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Resumo 

 

Morales, AG Efeitos da inibição de genes associados ao controle do ciclo 

celular em glioblastoma. 2012, 109f. Tese de Doutorado – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.  

  

Os tumores astrocíticos são originados a partir dos astrócitos e classificados de 

acordo com a Organização Mundial de Saúde em astrocitoma pilocítico (grau I), 

astrocitoma subependimal de células gigantes (grau I), xantoastrocitoma 

pleomórfico (grau II), astrocitoma difuso (grau II), astrocitoma anaplásico (grau III) 

e glioblastoma (GBM) (grau IV). Este último é o tumor cerebral mais frequente em 

adultos, possuindo uns dos piores prognósticos, devido principalmente à 

radioresistência do tumor, com uma sobrevida média de 14 meses. Vários estudos 

têm procurado encontrar novos alvos terapêuticos e os genes da família BUB são 

candidatos promissores, devido ao seu papel no controle do ciclo celular. Estes 

genes participam do mecanismo do ponto de checagem do fuso mitótico, 

prevenindo a separação prematura das cromátides irmãs. Os objetivos deste 

trabalho foram avaliar a expressão de BUB1, BUB3 e BUBR1 em amostras de 

pacientes portadores de gliomas de baixo grau (I e II) e glioblastoma, relacionar as 

expressões destes genes à sobrevida e estudar os efeitos da inibição dos genes 

BUB1 e BUBR1, por RNAi, na linhagem pediátrica SF188. Nossos resultados 

mostraram que tanto BUB1 quanto BUBR1 foram hiperexpressos nos 

glioblastomas e nos gliomas de baixo grau em relação à substância branca 

(p<0,05). A análise da expressão destes genes em amostras de glioblastomas em 

relação a amostras de grau I e II demonstrou uma hiperexpressão dos genes 

BUB1 e BUBR1 e uma hipoexpressão do BUB3 em glioblastoma (p<0,05). Em 

relação à sobrevida, os baixos níveis de expressão dos genes BUB1 e BUBR1 

foram relacionados a uma melhor sobrevida quando analisado o total de todos os 

pacientes. Paralelamente, a inibição dos genes BUB1 e BUBR1 na linhagem 

SF188 resultou em uma diminuição da proliferação e também da capacidade 

clonogênica, além de um aumento na apoptose quando combinado com 

temozolomida (TMZ). Também foram realizados experimentos com inibições dos 

genes com ou sem a presença de irradiação. Esta combinação resultou em uma 

diminuição tanto da proliferação quanto da capacidade clonogênica. Estes 

resultados sugerem que o BUB1 e o BUBR1 podem ser considerados alvos 



Resumo 

 

interessantes para o tratamento de glioblastoma, porém estudos adicionais são 

necessários para confirmar tal potencial. 

 

Palavras-chave: Genes do checkpoint mitótico, glioblastoma, ciclo celular, RNA 

de interferência. 
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Abstract 

 

Morales, AG Cell-Cycle Genes Inhibition Effects In Glioblastoma. 2012, 109f. 

Doctor‟s degree Thesis – Medicine Shool of Ribeirão Preto, University of São 

Paulo. 

 

Astrocytic tumors are originated from astrocitytes and classified according to the 

World Health Organization into pilocytic astrocytoma (grade I), subependymal giant 

cell astrocytoma (grade I), pleomorphic xanthoastrocytoma (grade II), diffuse 

astrocytoma (grade II), anaplastic astrocytoma (grade III) and Glioblastoma (GBM) 

(grade IV). Glioblastoma is the most common brain tumor in adults with a very poor 

prognosis and a median survival of 14 months. Because their role in cell cycle 

control, several authors have previously ponited the BUB gene family as new 

therapeutic target candidates. These genes participate in the mitotic checkpoint by 

preventing the premature separation of sister chromatids. The aims of this study 

were to study the expression of BUB1, BUB3 e BUBR1 in samples of patients with 

low-grade gliomas (I and II) and glioblastoma, evaluate any association of gene 

expression with patient survival and analyze BUB1 e BUBR1 inhibition (by iRNA) 

effects, on SF188, a pediatric cell line. BUB1 and BUBR1 were found 

hyperexpressed in glioblastoma samples and in low-grade gliomas when 

compared with white matter samples (p<0.05). The analysis of the expression of 

these genes in glioblastoma samples compared with grade I and II samples 

showed a hyperexpression of BUB1 and BUBR1, while BUB3 was hipoexpressed 

in glioblastoma (p<0.05). In the survival analysis, the hipoexpression of BUB1 and 

BUBR1 genes were related with a better survival when all patients were 

considered. The BUB1 and BUBR1 inhibition resulted in decreased proliferation 

and colony formation, along with increased apoptosis when combined with 

temozolomide. Experiments with the inhibition of genes also were performed in 

association with irradiation. This combination demonstrated decreased proliferation 

and colony formation. Our results suggest that BUB1 and BUBR1 might be 

interesting targets for future treatment of glioblastoma, nonetheless further studies 

are necessary to confirm this potencial.  

 

Keywords: Mitotic checkpoint genes, glioblastoma, cell cycle, interference RNA 
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1.1. Tumores do sistema nervoso central 

As neoplasias malignas do sistema nervoso central (SNC) são os tumores 

sólidos mais frequentes em crianças, apresentando entre os anos 2004-2008 nos 

Estados Unidos, taxa de incidência de 5.05 por 100.000 pessoas, em crianças de 

0-19 anos e de 25.86 por 100.000 pessoas, em adultos (acima de 20 anos), 

(Babcock et al., 2008; CBTRUS, 2012).  

  Estas neoplasias representam 2% de todos os tipos de neoplasias, porém 

apresentam uma taxa desproporcional de morbidade e de mortalidade (Buckner et 

al., 2007). A incidência anual é de 14,8 por 100.000 pessoas, sendo que 

aproximadamente metade destas é de baixo grau. Entretanto, mesmo benigno, se 

não for favorável à excisão e a radioterapia, o câncer pode ser fatal, devido ao 

progressivo crescimento no espaço limitado do crânio (Jemal et al., 2008). 

De acordo com a Organização Mundial de Saude (OMS), os diferentes 

tipos de tumor podem ser classificados em diferentes graus, partindo do grau I 

(benigno) ao grau IV (maligno) (Kleihues et al., 2007b). Esta classificação prediz o 

comportamento biológico do tumor, estima o grau de severidade do mesmo, 

reflete o prognóstico do paciente e influencia na escolha terapêutica (Kleihues et 

al., 2002; Kleihues et al., 2007b). 

Tumores de grau I, em geral, apresentam baixo índice de proliferação e há 

possibilidade de cura após ressecção cirúrgica. Os astrocitomas pilocíticos e 

meningiomas são exemplos típicos desta classe. Neoplasias de grau II possuem 

baixa atividade mitótica, mas tendência à recorrência. Exemplos clássicos são os 

ependimomas e astrocitomas grau II. Os tumores de grau III, como os 

astrocitomas anaplásicos, apresentam evidências histológicas de anaplasia, 

geralmente na forma de aumento da atividade mitótica, aumento de celularidade e 

pleomorfismo nuclear. Por fim, a classificação grau IV é atribuída a neoplasias 

malignas com alta atividade mitótica, propensas à necrose e associadas a uma 

rápida evolução pré- e pós-operatória da doença (Reifenberger et al., 2006; 

Kleihues et al., 2007b).  
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1.2. Tumores astrocíticos 

Os tumores astrocíticos representam 60% de todas as neoplasias gliais, 

originam-se a partir de astrócitos e são classificados conforme as características 

morfológicas e de proliferação celular observadas no tecido. De acordo com a 

OMS, são subdivididos em quatro grupos: astrocitoma pilocítico (grau I), 

astrocitoma difuso (grau II), astrocitoma anaplásico (grau III) e glioblastoma (grau 

IV).   

O astrocitoma pilocítico, pertencente ao grau I, ocorre predominantemente 

em crianças, geralmente de origem cerebelar e apresenta comportamento 

benigno (Louis et al., 2007; Tchoghandjian et al., 2009). Apesar de benigno, nem 

sempre apresenta bons resultados, sendo que 10% a 20% dos casos podem 

apresentar progressão da doença (Aarsen, et al. 2006).  

O tratamento deste tipo de câncer é realizado através da ressecção 

cirúrgica, sendo que se a ressecção do tumor for completa, nenhuma outra 

terapia adjunta é recomendada. (Bristol, 2009). 

O glioblastoma (GBM) é o mais comum e agressivo dos tumores gliais em 

adultos. Apesar de ser encontrado em qualquer faixa etária, o glioblastoma afeta 

principalmente homens com mais de 40 anos sendo pouco frequente em crianças. 

A taxa anual de incidência é de 2-3 novos casos por 100.000 pessoas e atinge 

seu pico de incidência entre indivíduos de 50-70 anos, possuindo tempo médio de 

sobrevida de 14 meses. O glioblastoma geralmente é encontrado nos hemisférios 

cerebrais e, devido ao seu crescimento rápido, os primeiros sintomas são 

decorrentes do aumento da pressão intracraniana. Pacientes com este tipo de 

neoplasia apresentam frequentemente dores de cabeça, convulsões, perda de 

memória e alterações de comportamento (Stupp, et al., 2005; Reifenberger et al., 

2006; Brandes et al., 2008).  

O GBM apresenta características histopatológicas como atipia nuclear, 

atividade mitótica proeminente, proliferação microvascular e/ou necrose, podendo 

surgir em decorrência do desenvolvimento através da progressão de tumores de 

baixo grau, pela acumulação de alterações moleculares, sendo assim 

denominado glioblastoma secundário ou então pode ser diagnosticado 

primariamente, sendo denominado glioblastoma primário ou de novo, 
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correspondendo a mais de 90% dos casos (Reifenberger et. al., 2006;; Kleihues et 

al. 2007a; Ohgaki, Kleihues, 2007; Brandes et al., 2008; Tran, Rosenthal, 2010).   

Essa separação entre glioblastoma primário e secundário não possui 

repercussão prática com relação ao tratamento e nem evidencia uma diferença 

histológica, porém possuem diferenças genéticas marcantes. Amplificações do 

receptor do fator de crescimento epidermal (EGFR) e mutações no gene PTEN 

são alterações típicas de glioblastoma primário. Por outro lado, mutações nas 

enzimas isocitrato desidrogenase (IDH1 e IDH2) possui um importante papel no 

início da patogênese do glioblastoma secundário (Kleihues et al. 2007a; Parson et 

al., 2008; Ohgaki, Kleihues, 2009; Brennan, 2011).   

O tratamento do glioblastoma inclui cirurgia, radiação e quimioterapia com 

a droga temozolomida (Khasraw, Lassman, 2010; Tran, Rosenthal, 2010; Clarke 

et al. 2010). A falta de delimitação anatômica bem como a heterogenidade celular 

e genética presente no glioblastoma o torna um dos tumores cerebrais mais 

difíceis de tratar. (Kleihues, Ohgaki, 2000; Grant et al., 2004; Stark et al., 2005; 

Louis et al., 2007; Ohgaki, Kleihues, 2007). 

Ao contrário do glioblastoma adulto, os mecanismos de tumorigênese do 

glioblastoma em crianças são pouco conhecidos. É sabido que exitem grandes 

diferenças genéticas entre glioblastoma pediátrico e adulto. Além disso, os 

tumores pediátricos são particularmente difíceis de serem tratados e não há uma 

terapia efetiva com quimioterápico para o tratamento pediátrico. Assim, 

tratamentos para pacientes adultos não podem simplesmente serem extrapolados 

para tratamentos em crianças, sendo necessária mais investigação sobre a 

biologia de glioma pediátrico de alto grau (Reddy, Wellons 2003; Paugh et al., 

2010; Faria et al., 2010; Bax et al., 2009; MacDonald et al., 2011). 



