTCH e WNT, bem como hipometilação

de NOTCH1. A via do WNT desempenha um papel importante no desenvolvimento, migração

e adesão de células e a alteração na regulação dessa via tem sido relacionada com transforma-

ção neoplásica por Ochoa-Hernandez et al. (2012). A via do NOTCH atua principalmente no

desenvolvimento de células embrionárias e diversi�cação celular (Albertson et al. , 2004). Ex-
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pressão aumentada de NOTCH1 foi relatada por Villanueva et al. (2012) em diversos tumores,

incluindo hepatoblastoma. Em pesquisas no PUBMED não foram encontrados estudos sobre a

ação de miRNAs como possíveis reguladores do gene SOX14. Esse gene também não foi identi-

�cado como alvo dos miRNAs avaliados no presente estudo, sugerindo o controle desse gene por

outros mecanismos.

O gene RFC4, mapeado em 3q27, é responsável por diversas funções, como por exemplo,

reparo do DNA, replicação do DNA e manutenção dos telômeros e participa das vias do ciclo

celular, BRCA1, ATR, checkpoint das fases G2/M, entre outras. Esse gene foi relacionado a uma

via enriquecida para o ciclo celular e altos níveis desse transcrito já foram relatados em carcinomas

de ânus, cervical e cabeça e pescoço (Kreuter et al. , 2010; Santin et al. , 2005; Slebos et al. ,

2006). No estudo de Slebos et al. (2006), das 36 amostras avaliadas para carcinoma de cabeça

e pescoço, 15 foram de cavidade oral, nove de orofaringe, nove de laringe e três de hipofaringe.

Os autores detectaram 7/9 (77,8%) amostras de orofaringe com infecção pelo HPV e nenhuma

na cavidade oral. Ainda nesse estudo, 91 genes diferencialmente expressos foram obtidos na

comparação entre amostras positivas e negativas para infecção pelo HPV em HNSCC, dos quais

se destacam o RFC4, PCNA e CDKN2A (altos níveis de expressão), sendo que os dois primeiros

foram identi�cados como possíveis drivers pela metodologia proposta nesse trabalho. Aqui, o

RFC4 foi identi�cado com ganho genômico e perda de metilação da região promotora, sugerindo

ambos os mecanismos como possíveis responsáveis pela expressão aumentada desse gene. Além

disso o RFC4 foi identi�cado como regulador do módulo enriquecido para ciclo celular, sugerindo

o estudo dos genes presentes nessa via para caracterização do papel do HPV na tumorigênese.

O antígeno nuclear de proliferação celular (PCNA), mapeado em 20p12, foi identi�cado em

uma região com ganho de segmento e apresenta altos níveis de transcritos codi�cadores e perda

de metilação da região promotora do DNA. Assim como o gene RFC4, o PCNA atua em di-

versos processos relacionados com o ciclo celular, como reparo do DNA, proliferação celular,

transição da fase G1/S e manutenção dos telômeros. A expressão aumentada desse gene foi

relatada em câncer de pulmão por Soria et al. (2000), Gorgoulis et al. (2002), Singhal et al.

(2003) e Cooper et al. (2006). Em carcinoma cervical, Branca et al. (2007) encontraram asso-

ciação entre a expressão aumentada do PCNA e amostras positivas para a infecção de HPVs

de alto risco. Especi�camente em carcinoma de pênis, Martins et al. (2002) e Guimaraes et al.

(2006) avaliaram a expressão da proteína PCNA e sua correlação com características clínicas e

patológicas. Enquanto Martins et al. (2002) não encontraram associação entre a expressão da

proteína e características prognósticas, Guimaraes et al. (2006) revelaram correlação entre a ex-

pressão de PCNA e o desenvolvimento de metástases linfonodais. No presente estudo esse gene

não foi correlacionado com características clínicas ou patológicas. De acordo com a literatura,

diversos marcadores moleculares foram associados à predição de comprometimento linfonodal

em tumores de pênis, como por exemplo, o padrão de expressão das proteínas TP53, Ki-67

e PCNA que foi correlacionado positivamente com envolvimento linfonodal em pacientes com

