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RESUMO 

RUCKERT, M.T. “Investigação do papel da ubiquitina-ligase HUWE1 na 

modulação da via de sinalização RAS em modelos leucêmicos”. 2017, 80f. 

Dissertação de Mestrado – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil. 

A via RAS/RAF/MEK/ERK é frequentemente hiperativada em diversos tumores. Em 

leucemias sua ativação pode ocorrer, dentre outros mecanismos, a partir de mutações 

pontuais nos genes da família RAS, que são relevantes nas leucemias linfóide e 

mielóide agudas (LLA e LMA), ou a partir da atividade da tirosina-quinase BCR-ABL, 

que é responsável por promover a tumorigênese na leucemia mielóide crônica (LMC) e 

em alguns casos de LLA. A hiperativação dessa via estimula a proliferação celular e, 

consequentemente, a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), que é um dos 

principais mecanismos envolvidos com a indução de senescência celular em tumores. 

Assim sendo, as células tumorais que apresentam o gene RAS mutado são 

criticamente dependentes de mecanismos de feedback para regular a ativação da via. 

Jang et al. demonstraram que a ubiquitina-ligase HUWE1 atua em um mecanismo de 

feedback negativo que controla a ativação de ERK1/2 e apesar de amplamente 

estudada no contexto da tumorigênese, a atuação dessa molécula em eventos 

relacionados à leucemogênese ainda não foi descrita. No presente estudo, linhagens 

celulares leucêmicas e células tronco e progenitoras hematopoiéticas humanas 

(HSPCs) com mutação KRASG12V foram transduzidas com partículas lentivirais miR-E 

para o silenciamento gênico de HUWE1. Ensaios de proliferação celular, apoptose, 

análise do ciclo celular, produção de ROS e análise da expressão gênica e proteica 

foram realizados nas linhagens celulares; análise do crescimento cumulativo, área de 

formação de cobblestones, capacidade clonogênica e análise do perfil de 

diferenciação celular foram realizados nas HSPCs. Nas linhagens celulares observou-

se que o silenciamento de HUWE1 reduziu a capacidade proliferativa das linhagens 

Nalm-6, K562 e THP-1, porém não causou nenhum prejuízo à capacidade proliferativa 

da linhagem HL-60. Além disso, causou a redução da produção de ROS (p<0,05), 

associada à redução das taxas de apoptose (p<0,01), principalmente na linhagem 

K562, na qual também promoveu a ativação de ERK1/2 . Em HSPCs, observou-se a 

redução da capacidade proliferativa das culturas que expressavam o oncogene 

KRASG12V associado ao silenciamento de HUWE1. Nas mesmas condições foi 

observada uma drástica redução na capacidade clonogênica das HSPCs (p<0,001), 

em especial as do tipo BFU-E. O silenciamento de HUWE1 também alterou o perfil de 

diferenciação celular para a linhagem monocítica. Os resultados sugerem que HUWE1 



 
 

pode participar do processo de leucemogênese e diferenciação de HSPCs humanas 

participando na modulação da via RAS/RAF/MEK/ERK. 

Palavras-chave: Leucemia. RAS/RAF/MEK/ERK. Feedback negativo. Ubiquitina-

ligase. HUWE1.  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

RUCKERT, M.T. “Investigation of ubiquitin-ligase HUWE1 in the modulation of 

RAS pathway in leukemia models”. 2017, 80p. Master’s Degree Dissertation –

Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brazil. 