Introdução  32 

 

1.3.  Instabilidade genômica 

O processo de carcinogênese é decorrente de uma série de alterações que 

provoca descontrole em etapas importantes do ciclo celular, afetando 

principalmente a diferenciação, a proliferação e a morte celular (Hanahan, 

Weinberg, 2000). Estas alterações podem gerar variabilidade dentro de uma 

população celular e possibilitar seleção, assim, qualquer evento que desencadeie 

vantagem seletiva para as células cancerosas, pode acelerar o desenvolvimento e 

a progressão da neoplasia (Beckman, Loeb, 2005; Geigl et al., 2008).  O termo 

instabilidade genômica refere-se a este aumento na taxa de mutações que ocorre 

em uma célula e pode surgir como consequência de alterações em processos que 

mantêm a integridade do genoma (Lengauer et al., 1998).   

A instabilidade genômica é representada principalmente pela instabilidade 

microsatélite e pela instabilidade cromossômica. A instabilidade microsatélite 

pode ser decorrente da inativação de genes de reparo do DNA e alterações no 

padrão de metilação do DNA, enquanto a instabilidade cromossômica 

normalmente resulta de alterações em proteínas que atuam principalmente no 

controle do ponto de checagem do fuso mitótico (Beckman, Loeb, 2005; Weaver, 

Cleveland, 2006; Finkel et al., 2007). 

 

1.4.  Fatores envolvidos na checagem do fuso mitótico 

As células eucarióticas possuem mecanismos de controle, denominados 

pontos de checagem ou checkpoints, que asseguram uma correta execução dos 

eventos do ciclo celular, garantindo desta forma a manutenção da estabilidade 

genética (Lopes, Sunkel, 2003; Weaver, Cleveland, 2006). 

O ponto de checagem consiste em um mecanismo de controle que 

monitora a execução de um processo e bloqueia o início do evento subsequente 

até o anterior ser realizado com sucesso. Em geral, os pontos de checagem 

compartilham uma estrutura em comum contendo três componentes essenciais: 

um sensor que monitora o processo; um transdutor que transmite um sinal 

quando o processo não foi corretamente concluído, e um alvo que irá responder 

nos eventos posteriores (Hoeijmakers et al., 2001). 
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Atualmente, três pontos de checagem têm sido amplamente relatados: o de 

dano ao DNA, que é capaz de bloquear a progressão do ciclo nas fases G1, S e 

G2 ou mesmo a mitose, o de replicação do material genético, que monitora a 

progressão através da fase S e o ponto de checagem do fuso mitótico (em inglês 

spindle assembly checkpoint - SAC) (Hoeijmakers et al., 2001; Canman et al., 

2001). Os pontos de checagem garantem que estes processos vitais, como a 

divisão celular, replicação do DNA e segregação cromossômica sejam 

precisamente coordenados (Marchetti, Venkatachalam, 2010).  

O ponto de checagem do fuso mitótico é considerado um dos principais 

mecanismos envolvidos no controle do ciclo celular. O mesmo consiste em uma 

cascata de sinalização que previne a separação prematura das cromátides irmãs, 

retardando a entrada da célula na anáfase até todos os cromossomos estarem 

ligados corretamente, impedindo assim, uma segregação cromossômica desigual 

(figura 1) (Musacchio, Hardwick, 2002; May, Hardwick, 2006; Suijkerbuijk, Kops, 

2008, Silva et al., 2011). 

 

 

Figura 1 – Esquema simplificado demonstrando que cinetocoros não ligados aos 

microtúbulos emitem sinais que é transmitido pela maquinaria mitótica e inibe o início da 

anáfase, ativando assim o ponto de checagem do fuso mitótico. Adaptado de Musacchio 

e Hardwick, 2002.  

Defeitos na biologia da células 
Cinetocoros não ligados aos 

microtúbulos. 

Cascata de sinalização 

Efeito 
Atraso no ciclo celular 
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1.4.1.Família BUB 

Em 1991, dois estudos independentes identificaram em Saccharomyces 

cerevisae, proteínas envolvidas no ponto de checagem do fuso mitótico: proteínas 

da família BUB (budding uninhibited by benzimidazole), BUB1 e BUB3 e da 

família MAD (mitotic arrest deficient), MAD1, MAD2 e MAD3 (BUBR1 em 

humanos; também conhecida como BUB1B) (Hoyt et al.,1991; Li, Murray, 1991). 

As proteínas BUBs estão localizadas do lado externo dos cinetocoros, e se 

acumulam, no começo da prometáfase, nos cinetocoros não ligados aos 

microtubulos (May, Hardwick, 2006; Suijkerbuijk, Kops, 2008). Nestes cinetocoros, 

estas proteínas desencadeiam a inibição da proteína Cdc20, impedindo-a de 

ativar o complexo promotor de anáfase/ciclosomo (APC/C) (figura 2A) (Wang et 

al., 2008). 

Figura 2 – Ilustração demonstrando as funções do ponto de checagem do fuso mitótico. 

A- Cinetocoro não ligado ao microtúbulo ativa o ponto de checagem do fuso mitótico, que 

por sua vez inativa o APC/C. B- Inativação do ponto de chegagem ativa o APC/C, 

acarretando na separação das cromátides irmãs e na saída da mitose. Adaptado de 

Adaptado de Nakayama e Nakayama, 2006; Fukasawa, 2007. 

 
 

 

Somente após a última cromátide estar ligada corretamente ao fuso 

mitótico, a Cdc20 é liberada, e esta por sua vez ativa o APC/C. O APC/C ativado, 

aciona a degradação de securinas e de ciclinas do tipo B, através da 
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ubiquitinização. A destruição da securina ativa a separase. A separase cliva a 

coesina, resultando na separação das cromátides irmãs. Já a degradação da 

ciclina B, inativa a CDK1 (quinase dependente de ciclina 1) ativando a saída da 

mitose (figura 2B) (Kops et al., 2005; Fry, Yamano, 2006). 

Os mecanismos moleculares que levam a inibição do CDC20-APC/C pelas 

proteínas do ponto de checagem do fuso mitótico ainda não foram totalmente 

elucidados. No entanto, tem sido demonstrado que o complexo do checkpoint 

mitótico (MCC), composto pelas proteínas BUBR1, BUB3 e MAD2, associados 

com Cdc20, previne a ativação do APC/C, inibindo a ubiquitinação da securina e 

ciclina B (Fang et al., 1998; Sudakin et al., 2001; Weaver, Cleveland, 2005; 

Bolanos-Garcia, Blundell, 2011). 

Ainda não tem sido totalmente esclarecido como BUBR1, BUB3, MAD2 e 

Cdc20 interagem para formar o MCC, porém sabe-se que a proteína quinase 

BUBR1 possui um sitio de ligação diferente de MAD2 no Cdc20, e ambos, BUBR1 

e MAD2 se mostram capazes de inibir Cdc20, pelo menos in vitro (May, Hardwick, 

2006; Bolanos-Garcia, 2009). Além disso, experimentos demonstraram que BUB3 

co-localiza com BUB1 e BUBR1 em cinetocoros não ligados ao fuso (Bolanos-

Garcia, 2009). 

Uns dos papéis da proteína quinase BUB1 é a fosforilação do Cdc20, além 

de possibilitar a formação de uma ligação estável dos microtubulos aos 

cinetocoros, promover a segregação cromossômica e também auxiliar a formação 

do conjunto de componentes da parte externa do cinetocoro (Meraldi, Sorger, 

2005; Boyarchuk et al., 2007; Kang et al., 2008; Schliekelman et al., 2009). Ainda, 

a atividade da proteína BUB1 pode proteger a célula da morte, e em leveduras ser 

suficiente para recrutar outras proteínas do ponto de checagem do fuso mitótico 

(Niikura et al. 2007; Rischitor et al., 2007). Já a proteína quinase BUBR1 participa 

na regulação da estabilidade de ligação ao microtúbulo, é necessária para o 

alinhamento cromossômico e auxilia na progressão meiótica de oócitos 

(Ditchfield, et al., 2003; Wei et al., 2010; Bolanos-Garcia, Blundell 2011). 
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1.4.1.1. Alterações na expressão gênica e carcinogênese 

A hiper- ou hipoexpressão dos genes BUBs tem sido relatadas em 

diferentes tipos de câncer, como gástrico, renal, colorretal e carcinoma de células 

escamosas orais (Grabsch et al., 2003; Pinto et al., 2008; Burum-Auensen et al., 

2008; Ando et al., 2010; Hsieh t al., 2010; Rizzardi et al., 2011). 

Mudanças na expressão destes genes podem acarretar inúmeras e 

diferentes respostas, dependendo do gene envolvido. Células deficientes da 

proteína BUB1 são propensas a instabilidade genética, tanto por falhas na ligação 

dos microtúbulos aos cinetocoros, quanto pela habilidade destas células de 

detectar tais erros, podendo apresentar alto grau de aneuploidia. Além disso, a 

supressão de BUB1 pode inativar o ponto de checagem do fuso mitótico, diminuir 

a condensação das cromátides irmãs, além de induzir uma resposta prematura de 

senescência (Meraldi, Sorger, 2005, Gjoerup et al., 2007). Fibroblastos 

embrionários murinos mutantes para BUB1 demonstraram severa missegregação 

cromossômica, aneuploidia e alto nível de senescência prematura (Schliekelman 

et al., 2009). 

Outro trabalho demonstrou que a hiperexpressão de BUB1 leva a 

aneuploidia e a formação espotânea de vários tipos de tumores em 

camundongos, indicando que este gene possui propriedades oncogênicas (Ricke 

et al., 2011). 

A hiperexpressão dos genes BUB1, BUBR1 e BUB3 já tem sido relatada 

em diversos tipos de tumores. Em células de carcinomas renais a hiperexpressão 

dos genes BUB1 e BUBR1 foi significativamente correlacionada ao grau de 

complexidade genômica, indicando a provável função destes genes no 

desenvolvimento e/ou progressão citogenética deste tipo de neoplasia (Wang et 

al., 2008; Pinto et al., 2008). 

Outra evidência do papel das proteínas do ponto de checagem do fuso 

mitótico na instabilidade genômica e carcinogênese tem sido demonstrada para a 

BUBR1. A redução dos níveis desta proteína, encontrada em câncer coloretal, foi 

relacionada à aneuploidia (Burum-Auensen et al., 2008). Além disso, o aumento 

da taxa de separação prematura das cromátides irmãs está proporcionalmente 

correlacionado com uma diminuição nos níveis de BUBR1 (Bohers et al., 2008). 

Assim, defeitos em BUBR1 não apenas aumentam o aparecimento de 
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aneuploidia, como também comprometem as células para apoptose (Ha et al., 

2007).  

Park e colaboradores (2007) demonstraram que a regulação diferencial da 

expressão do gene BUBR1 em células cancerosas está associada com mudanças 

no padrão de hipermetilação do promotor deste gene.  

Recentemente, foi demonstrada que a hiperexpressão de BUBR1 está 

associada aos estágios patológicos menos avançados e a maior sobrevida de 

pacientes com carcinoma de células escamosas (Rizzardi et al., 2011). Contudo, 

foi observado em lesões malignas de carcinoma de células escamosas orais, que 

a hiperexpressão deste gene foi associado com menor sobrevida (Lira et al., 

2010). Ainda, a alta expressão de BUBR1 foi correlacionada a aneuploidia e a 

progressão de câncer gástrico e a um mau prognóstico em carcinoma 

hepatocelular (Ando, et al. 2010; Liu, et al., 2009). 