CaPe (Guimaraes et al. , 2006; Lopes et al. , 2002; Protzel et al. , 2007). Acredita-se o PCNA

apresente papel na oncogênese mediada por HPV devido à sua ligação à p21, a qual modula a

duplicação do DNA dependente de PCNA. No entanto, a proteína E7 do HPV16 é capaz de subs-

tituir essa modulação e desregular o controle do ciclo celular (Funk et al. , 1997; Jones et al. ,

1997; Melendy et al. , 1995). Assim como descrito anteriormente, o miRNA predito como regu-
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lador do gene PCNA (hsa-miR-154 ) atua na via do ciclo célular através da regulação da ciclina

CCND2 e ativação das CDK4 e CDK6, que posteriormente fosforilam a pRb, resultando no au-

mento da expressão do E2F. Segundo Gupta et al. (2009), PCNA, CCND2 e CDK4 são fatores

essenciais na primeira etapa de progressão do ciclo celular (G1/S). Isso reforça o hsa-miR-154

como possível mecanismo regulador para desse gene na via.

A interação entre PCNA e RFC4 sugere uma forte participação do HPV como um dos

mecanismos cruciais para a tumorigênese de CaPe. Apesar de relatos em carcinoma cervical

Buitrago-Perez et al. (2009) e de orofaringe (Lohavanichbutr et al. , 2010) sobre a expressão

diferencial de RFC4 e PCNA, para o nosso conhecimento não há relatos sobre a caracterização

de ambos como drivers em tumores humanos e sobre a associação entre eles em carcinomas de

células escamosas infectadas pelo vírus, sendo necessário mais estudos para elucidar o papel do

HPV no desenvolvimento dessa doença. Como discutido, o HPV pode ter um papel fundamental

em diversos tipos de tumores, e em câncer de pênis é esperado que o vírus atue em uma via

paralela de indução tumoral. De acordo com a ação do vírus no ciclo celular, as oncoproteínas

E6 e E7 antagonizam as proteínas supressoras de tumor p53 e Rb humanas, respectivamente,

o que leva a alterações nas vias p14ARF/MDM2/p53 e p16INK4a/ciclina D/Rb e interfere no

controle da divisão celular e apoptose (Sarkar et al. , 1992; zur Hausen , 2009). A inativação de

RB1 pela proteína E7 do vírus resulta em uma expressão elevada de p16INK4a, de forma que

altas quantidades dessa proteína vêm sendo utilizadas como marcadores de envolvimento viral

em alguns carcinomas (Ferreux et al. , 2003; Prowse et al. , 2008).

Assim como no estudo anterior, comparando amostras tumorais e normais, algumas medidas

de rede foram utilizadas para avaliar as características topológicas dos quatro genes candidatos

a drivers selecionados. Foi observado que o gene PCNA apresentou a maior conectividade e va-

lor para centralidade de intermediação, ressaltando o seu papel de hub no sistema. Sun e Zhao

(2010) relatam que genes relacionados com o câncer geralmente apresentam alto grau de conecti-

vidade, alto valor de intermediação e baixo coe�ciente de clusterização. Todas essas características

foram observadas para o gene PCNA, o que sugere esse gene como um candidato a biomarcador

para carcinomas de pênis, positivos para a infecção pelo HPV. A importância desse gene também

é destacada em buscas no NCBI (acessado em 30-12-2013), onde 1.605 estudos publicados na

literatura já citaram esse gene (no campo de título). Também é possível citar o gene RFC4, que

apresentou k=17 e valor de intermediação acima do limiar, porém inferior ao encontrado para o

gene PCNA. Esse gene apresentou o maior valor para o coe�ciente de clusterização. A associação

entre PCNA e RFC4, participantes de etapas do ciclo celular, bem como suas características

topológicas sugerem que ambos tenham um papel fundamental na atividade do vírus nas células,

com uma possível interação entre as proteínas virais e os genes responsáveis pelo controle do ciclo

celular. Para o gene SOX14 não foram identi�cadas interações nos bancos de dados utilizados e

o gene KLK10 apresentou baixos valores para as medidas avaliadas. Seguindo o mesmo modelo

utilizado para o PCNA, o gene SOX14 foi identi�cado em 18 estudos no NCBI, seguido pelo gene

KLK10, com 13 artigos publicados, onde o gene aparecia no campo de título. É possível que os

baixos valores de centralidade estejam fortemente associados com a quantidade de publicações

disponíveis na literatura, uma vez que o aumento da quantidade de estudos poderia fornecer

evidências de outras proteínas relacionadas com ambos os genes.