The RAS/RAF/MEK/ERK pathway is frequently hyperactivated in several tumors. In 

leukemia, this activation can arise, among other mechanisms, from point mutations in 

the RAS genes, which are important in acute lymphoid leukemia (ALL) and acute 

myeloid leukemia (AML), or from chromosomal translocations such as the BCR-ABL 

gene, which is a driver mutation in chronic myeloid leukemia (CML) and some cases of 

ALL. The hyperactivation of this pathway stimulates cell proliferation and, 

consequently, the production of reactive oxygen species (ROS), which is one of the 

main mechanisms involved with induction of cellular senescence in tumors. Thus, 

tumor cells that harbor the mutated RAS gene are critically dependent on feedback 

mechanisms to regulate pathway activation. Jang et al. demonstrated that the ubiquitin-

ligase HUWE1 acts on a negative feedback mechanism that controls the activation of 

ERK1/2. Although widely studied in the context of tumorigenesis, the role of this 

molecule in events related to leukemogenesis has not yet been described. In this 

study, leukemia cell lines and human hematopoietic stem and progenitors cells 

(HSPCs) with KRASG12V mutation were transduced with miR-E lentiviral particles for 

HUWE1 knockdown. Cell proliferation, apoptosis, cell cycle analysis, ROS production 

and analysis of gene and protein expression were performed in cell lines; cumulative 

growth analysis, cobblestones area formations, clonogenic capacity and differentiation 

profile analysis were performed in HSPCs. In cell lines, it was observed that HUWE1 

knockdown reduced the proliferative capacity of Nalm-6, K562 and THP-1, but not of 

HL-60. Besides that, it caused a reduction in ROS production (p<0,05), associated with 

reduction of apoptosis rates (p<0,01), especially in K562 in which it also promoted 

activation of ERK1/2. In HSPCs, a reduction of the proliferative capacity was observed 

in cultures expressing KRASG12V in combination with HUWE1 knockdown. In the same 

conditions, a drastic reduction of clonogenic capacity (p<0,001), especially of BFU-E 

colonies, was observed. HUWE1 knockdown also changed differentiation profile to the 

monocytic lineage. Results suggest that HUWE1 might play a role in leukemogenesis 

process and differentiation of human HSPCs, acting in the modulation of 

RAS/RAF/MEK/ERK. 

Keywords: Leukemia. RAS/RAF/MEK/ERK. Negative feedback. Ubiquitin-ligase. 

HUWE1. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O oncogene RAS 

As primeiras pesquisas relacionadas ao oncogene RAS datam de 1964, 

quando foi observado por Jennifer Harvey que uma preparação de “vírus de leucemia 

murina” foi capaz de induzir a formação de sarcomas quando injetada em 

camundongos recém-nascidos (Harvey, 1964).  

A família RAS é constituída de três diferentes genes (HRAS, NRAS e KRAS) 

que codificam quatro proteínas de 21 kDa, altamente homólogas, diferindo apenas na 

seqüência da região C-terminal (Steelman et al., 2011). Todas são amplamente 

expressas no organismo, embora apresentem diferenças de expressão entre os 

tecidos. HRAS é expressa majoritariamente na pele e no músculo esquelético; NRAS, 

nos testículos e no timo; e KRAS, por sua vez, no intestino e no timo (Lowy e 

Willumsen, 1993). 

A proteína RAS compõe uma família de pequenas GTPases, que são proteínas 

capazes de catalisar a conversão de guanina trifosfato (GTP) em guanina difosfato 

(GDP). Em seu estado inativo, as proteínas da família RAS estão ligadas à moléculas 

de GDP. Quando um fator de troca de guanina (GEF) se liga à proteína RAS, ocorre a 

liberação de GDP e a consequente ligação de uma GTP. A ligação de GTP a RAS 

induz a dissociação de GEF e provoca uma alteração da conformação proteica, 

aumentando assim a afinidade da mesma por seus efetores downstream, como Raf 

(Chung e Kondo, 2011). 

Algumas regiões com alta susceptibilidade a mutações foram identificadas nos 

genes da família RAS, dentre elas as que ocorrem na Glicina 12 (G12), na Glicina 13 

(G13) e na Glutamina 61 (Q61). A substituição de G12 por qualquer outro aminoácido 

é conhecida por reduzir a hidrólise de GTP para GDP, mantendo a proteína em seu 

estado ativo. De maneira semelhante, a substituição de Q61 resulta na instabilidade 

do estado transicional da proteína de ativa para inativa, reduzindo de forma 

significativa a atuação das GTPases, responsáveis pela hidrólise de GTP (Scheffzek et 

al., 1997). 