Assim, mudanças na expressão dos genes da família BUB parecem não 

seguir um padrão nos diferentes tipos de neoplasias, porém como já relatado, a 

maioria dos trabalhos descreve que tanto a hiperexpressão quanto a 

hipoexpressão dos mesmos podem aumentar o desenvolvimento de aneuploidias. 

A presença de aneuploidia é um dos indicativos da maioria dos tumores sólidos, 

uma vez que grande parte das células cancerosas possui número de 

cromossomos anormais (Ha et al., 2007; Burum-Auensen et al., 2008; Wang et 

al., 2008, Ando et al., 2010). 

Portanto, estes dados sugerem uma forte relação entre a atividade alterada 

das proteínas do ponto de checagem mitótico, a carcinogênese e a instabilidade 

genômica de diferentes tipos de neoplasias. 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. OBJETIVOS 
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 Avaliar a expressão dos genes BUB1, BUBR1, BUB3, em amostras de 

pacientes portadores de gliomas de baixo grau (I e II) e de alto grau (IV); 

 Analisar a correlação da expressão destes genes com a sobrevida de 

pacientes com gliomas de baixo grau (I e II) e alto grau (grau IV); 

 Analisar a expressão dos genes BUB1, BUBR1, BUB3 em linhagens celulares 

de glioblastoma; 

 Avaliar os efeitos da inibição destes genes em linhagem celular de 

glioblastoma, utilizando RNA de interferência (RNAi), através de ensaios 

funcionais. 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
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Os experimentos foram realizados no laboratório de Oncologia Pediátrica 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. 

 

3.1. Linhagens Celulares e Condições de Cultura 

As seguintes linhagens celulares foram utilizadas para estudo: 

 U343, T98G, MO59K, U138, LN319– Glioblastoma adulto; 

 R286 - astrocitoma pilocítico pediátrico, gentilmente cedida pelo Prof. 

Michael Bobola – University of Washington – Estados Unidos;  

 SF188 – glioblastoma pediátrico, gentilmente cedida por Nada Jabado e 

Damien Faury – McGill University – Canadá; 

 U87 – glioblastoma adulto (gentilmente cedido por Peter E. Huber – 

German Cancer Research Center – Alemanha). 

 

A transfecção para silenciamento dos genes BUB1 e BUBR1 foi realizada 

na linhagem SF188, assim como todos os testes funcionais. 

Estas linhagens celulares foram cultivadas em meio HAM F10 

suplementado com 1% de glutamina, 100 mg/ml de estreptomicina, 100 U/ml de 

penicilina, e 10% de soro bovino fetal (pH 7,2–7,4) em atmosfera úmida contendo 

5% CO2 a 37ºC. 

 

3.2. Amostras  

Para o desenvolvimento do trabalho, foram coletadas 18 amostras de 

pacientes portadores de glioblastoma (grau IV), 16 pacientes portadores de 

astrocitoma pilocítico (grau I) e 3 de pacientes portadores de astrocitoma difuso 

(grau II), sendo que estes últimos foram agrupados em um único grupo (gliomas 

de baixo grau), que foram submetidos à cirurgia no Hospital das Clinicas de 

Ribeirão Preto sob a responsabilidade do prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Jr. da 

divisão de Neurocirugia do Departamento de Cirurgia e de Anatomia da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, com prévio consentimento por 
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escrito do paciente e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa processo HCRP 

n°5333/2009.  

Todas as amostras foram microdissecadas e guardadas em nitrogênio 

líquido até sua utilização. O diagnóstico foi confirmado no Departamento de 

Patologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP 

 

3.3. Tratamento de Cultivos Com Temozolomida 

A temozolomida foi adquirida da Sigma-Aldrich do Brasil. A solução 

estoque da TMZ foi preparada em DMSO filtrada em filtro Millipore® (0,5µm). 

Alíquotas da droga foram armazenadas a -80ºC, mantendo a atividade por pelo 

menos seis meses.  

Para a padronização das concentrações de TMZ foram realizados testes de 

proliferação em relação a concentrações descritas na literatura e os efeitos 

comparados por ANOVA. Assim, foram considerados os resultados da estatística 

e a percentagem de inibição. 

Foi definido usar uma concentração de 250µM de TMZ. Esta concentração 

se mostrou eficiente reduzindo em cerca de 30% a proliferação após 72 horas 

para a maioria das linhagens (Tabela I). 
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Tabela I – Índice médio de proliferação das diferentes linhagens tratadas com 

Temozolomida em relação ao controle sem tratamento 

 
Negrito: statisticamente diferente (p<0,05), sombreado: diminuiçao de 30% em média da 
proliferação. 

24hs ST 50uM 100uM 250uM 500uM 750uM 

U138 1 1,157 1,09 0,82 0,8 0,79 

U251 1 0,99 0,93 0,85 0,75 0,58 

U343 1 1,01 1 0,91 0,81 0,8 

T98G 1 0,87 0,93 0,98 0,93 0,98 

SF188 1 0,96 0,938 1,01 0,95 0,95 

LN319 1 0,96 0,91 0,81 0,75 0,7 

R286 1 1,02 1 0,83 0,73 0,65 

48hs ST 50uM 100uM 250uM 500uM 750uM 

U138 1 1,112 1,08 0,94 0,81 0,73 

U251 1 0,94 0,91 0,75 0,61 0,49 

U343 1 0,93 0,94 0,65 0,54 0,47 

T98G 1 0,92 0,83 0,76 0,69 0,6 

SF188 1 0,87 0,91 0,84 0,76 0,97 

LN319 1 0,97 0,92 0,85 0,75 0,6 

R286 1 0,98 0,92 0,76 0,62 0,56 

72hs ST 50uM 100uM 250uM 500uM 750uM 

U138 1 1,04 1,03 0,98 0,87 0,73 

U251 1 0,95 0,89 0,74 0,59 0,45 

U343 1 0,82 0,79 0,68 0,5 0,39 

T98G 1 0,82 0,8 0,74 0,69 0,63 

SF188 1 1,02 0,87 0,73 0,63 0,74 

LN319 1 0,91 0,85 0,75 0,6 0,54 

R286 1 0,95 0,89 0,7 0,51 0,41 
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3.4. RNA de Interferência (RNAi) 

No intuito de produzir um silenciamento gênico transiente foram utilizados 

os duplexes de siRNA específicos Silencer® Select Predesigned siRNA (Applied 

Biosystems, Foster City, CA.  Utilizou-se um siRNA para o gene BUBR1, pois este 

já era validado pela empresa, e inicialmente dois siRNA para BUB1 (siRNA1 e 

siRNA2), com o propósito de verificar qual deles resultaria em uma melhor 

resposta. Realizada a transfecção foi escolhido o siRNA para BUB1 (siRNA2) que 

obteve a porcentagem maior de silenciamento (figura 3). A linhagem celular 

SF188 foi transfectada com siRNAs, utilizando Lipofectamine 2000 (Invitrogen Inc, 

Carsdab, CA) em uma concentração final de 100nM. Como controle negativo foi 

utilizado o Silencer® Select Negative Control #1 siRNA (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, EUA). Nos primeiros testes o silenciamento foi realizado tanto em 

relação ao controle negativo, quanto em relação a lipofectamina sozinha (mock) 

para verificar a existência de diferenças entre tais procedimentos. Como os 

padrões de inibição encontrados nesses controles foram semelhantes, nos testes 

posteriores foram realizados apenas com o controle negativo. Assim, o 

experimento foi realizado de maneira reversa, onde os oligômeros foram 

reversamente transfectados nas linhagens de glioblastomas utilizando a 

lipofectamina 2000 (Invitrogen Corp, Carlsbad, CA, EUA). Inicialmente, os 

mesmos foram centrifugados e ressuspendidos em água livre de nuclease a uma 

concentração de 50μM. Para a transfecção, 2,5μL de lipofectamina foi diluída em 

200μL do meio Opti-MEM pré-aquecido a 37ºC e incubado por 5 min a 

temperatura ambiente. A seguir, 2μL do oligômero foi diluído em 200μL do meio 

Opti-MEM para atingir uma concentração final de 100nM, quando adicionado nas 

células.  Após 5 min de incubação, a lipofectamina diluída foi combinada com o 

oligômero diluído e incubados por 20 min em temperatura ambiente. 

Seguidamente 404,5μL do complexo oligômero-lipofectamina foram adicionados a 

595,5 μL de meio de cultura sem antibióticos contendo 6x105 células. As células 

transfectadas foram incubadas por 24 a 72 h a 37ºC. A eficiência da transfecção 

foi monitorada por qRT-PCR. O silenciamento específico dos genes-alvo foi 

confirmado por qRT-PCR e posteriormente validado a proteína BUB1 por Western 

Blot (figuras 3 e 4). A proteína BUBR1 não foi possível ser validada por Western 
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Blotting. Foram testados dois anticorpos de diferentes empresas para esta 

proteína e nenhum deles apresentou resultados satisfatórios. 

Figura 3 – Análise da eficiência do silenciamento do gene BUBR1 (A) e BUB1 (B) com 

siRNAs específicos. A linhagem SF188 foi transfectada na concentração de 100nM. A 

eficiência da transfecção foi avaliada por qRT-PCR 24, 48 e 72h após a transfecção. 
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Figura 4 – Western blotting demonstrando a inibição através do siRNA BUB1 e do 

controle negativo. Ambos os tratamentos foram incubados com anticorpos da proteína 

BUB1 (A) de 150KDa e  β-actina (B) de 45KDa, demonstrando a redução da proteína 

BUB1. 

 

3.5. Extração de RNA e Proteínas e qRT-PCR 

Para confirmação do silenciamento gênico foi realizado qRT-PCR para 

quantificação dos mRNAs-alvo. Além disso, foi utilizada esta técnica para analisar 

a expressão dos genes BUBR1, BUB3 e BUB1 em amostras de pacientes 

portadores de gliomas. Primeiramente, foi extraído o mRNA dos cultivos celulares 

tratados e das amostras por meio do Trizol Reagent (Invitrogen Inc, Carsdab, CA) 

de acordo com as instruções do fabricante. Os RNAs foram quantificados e 

armazenados em freezer – 80ºC até a sua utilização. Foram sintetizados os 

cDNAs dos mRNAs por meio do kit High capacity (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, EUA). O qRT-PCR foi realizado utilizando aparelho ABI Prism 7500 

Sequence Detector (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). Foram utilizadas 

sondas TaqMan® inventariadas para os genes BUB1, BUBR1 e BUB3 

(Hs01557701_m1, Hs00190920_m1 e Hs00176169_m1, Applied Biosystems). O 

volume final para cada PCR foi de 10μL, incluindo 4,5μL de amostra investigada 

diluída (1/50), 5 μL Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, EUA) e 0,5μL de sonda. Como controles endógenos foram utilizados os 
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genes TBP e HPRT. A quantificação relativa da expressão gênica foi determinada 

utilizando o método ΔΔCT (Livak, Schmittgen, 2001). As proteínas foram extraídas 

utilizando o tampão RIPA (Pierce, IL, EUA) suplementado com Coquetel inibidor 

de protease (Sigma-Aldrich, Inc, MO, EUA) de acordo com as instruções do 

fabricante. 