Com relação à validação dos candidatos a driver, os genes PCNA e RFC4 foram avaliados
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por RT-qPCR, com expressão diferencial entre amostras positivas e negativas para infecção pelo

HPV de�nida por p < 0, 05. A expressão aumentada de ambos os genes concordam com as al-

terações identi�cadas para os outros mecanismos estudados durante o processo de integração de

dados, como por exemplo, ganhos genômicos, hipometilação e expressão diminuída dos miRNAs.

Os resultados obtidos na validação in situ sugerem que a expressão aumentada de ambos os genes

é importante para o desenvolvimento do carcinoma de pênis pela via de infecção pelo vírus. O

gene SOX14 foi avaliado pelo método de pirosequenciamento e identi�cado com maior porcen-

tagem de metilação em amostras HPV+ em comparação com amostras HPV-, concordando com

os resultados obtidos pela técnica de microarray para metilação e inversamente correlacionado

com a expressão diminuída dos transcritos codi�cadores. O gene KLK10, também identi�cado

como candidato a driver, pode ser considerado um potencial alvo para validação futura. Assim

como no estudo das alterações obtidas pela comparação entre amostras tumorais e normais de

CaPe, a falta de dados moleculares sobre câncer de pênis impede uma meta-análise diretamente

relacionada com a doença. Assim, a meta-análise realizada nessa etapa considerou amostras de

carcinomas de cabeça e pescoço (115) e cervical (95), obtidas de bancos de dados públicos. Outra

particularidade dessa meta-análise foi a utilização de dados do banco NCBI-GEO (Gene Expres-

sion Omnibus, disponível em http://ncbi.nlm.nih.gov/geo). Ao contrário do TCGA, dados do

GEO são globalmente disponibilizados por pesquisadores e obtidos a partir de diferentes plata-

formas sob diferentes condições. Nesse banco de dados é possível estabelecer parâmetros de busca

para a escolha de um conjunto de amostras que seja a mais próxima do conjunto utilizado no

estudo. Foram observados níveis semelhantes de expressão para o gene RFC4 (expressão aumen-

tada), em CaPe e nos outros cinco conjuntos de amostras utilizados. A expressão aumentada do

gene PCNA também foi concordante com os estudos de carcinoma de cabeça e pescoço (disponí-

vel no TCGA) e dois estudos sobre carcinoma cervical e um sobre cabeça e pescoço (disponíveis

no NCBI-GEO. Observa-se também que a expressão aumentada do gene KLK10 é discordante

dos outros conjuntos amostrais. Koh et al. (2012) relataram que KLK6, KLK10 e KLK11 estão

presentes com expressão aumentada na maioria do carcinomas de ovário em estágios avançados

da doença. É possível que o gene KLK10 siga o mesmo padrão nas amostras de pacientes com

etapas mais avançadas no desenvolvimento do carcinoma de pênis. Já a expressão diminuída

do gene SOX14 em CaPe também foi observada no estudo com amostras de carcinoma cervical

disponível no TCGA e com outros dois conjuntos de amostras obtidas no NCBI-GEO (carcinoma

cervical e de cabeça e pescoço, disponível no estudo GSE6791).

Os resultados obtidos em todo o estudo demonstram que a análise integrada de diferentes

mecanismos de alteração, como a expressão diferencial de transcritos codi�cadores, metilação da

região promotora, regulação por miRNAs e alteração no número de cópias genômicas, são úteis

na identi�cação de genes relacionados ao carcinoma de pênis. Além disso, a análise integrada

permitiu identi�car genes especí�cos responsáveis por um per�l genético característico quanto à

infecção pelo HPV.