As mutações nos gene da família RAS promovem a hiperativação das vias de 

sinalização mediadas pelas proteínas da família RAS, como RAS/RAF/MEK/ERK, e 

consequentemente à indução de eventos relacionados à tumorigênese. 

1.2. A via de sinalização RAS/RAF/MEK/ERK 

A ativação da cascata de sinalização da via RAS é dependente de ligantes de 

receptores de tirosina-quinase (RTK), presentes na membrana celular. Essa ativação 

recruta son-of-sevenless (SOS) e a proteína adaptadora (GRB2) que medeiam a 
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fosforilação da proteína RAS. A proteína RAS ativada desencadeia a ativação de RAF, 

que por sua vez fosforila MEK em seus resíduos de serina, convertendo-a a seu 

estado ativo (Margolis e Skolnik, 1994). Por fim, MEK ativada promove a fosforilação 

de ERK, efetor final da via de sinalização, que é translocado para o núcleo, onde 

medeia a transcrição gênica (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1 – A via de sinalização RAS/RAF/MEK/ERK. A ativação da via tem início com a ligação do 

fator do crescimento aos receptores de tirosina-quinase presentes na membrana celular. As 

proteínas GRB2 e SOS são recrutadas para a região da membrana e medeiam a fosforilação 

da proteína RAS. RAS ativada, por sua vez, atrai RAF e ativa essa proteína por meio de sua 

atividade quinase, iniciando a cascata de sinalização que culmina com a transcrição gênica no 

núcleo da célula. Adaptada de Johnson et al. (2014). 

A via RAS/RAF/MEK/ERK é frequentemente ativada em diversos tumores, 

porém, sua ativação pode ocorrer por mecanismos distintos em cada tipo tumoral 

(Chung e Kondo, 2011). Dentre eles já foram descritos: ativação por mutações 

pontuais nos genes da proteína RAS, em especial envolvendo os resíduos G12, G13 e 
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Q61 da mesma (Scheffzek et al., 1997), translocações cromossômicas como t(9;22), 

mutações upstream em genes dos receptores de citocinas como FLT3, KIT e FMS, ou 

superexpressão de receptores como o receptor do fator de crescimento epidérmico 

(EGFR) (Mccubrey et al., 2007). Tais mecanismos de ativação têm impacto direto em 

diversos processos celulares que estão intimamente ligados a essa via como 

diferenciação e proliferação celular, inibição de apoptose, indução de estresse 

oxidativo e finalmente, a quimioresistência, demonstrando a complexidade dos seus 

mecanismos de sinalização (Chappell et al., 2011). 

1.3. Hiperativação da via RAS e seu papel na leucemogênese 

1.3.1. O cromossomo Philadelphia em leucemias 

O cromossomo Philadelphia (Ph) surgiu de uma translocação recíproca entre 

os braços longos dos cromossomos 9 e 22 (t9;22)(q34;q11) (Nowell & Hungerford, 

1960). Durante essa translocação, a maior porção do proto-oncogene c-ABL é 

transportada da sua localização no cromossomo 9 para o gene breakpoint cluster 

region (BCR), localizado no cromossomo 22, dando origem ao gene de fusão BCR-

ABL (Rowley, 1973). O produto desse gene de fusão é tirosina-quinase BCR-ABL, que 

se encontra constitutivamente ativa, e pode induzir diferentes vias de sinalização (Lo 

Nigro, 2013), principalmente as vias RAS/RAF/MEK/ERK e PI3K/AKT/mTOR. Ambas 

podem promover a ativação de proteínas antiapoptóticas  e moléculas de crescimento 

e proliferação celular, que orquestram mecanismos fundamentais para a oncogênese 

(Quintás-Cardama et al., 2009). Essa tirosina-quinase é encontrada em 

aproximadamente 100% dos pacientes com leucemia mielóide crônica (LMC) e em 

torno de 20% dos casos de leucemia linfóide aguda (LLA) em adultos. Nos casos 

pediátricos de LLA, a incidência cai para 5% (Henkes et al., 2008; Lee et al., 2011). 