 

3.6. Western Blotting 

Para a análise protéica 40-100 μg de cada amostra foram separadas por 

eletroforese SDS-PAGE (Laemmli, 1970), transferidas para membranas de 

nitrocelulose e posteriormente incubadas em TBS-T 1% contendo 5% de solução 

bloqueadora (Amersham Pharmacia Biotech, Piscataway, NJ, EUA) overnight, a 

temperatura ambiente. Seguidamente, as membranas foram incubadas por 5 

horas a temperatura ambiente com os anticorpos primários das proteínas de 

estudo, diluídos de acordo com as instruções do fabricante (Santa Cruz 

Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA). As membranas foram então lavadas 3 

vezes (10 minutos cada) com TBS-T e incubadas com o anticorpo secundário 

goat anti-mouse IgG HRP sc-2005 (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, 

EUA) (1:5000 em TBS-T) por 1 hora a temperatura ambiente e lavadas 3 vezes 

(10 minutos cada) com TBS-T. O anticorpo secundário foi visualizado através da 

utilização do ECLTM Western blotting Analysis System (Amersham GE 

Healthcare, Buckinghamshire, UK). Os filmes foram expostos entre 1 a 15 minutos 

e então analisados. 
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3.7. Testes Funcionais 

 

3.7.1.Ensaio de Viabilidade Celular pelo Método de Exclusão de 

Azul de Tripan 

As células foram incubadas em solução de azul de tripan (Triplan blue / 

Merck, Frankfurter, Germany) a 0,5% em solução salina tamponada com fosfatos 

pH 7,4 (Phosphate Buffer Saline – PBS / Sigma, St. Louis, Missouri,USA), na 

proporção de 1:1. Após a homogeneização, a mistura foi observada em câmera 

de Neubauer ao microscópio óptico. Para os testes foram realizados três 

experimentos distintos. 

 

 

3.7.2.Ensaio de Proliferação Celular 

A proliferação celular foi avaliada através do ensaio com o reagente XTT 

(sodium 3´-[1- (phenylaminocarbonyl)- 3,4- tetrazolium]-bis (4-methoxy- 6-nitro) 

benzene sulfonic acid hydrate) utilizando o Proliferation kit II (XTT) (Roche, 

Molecular Biochemicals, IN, EUA), que avalia a capacidade das células vivas de 

metabolizar este sal. As células metabolicamente ativas degradam o XTT 

produzindo uma alteração na cor do meio o que pode ser medido pela variação na 

absorbância. Assim, 2300 células da linhagem SF188 foram semeadas em 

quintuplicata, em placas com 96 poços e colocadas para crescimento por 72, 96 e 

120h após a transfecção. Em cada tempo foi adicionado o reagente 3-(4,5-

dimetitiazol-2)-2,5-difeniltetrazolium e continuada a incubação por 2 horas, como 

a finalidade de permitir o aparecimento da cor na solução. Foi lida a absorbância 

em um leitor de place iMax Microplate Reader (Bio-Rad, Hercules, CA) sendo o 

valor encontrado comparado entre os grupos de células silenciadas e células não 

silenciadas (controle negativo). Foram realizados três experimentos diferentes. 
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3.7.3.Ensaio de Apoptose (Anexina V Marcada com FITC) 

De acordo com o protocolo, 96h após a transfecção e 48h após o 

tratamento com TMZ. As células foram tripsinizadas e lavadas em PBS gelado. 

Foram ressuspendidas, 2x105 células em 10 µL de tampão de ligação.  

Imediatamente antes da leitura no citômetro foram adicionados 5 µL de anexina V 

marcada com FITC e 50 µL de iodeto de propídio (2 µg/mL em PBS). Foram 

analisados 10000 eventos. Para os testes foram realizados três experimentos 

diferentes. 

 

3.7.4.Avaliação do Ciclo Celular 

A avaliação das fases do ciclo celular foi realizada utilizando o Guava 

CytoSoft 4.2.1. Foram analisados três tempos e em cada tempo as células foram 

tripsinizadas, fixadas com etanol 70% e estocadas em freezer -20°C. 

Posteriormente, o material foi descongelado e centrifugado a 1000 rpm por 5 

minutos, lavado com PBS (filtrado e gelado) e novamente centrifugado a 1000 

rpm por 5 minutos. Ao pellet, foram acrescentados 200μl da solução PI (iodeto de 

propídio 1mg/mL, RNAse 50ug/mL, Nanodet [NP-40] 0,2%), conservando-se o 

material em gelo. Foram analisados 5000 eventos. Para a avaliação do ciclo 

celular foram realizados três experimentos distintos. A análise foi realizada no 

laboratório de Citogenética e Mutagênese do Departamento de Genética da 

FMRP-USP, sob a responsabilidade da Dra. Profa. Elza Tiemi Sakamoto-Hojo. 

 

3.7.5.Sobrevivência Clonogênica 

Após a transfecção as células foram tripsinizadas, sendo semeadas 200 

células em placas com seis poços. As culturas foram tratadas com TMZ (5µM) 

durante 48h e após este período, o meio foi removido e um meio novo foi 

acrescentado. As placas foram incubadas em estufa a 37°C entre 7 -15 dias, até 

que as colônias fossem visíveis, mas não confluentes. Para a visualização das 

colônias o meio de cultura foi retirado, as células lavadas com PBS, fixadas com 

metanol: acido acético (3:1) e coradas com Giemsa 3%.  
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As colônias com pelo menos 50 células foram contadas utilizando uma lupa 

e com o número de colônias foi determinada a eficiência de plaqueamento (EP): 

EP= 
número de colônias formadas X 100 

número de células plaqueadas 

 

Utilizando o EP foi calculada a fração de sobrevivência (FS): 

FS= 

número de colônias formadas após o tratamento 

número de células semeadas X EP 

 

A EP representa a percentagem de células que tem capacidade de formar 

colônias e é especifica de cada linhagem para cada condição de cultura. A FS é 

especifica de cada tratamento e representa a percentagem de células plaqueadas 

que após o tratamento ainda apresentam a capacidade de formar colônia. A partir 

dos dados de FS foram realizadas as análises estatísticas. 

 

3.7.6.Índice Mitótico 

O índice mitótico foi calculado como a percentagem de células em mitose 

após a transfecção. As células foram semeadas em garrafas de 25cm2 e 

analisadas após 72, 96 e 120h. Uma vez tripsinizadas, as células foram fixadas 

em metanol: ácido acético (3:1) pingadas e coradas com Giemsa 3%. As lâminas 

foram analisadas em microscópio óptico. 1000 células foram analisadas por 

tratamento para calcular, a partir desses dados, o índice mitótico. Para o teste 

foram realizados três experimentos distintos. 

 

3.7.7.Atipia Celular e Cromossômica 

As atipias foram analisadas após 72h após a transfecção. As células foram 

semeadas em garrafas de 25cm2 e após o tempo, as células foram fixadas em 

metanol: ácido acético (3:1) pingadas e coradas com Giemsa 3%. As lâminas 

foram analisadas em microscópio óptico. 500 células foram analisadas por 
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tratamento para atipia celular e 50 células em mitose foram analisadas para o 

teste de alterações cromossômicas. Para os testes foram realizados três 

experimentos distintos. 

3.7.8.Micronúcleo 

As células foram plaqueadas 24h após a transfecção em garrafas de 25cm2 

e em 94h foram adicionados 20uL de citocalacina B (5ug/ml) com a finalidade de 

obter células binucleadas. 120h após a transfeção as células foram fixadas 

utilizando metanol: ácido acético (3:1). O material foi gotejado sobre uma lâmina e 

corado com Giemsa 3% durante 7 minutos e analisadas em microscópio óptico. 

Foram analisadas 1000 células binucleadas, que foram avaliadas conforme as 

seguintes características: os dois núcleos da célula binucleada (BN) continham 

membranas nucleares intactas e dentro do mesmo limite citoplasmático, com o 

mesmo tamanho e mesma intensidade de coloração; os dois núcleos podiam 

estar unidos por uma fina ponte nucleoplasmática, apenas se a largura não 

superasse um quarto do diâmetro do maior núcleo; os dois núcleos das células 

BN poderiam se tocar, porém não se sobreporem; e que o micronúcleo tivesse 

formato redondo ou oval, sem refringênias, com a mesma intensidade do núcleo 

principal e sem estar ligado a este, e com tamanho entre 1/16 a 1/3 do diâmetro 

do núcleo principal (figura 5) (Fenech, 2000; Fenech et al., 2003). 

 

Figura 5 – Exemplos de células binucledas sem (A) e com a presença de micronúcleo 

(B). Magnificação de 1000 x. 
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3.7.9.Ensaios Funcionais após a Irradiação das Células 

Foram realizadas a análise de ensaio clonogênico e de proliferação celular 

da inibição dos genes BUB1 e BUBR1 isolados ou em combinação com 

irradiação. As doses de irradiacao gama utilizadas foram de 2 e 4Gy. As células 

foram transfectadas e após 24h formam irradiadas com raios-γ provenientes da 

fonte de 60Co, a uma taxa de dose de 0,48 Gy/min., utilizando o equipamento 

Gammatron S-80 (Siemens Medical Systems Inc., Iselin, NJ, USA) do Setor de 

Radioterapia do Hospital as Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirao Preto 

da Universidade de Sao Paulo (HCFMRP/USP), sob a responsabilidade do Prof. 

Dr. Harley Francisco de Oliveira. Após a irradiação 500 células foram plaqueadas 

para proliferação célular e 250 células para ensaio clonogênico. Após 7 e 12 dias, 

os tratamentos foram analisados para proliferação e para o ensaio clonogênico, 

respectivamente, fixando as células para análise das colônias e utilizando XTT 

para a proliferação celular, metodologias citadas anteriormente. 

Para a análise do ensaio clonogênico das células irradiadas foi calculado a 

taxa do reforço de dose (TRD).  A TRD é definida como a FS das células tratadas 

com a irradiação, comparada com a FS das células tratadas com a irradiação 

associada com algum tratamento (BUB1 ou BUBR1). A radiosensibilizacao é o 

termo utilizado quando uma droga/siRNA aumenta a sensibilidade das células 

para a irradiação (Tao et al, 2007; He, et al., 2010). Quando a TRD=1, entende-se 

que a inibição aumentou os efeitos da irradiacao, mas esta resposta nao foi 

decorrente da somatória dos dois tratamentos (irradiacao+inibição), sendo um 

efeito aditivo. Por outro lado, quando a TRD>1, considera-se que houve um efeito 

sinérgico na irradiação, ou seja, o efeito do tratamento é a somatória dos efeitos 

da irradiação juntamente com os efeitos da inibição dos genes. Quando a TRD<1, 

considera-se que o efeito foi sub-aditivo, ou seja, a inibição não aumentou o efeito 

da irradiação. 
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3.8. Análise Estatística 

Os testes funcionais foram comparados ao controle negativo (siRNA não-

alvo), descrita no decorrer do texto apenas como controle. A análise estatística foi 

realizada pelo pacote estatístico SigmaStat 3.5 (Jnadel Scientific, CA, USA) e pelo 

pacote estatístico para Ciências Sociais versão 15.0 (SPSS, Chicago, IL, USA). O 

teste de One Way Repeated Measures Analysis of Variance (ANOVA) foi 

realizado para cada ensaio, seguido pelo teste Pairwise Multiple Comparison de 

Holm-Sidak. Para comparação entre os valores de expressão de mRNA foi 

realizada pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney. Além disso, foram 

realizados os testes de correlação de Spearmann para verificar a correlação entre 

a expressão dos genes estudados. A análise de sobrevida foi realizada utilizando-

se curvas de Kaplan-Meier e teste log-rank usando a mediana dos valores de 

expressão como ponto de corte para sobrevida livre de eventos, com recaída e/ou 

morte considerada como evento desfavorável. Foi comparado o grupo total de 

pacientes, pacientes com astrocitomas graus I e II e glioblastoma (grau IV). Além 

disso, também foi realizada a análise multivariada de Cox.  Foi considerado nível 

de significância estatística valores de p menores que 0,05. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
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4.1. Expressão dos Genes BUB1, BUB3 e BUBR1 em pacientes 

Os genes BUB1, BUB3 e BUBR1 foram analisados em amostras de 

substância branca (n=5), em amostras de pacientes portadores de glioblastoma 

(n=18) e em amostras de pacientes com glioma de baixo grau (n=19), sendo 16 

de astrocitoma pilocitico e 3 de astrocitoma difuso. Estes três grupos expressaram 

todos os genes analisados (figura 6A, 6B e 6C), exceto nas amostras de 

substância branca, em que BUB1 e BUBR1 se mostraram pouquíssimos 

expressos (figura 6A e 6C). 