Devido às limitações das técnicas utilizadas e da metodologia proposta para inferir que um

gene é driver em uma determinada doença são necessários outros experimentos, como por exem-

plo, um estudo com RNA de interferência (RNAi) para silenciamento do gene candidato em

modelo animal ou linhagem celular. Entretanto, a integração de múltiplas informações é um

mecanismo e�ciente de seleção de candidatos com alto potencial tumorigênico. Além disso, a

http://ncbi.nlm.nih.gov/geo


DISCUSSÃO 110

associação entre os genes avaliados com interações proteína-proteína e genes passengers são adi-

tivos importantes que podem auxiliar na escolha de vias biológicas relevantes para CaPe, tanto

pela via intrínseca, em que a ativação de diferentes classes de oncogenes leva à expressão de

genes especí�cos e subseqÃ¼ente desenvolvimento de um ambiente in�amatório, quanto pela via

extrínseca, incluindo a infecção por HPV, a qual estaria associada ao desenvolvimento do câncer.

É importante ressaltar que esse é o primeiro estudo molecular em larga escala sobre câncer de

pênis, e por esse motivo, �ca impossibilitada a comparação com estudos prévios para validação

in sílico. Em alguns casos os resultados não foram concordantes com a literatura de outros tumo-

res, porém, em CaPe, podem desempenhar um papel importante, sendo que todas as alterações

foram identi�cadas com alta frequência. Tentando contornar esse viés, durante a discussão, fo-

ram apresentados inúmeros relatos envolvendo alterações identi�cadas em carcinomas de células

escamosas, pois alterações nesse tipo de tecido teriam maior semelhança com alterações no car-

cinoma de pênis e maior relação com uma possível in�uência do vírus no desenvolvimento do

tumor.
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8 CONCLUSÕES

INTEGRAÇÃO DE DADOS

A metodologia de integração de dados foi responsável pela seleção de 73 genes pré-candidatos

a drivers em CaPe, dos quais 17 (BIRC5, DNMT1, DTX2, FLI1, CAV1,MSX1, DLC1, TNFSF10,

NRAS, NRN1, PLCB3, PML, PPARG, RB1, RUNX3, SOX17 e TWIST1 ) foram selecionados

como candidatos a drivers. Considerando genes diferencialmente expressos entre grupos positivos

e negativos para infecção pelo HPV, a primeira etapa de integração de dados selecionou 35 genes,

dos quais apenas quatro (PCNA, RFC4, SOX14 e KLK10 ) foram selecionados como candidatos a

drivers. Em ambas as análises, foram identi�cados oncogenes e supressores tumorais enriquecidos

para vias essenciais para o desenvolvimento tumoral, como por exemplo, ciclo celular, regulação

da transcrição e processo in�amatório. A análise de propriedades topológicas revelou genes con-

siderados hubs, cujo papel na estrutura da rede sugere sua importância na comunicação entre

genes no sistema celular. A análise dos processos biológicos alterados e dos genes com alta conec-

tividade das redes revelou correlação entre a infecção pelo HPV e alterações em genes associados

com a modulação do sistema imune e promoção de in�amação. Estes dados sugerem que a infec-

ção pelo vírus é capaz de alterar os mecanismos de defesa do sistema imune, o que por sua vez

pode levar ao desenvolvimento da in�amação e contribuir para o processo tumoral. Quando a

metodologia foi aplicada ao conjunto de 255 amostras de glioblastoma multiforme e validada em

comparação a uma lista de 56 genes de referência foram identi�cados genes como PTEN, RB1,

TP53, EGFR e CDKN2A, bem característicos por seu envolvimento no GBM e presentes na lista

de referência.