A identificação do cromossomo Ph possibilitou a incorporação de inibidores de 

tirosina-quinase (TKI) ao tratamento quimioterápico, bloqueando a sinalização 

mediada pela ativação constitutiva de BCR-ABL, e aumentando a expectativa de vida 

desses pacientes com LMC e LLA. Em LMC, embora essa translocação seja 

característica de bom prognóstico, um terço dos pacientes portadores não responde 

bem às drogas, principalmente devido ao desenvolvimento de mecanismos a 

resistência (Ali, 2016). Em LLA, a utilização isolada desses agentes para o tratamento 

tem se mostrado ineficaz e recai sobre condições de resistência à medicação e 

reincidência da doença (Druker et al., 2001; Ottmann et al., 2002). Dessa forma, o 

diagnóstico de positividade para o cromossomo Ph é historicamente um indício de 

mau prognóstico em casos de LLA (Pui et al., 2011).  
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Três gerações de TKIs foram desenvolvidas até o momento. O mais recente 

TKI desenvolvido para contornar a indução de resistência é conhecido como Ponatinib 

e foi recentemente aprovado nos EUA em estudos clínicos de fase I e II para a 

utilização tanto em LMC quanto em LLA Ph+ (Shah et al., 2016). Entretanto, já foi 

descrita na literatura uma mutação no gene BCR-ABL em um paciente com LLA Ph+ 

que confere resistência a essa nova droga, demonstrando que o tratamento dos 

pacientes que respondem mal aos TKIs segue representando um desafio para os 

pesquisadores (Wang et al., 2017). 

1.3.2. Mutações nos genes da família RAS em leucemias 

Enquanto a tirosina-quinase BCR-ABL é responsável pela ativação indireta da 

via RAS, essa pode ocorrer também de maneira direta, como já mencionado, por meio 

de mutações em genes que compõem a via. Dentre os eventos genéticos mais 

comuns em LLA e LMA estão as mutações de ganho de função que culminam com a 

hiperativação da via RAS. Em LLA as mutações pontuais nos genes KRAS e NRAS 

representam, em conjunto, 15 a 30% dos casos (Knight e Irving, 2014). Já em LMA, 

KRAS está presente em 10 a 15% dos casos, e NRAS, de 20 a 25% dos casos 

(Kavianpour et al., 2016).  A hiperativação da via pode se dar também por mutações 

upstream à mesma, como as que ocorrem no receptor de tirosina-quinase FLT3, 

presente em aproximadamente 30% dos casos de LMA (Patel et al., 2012; Ley et al., 

2013; Kavianpour et al., 2016).  

Embora a via RAS seja reconhecida há décadas por seu papel central nas 

neoplasias humanas (Karnoub e Weinberg, 2008) e mutações nessa via sejam 

consideradas importantes driver mutations em leucemias, essas são incapazes de, 

isoladamente, ativar a sinalização de vias como RAS/RAF/MEK/ERK ou PI3K/AKT de 

maneira suficiente para iniciar a transformação celular. Para tal, são necessários 

eventos adicionais como o aumento do número de cópias do gene mutado (KRAS ou 

NRAS) ou a desregulação de outros mecanismos que exacerbem a ativação da via, 

como por exemplo, os mecanismos de feedback negativo (Xu et al., 2013). Em 

condições fisiológicas, os mecanismos de feedback negativo são essenciais para 

regular a ativação da via RAS e, quando necessário, bloquear a sinalização para 

restringir a ocorrência de eventos desfavoráveis como a proliferação celular 

desordenada, por exemplo. Esses mecanismos vêm sendo minuciosamente 

investigados a fim de elucidar o papel da regulação da ativação da via RAS em 

processos tumorigênicos (Lock e Cichowski, 2015). 
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1.4. Hiperativação da via RAS e a indução de senescência celular 