Tanto BUB1 e BUBR1 se apresentaram hiperexpressos nas amostras de 

glioblastoma e nas amostras de glioma grau I e II, quando comparados às de 

substâncias brancas (p<0.05) (figura 6A e 6C).  Quando analisada a expressão 

relativa destes genes entre as amostras de glioblastoma e as de baixo grau, 

BUB1 e BUBR1 também foram hiperexpressos (p<0,05) (figura 6A e 6C).  Além 

disso, estes genes foram correlacionados positivamente, quando analisados pelo 

teste de Spearman (p<0,05) (tabela II). 

Ao contrário dos resultados encontrados para BUB1 e BUBR1, o gene 

BUB3 foi hipoexpresso nas amostras dos pacientes com glioblastoma quando 

comparados às amostras de substância branca (p<0,05) (figura 6B). 

Estes resultados mostram uma diferença na expressão relativa dos genes 

BUB1 e BUB1R entre glioblastoma (grau IV) e gliomas de baixo grau (I e II), 

demostrando um perfil distinto de expressão entre estes genes e os diferentes 

graus de gliomas. Tais dados reforçam a diferença biológica encontrada nestes 

distintos tipos de tumores.  
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Figura 6 – Comparação da expressão relativa dos genes BUB1 (A), BUB3 (B) e BUBR1 

(C) em amostras de substância branca – SB, n=5, em amostras de pacientes portadores 

de gliomas de baixo grau – Grau I e II, n=19 e em amostras de pacientes com 

glioblastoma – Grau IV, n=18. Calibrador U138.  Teste Mann-Whitney, * p<0,05. 
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Tabela II – Correlação entre os valores das expressões dos genes BUB1, BUB3 e 

BUBR1 determinada pelo Coeficiente de Correlação de Spearman (N=42). 

 BUB1 BUB3 BUBR1 

BUB1 
 

Coeficiente de Correlação 1,000 -,119 ,810** 

Sig. . ,453 ,000 

BUB3 
Coeficiente de Correlação -,119 1,000 -,001 

Sig. ,453 . ,995 

BUBR1 
Coeficiente de Correlação ,810** -,001 1,000 

Sig. ,000 ,995 . 

** p< 0,001. 

 

4.2. Análise de Sobrevida 

A relação entre os níveis de expressão dos genes BUB1, BUB3 e BUBR1 e 

a sobrevida livre de eventos (SLE) dos pacientes analisados foi avaliada por 

curvas de Kaplan-Meier e teste log-rank, utilizando-se os valores da mediana de 

expressão destes genes como ponto de corte, sendo considerado como evento 

desfavorável, a presença de recaída e/ou morte.   

Quando analisada a sobrevida no grupo total de pacientes, os valores de 

expressão abaixo da mediana para os genes BUB1 e BUBR1 foram associados à 

melhor sobrevida destes pacientes (p<0,05) (figuras 7 e 13). Não foram 

observadas diferenças significativas em relação ao gene BUB3 (figura 10). Estes 

dados, no entanto, devem ser observados com cautela, uma vez que estes 

diferentes subtipos de gliomas apresentam comportamento biológico e 

prognóstico diferentes.  

Para avaliar se esta associação prognóstica observada era independente 

do subtipo histológico, foi realizada a análise multivariada por modelo de 

regressão de Cox utilizando a variável valores de expressão dos genes BUB1 e 

BUBR1 em associação com subtipo histológico (grau I/II versus grau IV). 

Expressão dos genes BUB1 e BUBR1 não se mostrou como fator prognóstico 

independente (p=0,702 e p=0,709, respectivamente) quando analisado em 

associação com o subtipo histológico (p=0,005 e p<0.001) (tabelas III e IV).  
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Foi realizada também a análise da sobrevida livre de eventos 

separadamente para os 2 subtipos histológicos: pacientes com gliomas baixo grau 

(graus I e II) e pacientes portadores de glioblastoma (grau IV).  

Conforme mostrado nas figuras 8, 9, 11, 12, 14 e 15, não foi observada 

associação significativa entre os valores de expressão dos genes analisados e 

sobrevida livre de eventos nos pacientes com glioma de baixo grau e nem nos 

pacientes diagnosticados como glioblastoma.  

Estes dados sugerem que maiores valores de expressão dos genes BUB1 

e BUBR1 estejam associados a subtipo histológico mais agressivo 

(glioblastomas), porém não apresentam impacto prognóstico direto. Estes dados, 

no entanto, devem ser vistos com cuidado devido ao numero amostral 

relativamente pequeno.  

 

 

Tabela III – Análise multivariada utilizando o Modelo de Cox para a expressão do gene 

BUB1 em associação com subtipo histológico (grau I/II versus IV). 

 Valor de P Risco relativo [Exp(B)] 

Subtipo histológico 0,005 11.932 

BUB1 0,702 1.358 

 

 

 

 

Tabela IV – Análise multivariada utilizando o Modelo de Cox para a expressão do gene 

BUBR1 em associação com subtipo histológico (grau I/II versus IV). 

 Valor de P Risco relativo [Exp(B)] 

Subtipo histológico 0,000 16.355 

BUBR1 0,709 0.962 
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Figura 7 – Sobrevida livre de eventos (SLE) determinada pelo método de Kaplan-Meier e 

pelo teste de Log-rank de acordo com os menores ou maiores valores da mediana da 

expressão do gene BUB1 para os pacientes como um todo (n=37). p< 0,001. 
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Figura 8 – Sobrevida livre de eventos (SLE) determinada pelo método de Kaplan-Meier e 

pelo teste de Log-rank de acordo com os menores ou maiores valores da mediana da 

expressão do gene BUB1 para pacientes com gliomas de grau I e II (n=19).  
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Figura 9 – Sobrevida livre de eventos (SLE) determinada pelo método de Kaplan-Meier e 

pelo teste de Log-rank de acordo com os menores ou maiores valores da mediana da 

expressão do gene BUB1 para pacientes com glioblastoma (n=18). 
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Figura 10 – Sobrevida livre de eventos (SLE) determinada pelo método de Kaplan-Meier 

e pelo teste de Log-rank de acordo com os menores ou maiores valores da mediana da 

expressão do gene BUB3 para os pacientes como um todo (n=37).  
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Figura 11 – Sobrevida livre de eventos (SLE) determinada pelo método de Kaplan-Meier 

e pelo teste de Log-rank de acordo com os menores ou maiores valores da mediana da 

expressão do gene BUB3 para pacientes com gliomas de grau I e II (n=19).  
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Figura 12 – Sobrevida livre de eventos (SLE) determinada pelo método de Kaplan-Meier 

e pelo teste de Log-rank de acordo com os menores ou maiores valores da mediana da 

expressão do gene BUB3 para pacientes com glioblastoma (n=18). 
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Figura 13 – Sobrevida livre de eventos (SLE) determinada pelo método de Kaplan-Meier 

e pelo teste de Log-rank de acordo com os menores ou maiores valores da mediana da 

expressão do gene BUBR1 para os pacientes como um todo (n=37). p< 0,005 
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Figura 14 – Sobrevida livre de eventos (SLE) determinada pelo método de Kaplan-Meier 

e pelo teste de Log-rank de acordo com os menores ou maiores valores da mediana da 

expressão do gene BUBR1 para pacientes com gliomas de grau I e II (n=19).  
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Figura 15 – Sobrevida livre de eventos (SLE) determinada pelo método de Kaplan-Meier 

e pelo teste de Log-rank de acordo com os menores ou maiores valores da mediana da 

expressão do gene BUBR1 para pacientes com glioblastoma (n=18). 
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4.3. Expressão dos Genes BUB1, BUB3 e BUBR1 em linhagens 

celulares 

A análise da expressão dos genes de estudo foi realizada em 9 linhagens 

de gliomas, sendo uma astrocitoma pilocítico (R286), e as demais glioblastomas 

(U251, U343, SF188, T98G, MO59K, LN-319, U138 e U87). Todas as linhagens 

expressaram os genes BUB1, BUB3, BUBR1 apesar de apresentarem uma 

variação de expressão entre as linhagens (figura 16). 

 

Figura 16 – Expressão relativa dos genes BUB1, BUB3 e BUBR1 em linhagens de 

gliomas. Calibrador U138. 

 

 

4.4. Testes Funcionais 

Nos experimentos funcionais foi utilizada a linhagem SF188, que foi 

escolhida por ser pediátrica. Como já enfatizado no presente trabalho, GBMs em 

crianças apesar de raros, possuem grandes diferenças genéticas quando 

comparados ao de adulto, são difíceis de serem tratados, não havendo um 

tratamento efetivo para este tipo de tumor (Bax. et al. 2009; Paugh et al.,2010; 
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Faria et al., 2010, MacDonald, et al. 2011). Além disso, Kops e colaboradores 

(2004) publicaram alguns ensaios funcionais com inibição de BUBR1 em T98G, 

linhagem de glioblastoma adulto. 

O tratamento do GBM inclui cirurgia, radiação e quimioterapia com a droga 

temozolomida (TMZ). A TMZ exibe atividade antineoplásica através da 

interferência na replicação do DNA (Stupp et al., 2007; Argyriou et al., 2009). Por 

este motivo, alguns experimentos foram realizados na presença desta droga. 

Nestes, a TMZ foi adicionada ao meio de cultivo 48h após a transfecção, sendo 

analisados assim os tempos de 72, 96 e 120h após a transfecção e 24, 48 e 72h 

após o tratamento com a droga. Além disso, também foram realizadas a análise 

de ensaio clonogênico e a de proliferação celular combinada ou não com 

irradiação (2Gy e 4Gy) (figura 17). 

 

Figura 17 – Esquema demonstrando os experimentos realizados em cada tratamento 

(somente inibição, inibição + TMZ e inibição + irradiação). 

  

Índice mitótico; Micronúcleo; 

Atipia nuclear e cromossômica. 

Viabilidade celular, Proliferação 

celular, Ensaio de apoptose, 

Ciclo celular e Ensaio 

clonogênico; 

Ensaio clonogênico; 

Proliferação celular 

Inibição de BUB1 e BUBR1 

Irradiação 

TMZ 
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4.4.1.Viabilidade Celular 

O teste de viabilidade celular não apresentou diferenças significativas entre 

os tratamentos analisados em todos os tempos (figura 18). Estes dados 

demonstram que o silenciamento dos genes BUBR1 e BUB1 podem não estar 

relacionados à diminuição da porcentagem de células viáveis, no entanto, tem 

que se analisar este resultado com cautela, uma vez que a viabilidade foi 

calculada pelo método de exclusão azul de tripan, na câmara de Neubauer, sendo 

este método não tão apurado. 
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Figura 18 – Porcentagem de células vivas após os tratamentos de inibição com ou sem 

TMZ, contadas pelo método azul de tripan na linhagem celular SF188 em diferentes 

tempos – 72h (A), 96h (B) e 120h (C).    
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4.4.2.Proliferação Celular 

A figura 19 e a tabela V mostram o efeito da inibição dos genes BUBR1 e 

BUB1, com ou sem a presença de temozolomida na proliferação celular. No 

tempo de 72h, apenas o controle com TMZ não foi significativo em relação ao 

controle, demonstrando uma diminuição da proliferação de 25,47%, 23,83%, 

37,42%, 40,7% nos tratamentos com inibição BUBR1, BUBR1+TMZ, BUB1, 

BUB1+TMZ, respectivamente (figura 19A e tabela V). Nos tempos de 96 e 120h, 

todos os tratamentos apresentaram uma diminuição significativa em relação às 

células transfectadas com siRNA não-alvo, exceto o BUB1 em 120h (Holm-Sidak 

p<0,05) (figura 19B e 19C).  