REDES EM MÓDULOS

Utilizando um conjunto de 255 amostras de expressão gênica de glioblastoma multiforme fo-

ram identi�cados genes já descritos na literatura devido a associação com a doença, tanto pelas

metodologias de Segal et al. (2003) e Michoel et al. (2007), quanto pelo método adaptado pro-

posto nesse estudo. Quando avaliada a interação entre drivers e genes do módulo foi identi�cado

um ganho na identi�cação de predições verdadeiro-positivas com o método proposto. Também

foram identi�cados os maiores valores de sensibilidade e especi�cidade para detecção de genes

passengers e genes presentes na lista de referência em comparação com os outros dois métodos

avaliados. Ainda, os genes passengers presentes nos módulos sugere novos mecanismos para al-

terações de vias essenciais relacionadas ao câncer. A alteração da metodologia proposta nesse

estudo atende a inclusão de novos mecanismos que possam estabelecer uma associação maior

entre genes reguladores (driver) e genes regulados (genes co-expressos presentes nos módulos),

fundamental para identi�cação de vias que estejam diretamente relacionadas com o desenvolvi-

mento do câncer de pênis.
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Lista de Abreviaturas

aCGH* Array Comparative Genomic Hybridization

CaPe Câncer de pênis

cDNA* Complementary deoxiribonucleic acid

CEC Carcinoma de células escamosas

CGH* Comparative Genomic Hybridization

CNV* Copy number variation

CNA* Copy number alteration

CpG Citosina-fosfato-Guanina

Cy3* Cyanine 3

Cy5* Cyanine 5

DGV* Database of genomic variants

DNA* Deoxiribonucleic acid

FDA* Food and Drug Administration

FDR False Discovery Rate

GBM Glioblastoma Multiforme

GEO* Gene Expression Omnibus

GST Genes Supressores Tumorais

HCL* Hierarchical clustering

HPV* Human papillomavirus

RNAi RNA de interferência

LOH* Loss of heterozygosity

miRNA* Micro RNA

MMP* Matrix metalloproteinase

NA* Not available

nd não disponível

ORF* Open reading frame

PCA Principal Component Analysis

PCR* Polymerase chain reaction

PeCa* Penile Carcinoma

PPI* Protein-Protein Interaction

RT-qPCR* Quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction

siRNA* Small interfering RNA

RNA* Ribonucleic acid

ROS* Reative oxygen species

SF Sítios frágeis

TCGA* The Cancer Genome Atlas

TNM Estadio clínico

UCSC* University of California, Santa Cruz

UNG* AmpErase uracil-N-glicosilase

URR* Upstream regulatory region

VLP* Virus like particles

NCI* National Cancer Institute

G Ganho de sequência de DNA

P Perda de sequência de DNA

EA Expressão aumentada

ED Expressão diminuída

TS* Tumor Suppressor

ON Oncogene

PQ Proteína quinase

EC Estabilidade celular

HE Hipermetilação



HO Hipometilação

EM Expectationâ��Maximization

mRNA RNA mensageiro

CBS Circular Binary Segmentation

GLAD Gain and Loss Analysis of DNA

GO Gene Ontology

GWAS Genome-Wide Association Study

NIH National Institute of Health

CPD Conditional Probability Distribution

MRE miRNA response elements

*siglas ou abreviaturas derivadas do inglês



Lista de Símbolos

Xg Variável aleatória para g genes
z Módulo
M Matriz de dados
N Número de genes
m Número de amostras
Mz Conjunto de módulos
Az⊂1, . . . , N Conjunto de módulos contento 1,. . . , N genes
p(x|µ, ϕ) Distribuição normal
µ Média
γ Valor para divisão do módulo em duas partes
ϕ Precisão
R Conjunto de reguladores
Rz Número de reguladores no módulo z
θ Nó da árvore de regressão
rθ Regulador de um dado nó da arvore

θ Para um dado nó da arvore (θ) o valor de divisão γ
yθ Variável binaria da arvore de decisão (1,-1) de�nem a direção da divisão do módulo
xr Expressão de um determinado regulador

θ Peso de um nó da árvore de regressão
E Estrutura
mxn Matriz com m genes e n amostras
r Expressão de um gene regulador
Mex Matriz de expressão de transcritos codi�cadores
Mcna Matriz de alteração do número de cópias
Mme Matriz de metilação do DNA
Mmi Matriz de expressão de miRNAs
V Vértice
P Probabilidade
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