A hiperativação da via RAS/RAF/MEK/ERK, seja por mutações upstream à via 

ou nos genes das proteínas envolvidas nessa cascata de sinalização, estimula 

proliferação celular e, consequentemente, a produção de espécies reativas de 

oxigênio (ROS) (Irani et al., 1997). A produção excessiva de ROS é um dos principais 

mecanismos envolvidos com a indução de senescência celular em decorrência da 

hiperativação da via RAS (Abrams et al., 2010; Myatt et al., 2011). ROS são moléculas 

geradas fisiologicamente nas mitocôndrias como produto da respiração aeróbia e do 

metabolismo, dentre as quais se destacam o radical superóxido (O2
●-), o peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e o radical hidróxido (OH●) (Myatt et al., 2011). Quando em níveis 

elevados, além de atacar o DNA, as ROS podem danificar outras macromoléculas 

como lipídeos, proteínas e RNA (Markkanen et al., 2012). No entanto, moléculas como 

estas são facilmente reparadas, enquanto o DNA necessita de outros mecanismos de 

defesa, como a ação de antioxidantes que reduzam os efeitos intracelulares de ROS, 

e ainda de mecanismos de reparo para as fitas que porventura tenham sofridos danos 

como quebras ou oxidação de guaninas (Weyemi et al., 2012). Caso os níveis 

intracelulares de ROS excedam o limite de capacidade desses antioxidantes em 

neutralizá-las, a célula entra em um estado de estresse oxidativo. 

O acúmulo de ROS e os subsequentes danos ao DNA culminam com a 

ativação da via induzida por estresse, p38/MAPK. Três diferentes isoformas da 

proteína p38 são descritas e cada uma delas responde de maneira distinta à sua 

ativação. p38α ativa p16 e desencadeia uma cascata de sinalização que culmina com 

a ativação de p53 por meio de fosforilação na serina 37 (S37); p38γ fosforila 

diretamente p53 na serina 33 (S33), induzindo a expressão de p21, que atua 

juntamente com p16 na indução de senescência; p38δ, por sua vez, atua por 

mecanismos p53- e p16-independentes, regulando a atividade das quinases CHK1 e 

CHK2, que operam nos pontos de checagem do ciclo celular para o reparo de danos 

ao DNA (Xu et al., 2014). Quando os mecanismos de reparo falham e as células não 

são capazes de reparar o DNA, elas acabam seguindo para processos de morte 

celular, como necrose ou apoptose (Markkanen et al., 2012). Dessa forma, assim 

como a morte celular, a indução de senescência celular funciona como um mecanismo 

supressor-tumoral. 

É importante ressaltar que as células tumorais que apresentam o gene RAS 

mutado são criticamente dependentes de mecanismos de feedback para regular a 

ativação da via (Courtois-Cox et al., 2006). Em condições fisiológicas, essas moléculas 

são recrutadas mediante a hiperativação da via, visando inibir a cascata de 
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sinalização, como é o caso das proteínas da família Sprouty, que atuam no controle da 

ativação da via RAS/RAF/MEK/ERK por meio da interação com efetores como GRB2 e 

RAF (Kim e Bar-Sagi, 2004). Já foi demonstrado, entretanto, que redução drástica de 

sinalização da via RAS em tumores benignos, mediada pela ação das proteínas 

envolvidas no feedback negativo também pode ser um importante fator na indução de 

senescência celular (Figura 2). Nesse contexto, pode-se presumir que essas proteínas 

sejam importantes alvos de mutação no processo de tumorigênese (Courtois-Cox et 

al., 2008). Entretanto, ainda são necessários estudos mais aprofundados a cerca 

desses mecanismos de regulação negativa, tanto no contexto do crescimento celular 

normal quanto na tumorigênese, uma vez que estudos anteriores levantam a hipótese 

de que os mesmos funcionem como supressores tumorais de forma tecido-

dependente (Sansom et al., 2006). Algumas evidências apontam a ubiquitinação como 

ferramenta chave na regulação de vias de sinalização celular e na atividade catalítica 

de proteínas envolvidas com essas vias (Clark et al., 2013), indicando que o estudo 

das moléculas envolvidas nesse processo pode ser uma peça chave para o 

entendimento desses mecanismos de regulação. 