Estes dados sugerem que tanto o silenciamento do gene BUBR1 quanto do 

BUB1 pode provocar uma relevante diminuição na proliferação celular. No 

entanto, a associação dos siRNAs com TMZ parece não ter efeito aditivo, uma 

vez que os tratamentos combinados a droga não apresentaram diferenças 

significativas quando comparados aos tratamentos com as inibições sem droga 

(BUBR1 x BUBR1+TMZ / BUB1 x BUB1+TMZ) nos tempos 72 e 96h, sendo esta 

diferenças apenas significativa  em 120h,  apresentando uma redução de 14,97% 

e 27,29%, no tratamento BUBR1+TMZ em comparação a inibição de BUBR1 e no 

BUB1+TMZ em comparação a inibição de BUB1, respectivamente (figura 19C e 

tabela V).  

 

Tabela V – Porcentagem de proliferação celular em SF188 em relação ao controle 

negativo nos tempos de 72h, 96h e 120h, após os tratamentos de inibição com ou sem 

TMZ. 

 
72h 96h 120h 

CONTROLE 100,00 100,00 100,00 

CONTROLE+TMZ 96,92 83,41 88,82 

BUBR1 74,53 66,14 86,01 

BUBR1+TMZ 76,17 67,04 71,04 

BUB1 62,68 63,32 95,40 

BUB1+TMZ 59,30 61,52 68,11 



Resultados - 73 

 

Figura 19 – Análise da proliferação celular após os tratamentos de inibição acoplados ou 

não a TMZ em SF188 nos tempos – 72h (A), 96h (B) e 120h (C). *p<0,05 (Holm-sidak), 

comparada ao controle (siRNA não alvo).  
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4.4.3.Capacidade Clonogênica 

O ensaio clonogênico baseia-se na capacidade de uma célula de formar 

colônias e serve para avaliar a capacidade reprodutiva das células após 

tratamentos (Franken et al., 2006). Como dito anteriormente, a análise estatística 

foi realizada com a fração de sobrevida que foi calculada para cada tratamento. 

A análise de variância mostrou diferenças significativas no silenciamento 

do gene BUB1 como do BUBR1, podendo ser observado um decréscimo maior no 

número de colônias formadas quando inibido o gene BUBR1, sendo esta 

diminuição no número de colônias de 89,1% em relação ao controle negativo e de 

90,7% quando combinado a inibição de BUBR1 a TMZ, demonstrando que este 

gene pode estar fortemente envolvido na capacidade da célula em formar 

colônias (figura 20 e tabela VI). Assim, como observado no teste de proliferação, 

a associação dos siRNAs com TMZ parece não ter efeito aditivo, uma vez que 

não houve diferença significativa entre os tratamentos com a droga comparados 

aos sem adição da droga (BUBR1 x BUBR1+TMZ / BUB1 x BUB1+TMZ). 

 

 

Tabela VI – Porcentagem de colônias após a inibição dos genes BUBR1 e BUB1 

associados ou não a TMZ, na linhagem SF188 em relação ao controle negativo. 

 
% 

CONTROLE 100,0 

CONTROLE+TMZ 104,8 

BUBR1 10,9 

BUBR1+TMZ 9,3 

BUB1 52,9 

BUB1+TMZ 70,0 
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Figura 20 – Fração de sobrevivência na linhagem SF188 após os tratamentos de inibição 

com ou sem TMZ, comparada ao controle (controle negativo).  *p<0,05 (Holm-sidak). 

 

 

4.4.4.Ciclo Celular 

O ciclo celular foi analisado nas células transfectadas com siRNA para 

BUB1 e BUBR1, com ou sem TMZ nos tempos de 72, 96 e 120h, a fim de 

observar se estes genes estariam influenciando a parada celular em alguma das 

fases (G1,S G2/M). As tabelas VII, VIII e IX e a figura 21 mostram um aumento 

significativo na fase G2/M nos tempos de 96 e 120h em todos os tratamentos com 

a TMZ. Este aumento pode ser efeito da droga que sabidamente causa uma 

parada na fase G2 (Hirose et al., 2001; Mhaidat et al., 2007). Além disso, há 

também diminuição na fase G1 em todos os tratamentos no tempo de 96h e 

também em 120h, exceto para BUB1.  
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Tabela VII – Porcentagem de células em G1, em SF188 nos diversos tratamentos. 

*p<0,05 (Holm-sidak). 

G1 24h 48h 72h 

Tratamentos Média da % SD p* Média da % SD p* Média da % SD p* 

Controle 42.89 6.05 - 62.39 2.43 - 60.62 4.23 - 

Controle+TMZ 33.76 2.40 - 14.56 4.04 * 8.35 3.15 * 

BUBR1 45.72 0.95 - 48.50 5.31 * 44.50 2.67 * 

BUBR1+TMZ 38.28 7.66 - 26.27 4.40 * 13.71 6.16 * 

BUB1 46.75 5.07 - 50.89 4.83 * 58.25 3.80 - 

BUB1+TMZ 37.77 3.58 - 22.30 0.25 * 8.83 5.43 * 

 

 

Tabela VIII – Porcentagem de células na fase S, em SF188 nos diversos tratamentos. 

*p<0,05 (Holm-sidak). 

S 24h 48h 72h 

Tratamentos Média da % SD p* Média da % SD p* Média da % SD p* 

Controle 15.16 1.83 - 12.69 2.35 - 11.82 4.10 - 

Controle+TMZ 14.28 2.05 - 13.98 6.18 - 9.42 4.45 - 

BUBR1 13.31 1.43 - 14.83 4.05 - 15.54 3.12 - 

BUBR1+TMZ 14.39 3.61 - 17.26 6.35 - 12.01 6.45 - 

BUB1 14.64 2.36 - 14.11 2.97 - 12.10 1.64 - 

BUB1+TMZ 14.95 2.05 - 25.00 14.79 - 8.52 2.64 - 

 
 

Tabela IX – Porcentagem de células em G2/M, na linhagem celular de glioblastoma 

SF188 em diferentes tratamentos. *p<0,05 (Holm-sidak) 

G2/M 24h 48h 72h 

Tratamentos Média da % SD p* Média da % SD p* Média da % SD p* 

Controle 39.63 7.63 - 22.76 1.95 - 26.63 5.00 - 

Controle+TMZ 49.26 1.55 - 70.74 3.58 * 81.08 7.91 * 

BUBR1 35.21 3.81 - 35.39 3.54 - 37.01 4.71 - 

BUBR1+TMZ 44.64 4.06 - 53.89 3.57 * 71.51 12.84 * 

BUB1 36.61 7.68 - 32.55 4.31 - 28.71 3.21 - 

BUB1+TMZ 45.72 6.02 - 51.45 14.35 * 81.50 5.85 * 
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Figura 21 – Efeito da inibição dos genes com ou sem TMZ nas fases do ciclo celular 

(fase G1, S, G2/M), nos tempos de 72, 96 e 120h (figura A, B e C, respectivamente) na 

linhagem celular de glioblastoma SF188. *p<0,05 (Holm-Sidak), comparada ao controle 

(controle negativo). 
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4.4.5. Apoptose 

Com a finalidade de analisar o efeito do silenciamento dos genes BUBR1 e 

BUB1 com ou sem TMZ na apoptose, realizamos o teste da marcação com 

anexina V marcada com FITC. Comparando com o controle negativo, houve um 

aumento na porcentagem de células apoptóticas nos tratamentos conjugados à 

droga: controle+TMZ, BUBR1+TMZ, BUB1+TMZ (figura 22). Pode-se inferir que 

este aumento pode ser decorrente do efeito da droga. No entanto, também houve 

diferença significativa quando comparada os tratamentos (BUBR1+TMZ, 

BUB1+TMZ) ao tratamento apenas com TMZ (figura 22). Assim, este aumento 

pode ser decorrente da sensibilização do processo de transfecção quando 

combinado a temozolomida.  

 

 

Figura 22 – Porcentagem de células em apoptose em SF188, no tempo de 96h, nos 

diversos tratamentos, comparada ao controle (controle negativo). *p<0,05 (Holm-sidak). 
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4.4.6. Micronúcleo 

A técnica de micronúcleo tem sido proposta para mensurar danos 

cromossômicos. Estes micronúcleos podem originar de fragmentos acêntricos 

(faltando centrômero) ou cromossomos inteiros que não são capazes de 

migrarem com o resto dos cromossomos durante a anáfase do ciclo celular 

(Kirsch-Volders et al., 2011). Houve um aumento na porcentagem de 

micronúcleos quando inibido o gene BUBR1, inferindo que este gene pode 

acarretar em um aumento da instabilidade cromossômica (tabela X).  

 

 

Tabela X – Porcentagem de micronúcleo encontradas em na linhagem celular SF188 no 

tempo de 120h após a inibição dos genes BUB1 e BUBR1. *p<0,05 (Holm-sidak). 

 
% de micronúcleos Desvio p* 

Controle Negativo 0.93 0.20 - 

BUBR1 3.77 0.65 * 

BUB1 1.07 0.32 - 

 

 

4.4.7.Índice Mitótico 

O índice mitótico calcula a taxa de mitose, que representa a percentagem 

de células que estão em divisão celular.  Apesar dos genes em estudo estarem 

relacionados ao complexo promotor de anáfase (APC/C), aparentemente a 

inibição destes não afeta abruptamente a porcentagem de células em divisão 

celular (figura 23).  
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Figura 23 – Porcentagem de células em divisão celular após a inibição dos genes 

BUBR1 e BUB1 na linhagem SF188 nos tempos de 72, 96 e 120h (A, B e C, 

respectivamente).  
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4.4.8.Atipia Celular e Cromossômica 

Foram analisadas as atipias celulares e cromossômicas quando inibidos os 

genes BUB1 e BUB1B. Foram consideradas como atipias celulares: gemações e 

pontes citoplasmáticas; e como alterações cromossômicas: cromossomos “soltos” 

da placa metafásica, pontes anafásicas e anáfases multipolares.  Apesar de estes 

genes estarem relacionados à instalidade cromossômica (Kops, et al. 2004), foi 

encontrada apenas uma tendência de aumento, sendo este de 8% e 6% quando 

inibido o gene BUBR1 e BUB1 para atipias celulares e de 10,7% e 8,7% para as 

atipias cromossômicas, porém tais diferenças não foram significativas (figura 24A 

e 24B). As figuras 25 e 26 demonstram alguns exemplos de atipias 

cromossômicas e celulares, respectivamente. 

Figura 24 – Porcentagem de células que apresentam atipia celular (A) e cromossômica 

(B) nos diferentes tratamentos na linhagem SF188 no tempo de 72h.  
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Figura 25 – Exemplos de atipias cromossômicas encontradas na linhagem SF188. A-

cromossomos “soltos” da placa metafásica; B- pontes anafásicas; C e D- anáfases 

multipolares. Magificação de 1000x. 
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Figura 26 – Exemplos de atipias celulares encontradas na linhagem SF188. A- 

Gemações e pontes citoplasmáticas; B- Gemações e pontes citoplasmáticas; C- 

Gemações e pontes citoplasmáticas; D- Gemações E- Gemações e pontes 

citoplasmáticas. Magnificação de 1000x. 

 

 

4.4.9.Efeitos da Irradiação na Capacidade Clonogênica e na 

Proliferação Celular  

Com o intuito de analisar os efeitos das inibições dos genes BUB1 e 

BUBR1 na sensibilização das células irradiadas, os seguintes testes funcionais 

foram realizados: proliferação e capacidade clonogênica. 

A figura 27 e tabela XI demonstram o efeito da inibição destes genes com 

ou sem doses de irradiação (2 Gy e 4 Gy) na proliferação da linhagem celular 

SF188. Pode-se verificar uma diminuição da proliferação em todos os tratamentos 

quando comparado ao controle negativo, exceto para a inibição de BUB1.  

No entanto, quando comparado às inibições x inibições+doses, apenas o 

BUB1 apresentou uma diminuição quando acoplado as doses de irradiações 

(figura 27). Este efeito pode ser fruto somente do artefato da transfecção ou 

apenas da irradiação, pois ao analisar a dose de 2 Gy foi verificado uma 

diminuição da proliferação em todos os tratamentos utilizando a técnica de 

transfecção, tanto no controle negativo quanto nos genes inibidos (figura 28A), ou 

ao analisar a dose de 4 Gy foi observado apenas diminuição do BUBR1+4Gy 
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(figura 28B), porém entre os tratamentos da inibição deste gene combinado ou 

não com as doses (BUBR1 x BUBR1+2Gy x BUBR1+4Gy) não foram encontrados 

diferenças significativas.  

 

 

Figura 27 – Taxa de proliferação celular em SF188 em diferentes tratamentos. *p<0,05 

(Holm-sidak), comparada ao controle (siRNA não alvo) 7 dias após a radiação. 

 

Tabela XI – Porcentagem de proliferação celular em diferentes tratamentos normalizados 

com controle negativo. 

 
% 

CONTROLE 100,0 

CONTROLE+2Gy 57,8 

CONTROLE+4Gy 68,8 

BUBR1 40,8 

BUBR1+2Gy 34,3 

BUBR1+4Gy 30,1 

BUB1 129,1 

BUB1+2Gy 51,3 

BUB1+4Gy 63,6 
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Figura 28 – Análise da proliferação celular em SF188 nos tratamentos com 2 Gy (A) e 

com 4 Gy (B) *p<0,05 (Holm-sidak). 

 

No teste funcional de capacidade clonogência foi observado um 

decréscimo na fração de sobrevida das amostras com os genes inibidos com as 

doses tanto de 2 como de 4 Gy comparados ao controle negativo, exceto para o 

BUB1, sendo encontrada uma redução de 92%, 97,9% e 99,4% nos tratamentos 

BUBR1, BUBR+2Gy e BUBR1+4Gy, respectivamente (figura 29 e tabela XII). 

 

Tabela XII – Porcentagem de colônias normalizadas ao controle negativo na linhagem 

SF188, 12 dias após a transfecção em diferentes tratamentos com ou sem irradiação. 

 
% 

CONTROLE 100,0 

CONTROLE+2Gy 36,1 

CONTROLE+4Gy 24,4 

BUBR1 8,0 

BUBR1+2Gy 2,1 

BUBR1+4Gy 0,6 

BUB1 146,4 

BUB1+2Gy 24,8 

BUB1+4Gy 19,0 
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Figura 29 – Capacidade clonogência em SF188, nos tratamentos com inibição dos genes 

BUB1 e BUBR1 com ou sem irradiação de 2 e de 4 Gy. *p<0,05 (Holm-sidak). 

 

Igualmente aos resultados vistos na proliferação, somente o BUB1 

apresentou uma redução significativa quando combinado com as doses de 

irradiação, comparado ao BUB1 sem irradiação (figura 29). Este efeito pode ser 

resultante apenas da irradiação, uma vez que não foram encontradas diferenças 

significativas quando analisados BUB1+2Gy comparados apenas as células 

irradiadas com 2 Gy e entre  BUB1+4Gy, comparado com as células irradiadas 

com esta dose (figura 30A e 30B, respectivamente).  No entanto, houve um 

aumento na fração de sobrevida quando analisado o controle negativo com 

ambas as doses versus apenas as doses de 2 e 4 Gy (figura 30A e 30B).   

Quando normalizados a fração de sobrevivência de cada tratamento com 

irradiação pelo sem irradiação, foi verificado um decréscimo maior nas células 

com os genes inibidos mais irradiação, comparado ao controle negativo (figura 

31). Além disso, analisando os dados da taxa de reforço de dose (TRD) pode-se 

constatar um efeito sinérgico na irradiação para a inibição BUBR1, indicando que 

estes resultados são frutos da somatória tanto da irradiação, quanto da inibição, 

no entanto a inibição do gene BUB1 não acarretou em um aumento da irradiação 

(TRD<1) (tabela XIII). 
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Figura 30 – Análise da capacidade clonogência na linhagem SF188 nos tratamentos com 

2 Gy (A) e com 4 Gy (B).  

 

Figura 31 – Fração de Sobrevivência dos tratamentos após a irradiação de 2Gy e 4Gy, 

normalizados com o tratamento na ausência da irradiação, na linhagem SF188. 

 

Tabela XIII – Efeitos da inibição do BUB1 e BUBR1 na Taxa de Reforço de Doses na 

linhagem SF188. 

 
2Gy 4Gy 

BUB1 0.892101 0.369346 

BUBR1 10.66309 12.03053 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO  



Discussão – 89 

 

O glioblastoma é o tumor cerebral mais frequente do SNC, sendo um dos 

tipos de neoplasia mais agressiva e letal (Kleihues et al., 2007a; Lim et al., 2011). 

Apesar dos avanços atuais, o prognóstico dos pacientes com GBM permanece 

pobre, principalmente devido à invasão inicial de células no SNC, fazendo com 

que a cura através da ressecção cirúrgica seja quase impossível (Bai et al., 2011). 

Com o propósito de aumentar a sobrevida e também melhorar a qualidade 

de vida dos pacientes, novos alvos terapêuticos vem sendo estudados, entre os 

quais, o ponto de checagem do fuso mitótico tem sido sugerido como um alvo 

eficaz na terapia contra o câncer (Kaestner, Bastians, 2010).  

A alteração no nível de expressão de genes relacionados ao ponto de 

checagem do fuso mitótico tem sido relatada em diferentes tipos de câncer, como 

gástrico, renal, colorretal e pulmão (Grabsch et al., 2003; Pinto et al., 2008; 

Burum-Auensen et al., 2008; Kato et al., 2011). 

No presente trabalho os genes BUB1 e BUBR1 apresentaram-se 

hiperexpressos nas amostras de glioblastoma e nas amostras de glioma grau I, 

quando comparados às substâncias brancas. A hiperexpressão de tais genes já 

tem sido relacionada à complexidade genômica em carcinoma renal de células 

claras estando associada à progressão morfológica neste tipo de tumor (Pinto et 

al., 2008). Recentemente, a hiperexpressão do BUBR1 foi indicada como um dos 

fatores de indução da aneuploidia e da progressão do câncer gástrico (Ando et 

al., 2010). Sabe-se que as proteínas quinases BUB1 e BUBR1 participam não 

apenas da checagem do fuso mitótico, mas também estão envolvidas na 

regulação da ancoragem dos microtúbulos aos cinetócoros e tanto a hiper- como 

a hipoxpressão podem ocasionar instabilidade cromossômica, um acréscimo de 

aneuploidia e consequentemente, promover uma vantagem proliferativa (Medina-

Redondo, Meraldi, 2009; Holland, Clevand, 2009; Marchetti e Venkatachalam, 

2010). 

Contribuindo com esta ideia, Hsieh e colaboradores (2010) analisando 120 

amostras de carcinomas orais de células escamosas sugeriram que a 

hiperexpressão do BUBR1 pode ser um dos fatores envolvidos nesta patogênese, 

podendo ser considerado um biomarcador putativo. A hiperexpressão de BUBR1 

também foi relatada em carcinomas orais de células escamosas associados ao 

papilomavirus humano (Lira et al., 2010). Estes dados destacam o valor destes 
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genes como potenciais alvos envolvidos nos processos de instabilidade 

cromossômica e de carcinogênese.  

Além disso, os genes BUB1 e BUBR1 foram pouquíssimos expressos em 

amostras de substância branca. Resultados semelhantes foram relatados por 

Ouyang e colaboradores (1998), onde estes não detectaram a expressão do 

BUB1 tanto em amostras de partes do cérebro, como em amostras do cérebro 

como um todo. Este resultado é de grande importância, pois reforça a idéia destes 

genes serem candidatos a alvos terapêuticos em glioblastoma, uma vez que tais 

genes são mais expressos nas células tumorais comparados as normais.  

Em relação a sobrevida dos pacientes, no presente trabalho apenas a 

hipoexpressão dos genes BUB1 e BUBR1 foram associados com melhor 

sobrevida livre de eventos no grupo total de pacientes (tanto de glioblastoma 

quanto de pacientes portadores de gliomas de baixo grau – I e II), sugerindo que 

a baixa expressão pode indicar um efeito benéfico relacionado ao prognóstico. 

Porém, como ressaltado anteriormente, estes dados devem ser vistos com 

cautela, uma vez que estes resultados devem ser decorrentes apenas do tipo de 

tumor, como mostrado pela análise de Cox, lembrando que estes tipos de 

tumores são doenças diferentes, tanto em relação a sua biologia quanto ao seu 

progóstico. Colaborando com este resultado, Bie e colaboradores (2011) 

demonstraram que os níveis baixos de expressão de BUBR1 foram 

correlacionados com maior sobrevida de pacientes com gliomas de graus II, III e 

IV e que a expressão dos genes do ponto de checagem do fuso mitótico, como 

BUB1. BUBR1, BUB3 e CENPE, demonstraram um acréscimo significante 

relacionado com o aumento dos graus de gliomas (II , III e IV).  

Além disso, pacientes com altos níveis de expressão da proteína MAD2 

foram relacionados significantemente a menor sobrevida em pacientes com 

câncer de pulmão e que a combinação de expressão de BUBR1 e PINK1 foram a 

melhor preditora de sobrevida global em tumores adrenocorticais quando 

avaliados por microarrays (Kato et al, 2011; Reynie`s et al., 2009).  

O aumento de expressão gênica em amostras de glioblastoma conduziu 

nosso trabalho para a inibição dos genes BUB1 e BUBR1 através de siRNAs, com 

o objetivo de avaliar a funcionalidade destes, neste tumor. Esta técnica tem sido 

amplamente utilizada para silenciar genes que estejam alterados em diversos 
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tipos de neoplasia (Hu et al., 2009; Kaestner et al., 2011).  Além disso, a mesma 

pode ajudar a desenvolver novas terapias moleculares, sendo utilizadas como 

modelos para guiar a criação de novas drogas e ao mesmo tempo permitir que as 

hipóteses biológicas deste alvo sejam analisadas farmacologicamente (Collins, 

Workman, 2006). 