 

 

 

Figura 2 – Modelos de indução de senescência celular mediada pelo oncogene RAS.  A) 

O feedback negativo, induzido pela hiperativação da via RAS, inibe a cascata de sinalização, 

promovendo a expressão de genes relacionados ao bloqueio do ciclo celular e, 

consequentemente, à indução de senescência; B) A hiperativação da via RAS promove o 

acúmulo de ROS e este, por sua vez, gera danos às moléculas de DNA. O acúmulo de 

mutações no DNA dispara a ativação da via p38/MAPK, que responde induzindo a expressão 
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de genes relacionados ao bloqueio do ciclo celular e à senescência celular. Adaptada de 

Bardeesy e Sharpless (2006). 

1.5. A ubiquitinação como moduladora negativa das vias de sinalização 

Assim como a fosforilação, a ubiquitinação é uma das modificações pós-

traducionais mais bem descritas pela literatura (De Bie e Ciechanover, 2011), e está 

envolvida em processos como o transporte intracelular, a transcrição gênica, a 

degradação de proteínas e ainda, em respostas imunológicas (Hoeller et al., 2006; 

Macgurn et al., 2012). A ubiquitinação é um processo dependente de ATP orquestrado 

por três classes de enzimas: enzima ativadora da ubiquitina (E1), enzima conjugadora 

da ubiquitina (E2) e ubiquitina-ligase (E3) (Weissman et al., 2011).  

O processo de ubiquitinação se inicia com a geração de um tioéster 

intermediário de alta energia pela enzima E1. Esse intermediário é posteriormente 

transferido para a enzima E2. A terceira etapa é orquestrada pelas enzimas E3 e 

resulta na formação de uma ligação isopeptídica entre a glicina C-terminal da molécula 

de ubiquitina e o grupamento NH2 de uma lisina interna do substrato. A transferência 

da molécula de ubiquitina também pode ocorrer por meio de uma ligação de tioéster 

com uma cisteína interna do subtrato, ou por meio de uma ligação de éster com uma 

treonina ou serina interna. O processo de ubiquitinação se repete diversas vezes até 

que várias moléculas de ubiquitina estejam ligadas umas às outras no substrato, 

formando uma cadeia. A poliubiquitinação na lisina 48 (K48) confere a marcação 

necessária para a degradação proteossomal, enquanto poliubiquitinação em outros 

resíduos ou a monoubiquitinação podem funcionar como marcadores não-proteolíticos 

(De Bie e Ciechanover, 2011). A especificidade de ligação ao substrato para a 

ubiquitinação é garantida pela grande variedade de enzimas E3, o que as torna uma 

interessante ferramenta para a manipulação de alvos específicos. 

1.6. A ubiquitina-ligase HUWE1 e o controle de ativação da via RAS 

HUWE1 é uma ubiquitina-ligase E3 de 482 kDa, cujo gene se localiza no 

cromossomo Xp11.22, e é responsável pela regulação da estabilidade de substratos 

envolvidos em um grande número de processos de sinalização celular, dentre eles a 

replicação e o reparo de danos ao DNA, apoptose, proliferação e diferenciação celular 

(Zhong et al., 2005; Pervin et al., 2011; Chen et al., 2016; King et al., 2016). 

Os estudos de Jang e colaboradores demonstraram que HUWE1 é responsável 

pela ubiquitinação de Shoc2 e de RAF, atuando em um mecanismo de feedback 

negativo que controla a atividade de Shoc2 na ativação de ERK1/2. Dessa forma, a 

ubiquitina-ligase HUWE1 interage com o complexo de ativação da via RAS (formado 
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pela interação entre RAS, RAF, Shoc2 e HUWE1), atuando como moduladora da via, 

tendo em vista que esse complexo é responsável pela ativação de ERK1/2 (Jang et 

al., 2014). Assim sendo, pode-se presumir que uma intervenção na função de HUWE1 

levaria a um descontrole na formação dos complexos proteicos que medeiam a ligação 

RAS-RAF, resultando em uma ativação descontrolada de ERK1/2 e, por conseguinte, 

uma hiperativação da via RAS/RAF/MEK/ERK (Figura 3).  