Sabe-se que a tumorigênese é um processo em que certas mutações 

propiciam uma vantagem de proliferação seletiva, assim a alta taxa na 

proliferação celular é uma das características encontradas nos tumores (Spencer, 

et al.,2006; Kleihues et al., 2007a; Ohgaki, Kleihues, 2009). A inibição de BUB1 e 

BUBR1 propiciou um decréscimo significativo na taxa de proliferação celular, 

sugerindo assim um importante papel destes genes na proliferação de células 

neste tipo de tumor. Kops e colaboradores (2004) silenciando o gene BUBR1 e 

MAD2 verificaram um decréscimo na proliferação celular tanto na linhagem de 

tumor cervical, HeLa, como na linhagem de glioblastoma, T98G, podendo esta 

diminuição ser decorrente da perda de cromossomos durante a divisão celular. 

Contribuindo com estes dados, a inibição de MPS-1, gene também 

envolvido no ponto de checagem do fuso mitótico, provocou uma diminuição na 

proliferação em 33% em linhagem de tumor de colorretal, comparado com o 

controle DMSO, 96 horas após a transfecção (Kwiatkowski et al., 2010). Em 

carcinoma de colon, o silenciamento da proteína MAD2, causou uma significante 

redução no crescimento da neoplasia quando comparado ao grupo controle, 

reduzindo em 30% o volume do tumor, em modelo xenográfico (Kaestner et al., 

2011).   

Apesar de a proliferação ter diminuído em relação ao controle, não foi 

encontrado efeito aditivo quando combinado os siRNAs com a TMZ. 

Diferentemente, outros pesquisadores demonstraram que a inibição de RRM2, 

uma subunidade 2 da ribonucleotídeo redutase, acarretou em uma diminuição na 

proliferação com um aumento sinérgico combinado a temozolomida em linhagem 

celular de melanoma, mostrando o potencial desta combinação (Zuckerman et al., 

2011) 

Kaestner e colaboradores (2011) relatam que, em contraste com outros 

mecanismos do ciclo celular, o ponto de checagem do fuso mitótico é essencial 

para viabilidade celular. Embora os dados no presente trabalho, não foram 
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significativos para a porcentagem de células viáveis utilizando o método de 

exclusão azul de tripan, estes foram significativos para a redução na proliferação 

celular e na capacidade clonogênica, métodos estes que podem inferir sobre a 

viabilidade celular (Kops et al., 2004, Michel et al. 2004)  

Adicionalmente, Michel et al. (2004) demonstraram que o silenciamento de 

MAD2 induziu rápida perda na capacidade proliferativa e quase perda completa 

de viabilidade em células somáticas, analisado pelo separador de células ativada 

por fluorescência (FACS), mostrando que este gene também é exigido na 

viabilidade de células somáticas (Michel et al., 2004). Apoiando estes dados, foi 

observado uma perda de viabilidade celular na linhagem de carcinoma cervical, 

HeLa e na linhagem de glioblastoma, T98G, quando inibidos os genes BUBR1 e 

MAD2 (Kops et al.,2004) 

No presente trabalho, houve um decréscimo na capacidade clonogênica 

tanto no silenciamento de BUBR1 como de BUB1. O silenciamento de BUBR1 e 

MAD2 também revelou ser capaz de impedir a formação de colônias em linhagem 

de tumor cervical e de glioblastoma T98G, no entanto, a inibição de MAD2 reduziu 

apenas em torno de 50%, as colônias em linhagem de carcinoma de colon (Kops 

et al. 2004; Kaestner et al. 2011). Esta diminuição também tem sido relatada no 

silenciamento de MPS-1 em linhagem de tumor colorretal (Kwiatkowski et al., 

2010). Estes dados sugerem a importância do papel das proteínas do checkpoint 

mitótico na capacidade das células em formar colônias.  

Além disso, a progressão na mitose é mediada pelo ponto de checagem do 

fuso mitótico que atrasa a separação das cromátides e a saída da fase mitótica, 

na presença de cinetócoros não ligados ao fuso, demonstrando assim a 

relevância destas proteínas no ciclo celular (Rieder, 2011). Nossos dados 

demonstraram diferença significativa entre as fases G1 e G2/M, quando 

analisados os tratamentos com siRNAs acoplados ao TMZ, nos tempos de 96 e 

120 horas comparadas com o controle negativo. Este resultado provavelmente 

seja decorrente apenas do efeito da droga. Colaborando com este achado, 

linhagens celulares de carcinoma de colon com MAD1 silenciado, não 

apresentaram mudanças significativas em relação à distribuição do ciclo celular, 

inferindo que a repressão deste gene não é capaz de afetar o ciclo celular (Kienitz  

et al., 2005). 
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Algumas drogas que atuam na dinâmica dos microtúbulos, como o 

nocodazole e o taxol, impedem a saída da célula da mitose, porém a diminuição 

das proteínas BUB1, BUBR1, MAD2 e MPS1 resultou na saída da mitose mesmo 

depois do tratamento com tais drogas em células HeLa (Vogel et al., 2007). No 

entanto, a redução de BUBR1 ou MAD2 permitiu que a células entrassem na 

anáfase, com muitos cromossomos não alinhados, produzindo na subsequente 

intérfase, células com uma variedade de anomalias nucleares (Kops et al., 2004). 

Estes dados sugerem que estas proteínas provavelmente não sejam capazes de 

alterarem a distribuição das células nas fases do ciclo celular, mas podem 

acarretar em uma anormalidade cromossômica decorrente da falha de ativação 

do ponto de checagem do fuso mitótico.  

A instabilidade cromossômica é característica das células cancerosas, 

sendo o ponto de checagem do fuso mitótico, uma importante via de sinalização 

envolvendo a prevenção desta instabilidade (Suijkerbuijk, Kops, 2008; Fang, 

Zhang, 2011).  Uma das consequências da instabilidade cromossômica é a 

formação de micronúcleos, que juntamente com as aberrações cromossômicas, 

favorecem a associação entre tais alterações e o risco de desenvolvimento de 

câncer (Fenech et al., 2011; Kirsch-Volders et al., 2011). No presente trabalho, 

houve um aumento significativo na quantidade de micronúcleos quando inibido 

BUBR1, demonstrando o importante papel deste gene na instabilidade 

cromossômica. 

Colaborando com estes dados, alguns estudos demonstraram que a 

inibição de BUBR1 e MAD2 pode provocar o aparecimento de anormalidades 

mitóticas, como micronúcleos, fragmentos e pontes cromossômicas (Kops et al., 

2004; Michel et al., 2004). No entanto, vale ressaltar que linhagens celulares 

derivadas de neoplasias possuem alta instabilidade cromossômica, sendo que no 

presente trabalho, apesar de observada uma tendência de aumento nas atipias 

celulares e cromossômicas, não foi encontrada diferenças significativas nestas, 

quando silenciados os genes BUB1 e BUBR1.  

O índice mitótico também foi calculado, porém nenhum tempo analisado de 

nenhuma das inibições apresentou diferenças em relação ao controle negativo. 

Contrariamente, alguns trabalhos relataram uma diminuição no índice mitótico 

quando silenciados genes do ponto de checagem do fuso mitótico (Kienitz et al., 
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2005; Vogel et al., 2007). Além disso, trabalhos demonstraram um decréscimo na 

taxa mitótica, mesmo quando este silenciamento estava associado a drogas, 

como taxol e nocodazole (Kienitz et al., 2005; Vogel et al., 2007; Kaestner et al., 

2011). 

Um dos processos responsáveis pela morte celular, eficaz tanto no 

desenvolvimento quanto na prevenção de neoplasias é a apoptose (Cotter, 2009). 

Apesar de ser um mecanismo muito importante, o silenciamento do BUB1 e 

BUBR1 não apresentou aumento no número de células apoptóticas, sendo este 

aumento significativo apenas quando combinado a inibição destes genes e 

também do controle negativo com a temozolomida. Assim, este efeito pode ser 

decorrente da metodologia de transfecção que provavelmente sensibiliza a célula 

para a droga TMZ na linhagem de glioblastoma. Resultado semelhante foi 

encontrado em células de carcinoma de colon, onde a inibição de MAD1 não 

afetou a porcentagem de células em apoptose, porém quando combinado estas 

células a taxol ou monastrol, observou-se um aumento na apoptose (Kienitz et al., 

2005).  

Apesar deste resultado semelhante, ainda não está bem elucidado como 

as proteínas do ponto de checagem do fuso mitótico podem afetar a apoptose. 

Células de neoplasia de cólon com inibição de CHK1, BUBR1, BUB1 e BUB1 

apresentaram um aumento na apoptose dependente de p53, principalmente em 

células tetraplóides (Vilate et al., 2007).  

Corroborando com estes dados, células somáticas humanas, com o MAD2 

inibido, apresentaram um aumento de 69% na taxa de apoptose, após 6 dias da 

transfecção e células de carcinoma colorretal também apresentaram um aumento 

na apoptose, com este gene inibido (Michel et al., 2004; Kaestner et al., 2011).  

Contrariamente, linhagens celulares de câncer gástrico, com silenciamento de 

MAD2, resultaram em uma diminuição na apoptose induzida por cisplatina (Wang 

et al., 2010). Além disso, alguns estudos utilizando drogas que ocasionaram em 

um aumento nos níveis de proteínas do ponto de checagem do fuso mitótico, 

como BUBR1 e MAD2, em linhagem celular de carcinoma de mama e de 

carcinoma de células escamosas do esôfago, demonstraram um aumento na 

apoptose (Banerjee et al., 2010; Wang et al., 2012). 



Discussão – 95 

 

Com o interesse de verificar se a inibição dos genes BUB1 e BUBR1 

poderiam radiosensibilizar as células foram analisadas a proliferação e a 

capacidade clonogênica destas inibições combinados a irradiação, 7 e 12 dias 

após a transfecção, respectivamente. Em ambas as técnicas foram encontradas 

diminuições quando acoplados a irradiação, porém apenas para BUBR1, 

verificou-se um efeito sinérgico quando combinado a irradiação. De acordo com 

este dado, Rodel et al (2010) demonstraram que a diminuição de PLK1, utilizando 

siRNAs, resultou em uma radiosensibilização em células de carcinoma retal. Esta 

radiosensibilização também foi reportada quando inibido o gene da Aurora B, 

essencial para progressão mitótica, em linhagens celulares de câncer colorretal e 

de pulmão (Tao et al., 2008).  Além da inibição gênica, a superexpressão de 

genes também pode acarretar em um aumento na sensibilização à irradiação, 

como reportado por He e colaboradores (2010) para o gene Siah em câncer de 

mama. 

Assim, os resultados encontrados na expressão gênica indicam uma 

associação entre a hiperexpressão dos genes BUB1 e BUBR1 no processo de 

carcinogênese de glioblastoma. Os dados obtidos pelos ensaios funcionais 

indicam a importância das proteínas do controle do fuso mitótico no processo de 

proliferação, na capacidade clonogênica, assim como no aumento de 

micronúcleos, inferindo a possibilidade de estas proteínas serem alvos 

terapêuticos em glioblastoma, porém mais estudos são necessários para reforçar 

tal ideia.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 
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 Tanto BUB1 quanto BUBR1 foram hiperexpressos nas linhagens celulares, nos 

glioblastomas e nos gliomas de baixo grau em relação à substância branca.  

 A hipoexpressão dos genes BUB1 e BUBR1 foi relacionada a uma melhor 

sobrevida quando analisado o total de todos os pacientes.  

 A inibição dos genes BUB1 e BUBR1 através de RNA de interferência na 

linhagem pediátrica SF188 resultou em uma diminuição da proliferação e da 

capacidade clonogênica, além de um aumento na apoptose quando combinado 

com TMZ.  

 Os experimentos com inibições destes genes com ou sem a presença de 

irradiação acarretou em uma diminuição tanto da proliferação quanto da 

capacidade clonogênica.  

 Os genes BUB1 e BUBR1 podem ser interessantes alvos para o tratamento e o 

entendimento da biologia do glioblastoma. 
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