 

 

Figura 3 – Modelo do controle negativo da via RAS pela ubiquitina-ligase HUWE1. A) O 

modelo proposto em por Jang et al. (2014) sugere que a proteína arcabouço Shoc2 incorpore 

em HUWE1 em um complexo formado juntamente com RAS e RAF1. Nesse momento, HUWE1 

promove a ubiquitinação de Shoc2, que é necessária para a subsequente ubiquitinação e 

controle de ativação de RAF1. B) Na ausência de HUWE1, o mecanismo de controle da via fica 

impedido e, conseqüentemente, a ativação da via ultrapassa o limiar fisiológico. (Jang et al., 

2014) 

1.7. A relação entre a ubiquitina-ligase HUWE1 e o câncer 

O gene HUWE1 encontra-se hiperexpresso em uma variedade de tumores, 

como os de mama, pulmão, próstata e cólon, além de estar relacionado a um pior 

prognóstico nesses casos (Adhikary et al., 2005; Confalonieri et al., 2009). A atividade 

da ubiquitina-ligase HUWE1 tem sido relacionada ao câncer por ser capaz de marcar 

substratos como p53, MYC e N-MYC para a degradação proteossomal (Bernassola et 

al., 2008; Zhao et al., 2008). Já foi demonstrado que a hiperexpressão de HUWE1 em 

câncer colorretal é essencial para a constante degradação do complexo MIZ1/MYC e 

consequente ativação dos genes regulados por MYC, que são indispensáveis para a 
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tumorigênese nesse tipo de câncer (Adhikary et al., 2005). Por outro lado, também já 

foi descrito que a degradação do complexo MIZ1/MYC por HUWE1 inibe a 

tumorigênese mediada pelo oncogene RAS ao impedir que esse complexo iniba a 

expressão dos genes p21 e p15 (Inoue et al., 2013). 

Em função da incompatibilidade dos dados previamente publicados sobre 

HUWE1, sua atuação como oncogene ou gene supressor tumoral ainda não foi 

completamente esclarecida. No entanto, é sugerido que HUWE1 apresente diferentes 

funções de acordo com o tipo celular e as alterações genéticas envolvidas, sendo, 

portanto, tumor-dependente (Sander et al., 2017; Yang et al., 2017). 

Até o presente momento, poucos trabalhos investigaram o papel da ubiquitina-

ligase HUWE1 em células hematopoiéticas. Entretanto, já foi observado que HUWE1 

desempenha funções essenciais na manutenção do potencial pluripotente das células 

tronco e progenitoras hematopoéticas (HSPCs), bem como na homeostase de células 

B (Hao et al., 2012; Qi et al., 2013; King et al., 2016). Hao et al. demonstraram que o 

silenciamento condicional de HUWE1 na medula óssea de camundongos não só 

reduziu de maneira expressiva a diferenciação das HSPCs em células B, como 

também reduziu as taxas de proliferação e ativação dessas células no baço. King et 

al., por sua vez, observaram que HUWE1 é essencial para a manutenção do estado 

de quiescência das HSPCs tanto em condições fisiológicas, quanto em resposta ao 

estresse. Os dados do referido estudo corroboram com os previamente publicados por 

Hao et al., uma vez que foi observado o bloqueio do comprometimento com a 

linhagem linfoide em HSPCs mediante o silenciamento de HUWE1. 

Uma vez que os estudos previamente publicados suportam a ideia de que: 1) a 

ubiquitina-ligase HUWE1 desempenha funções essenciais à hematopoiese normal; 2) 

a mesma está envolvida em um mecanismo de feedback negativo da via 

RAS/RAF/MEK/ERK; e 3) a hiperativação da via RAS é um dos principais mecanismos 

envolvidos na leucemogênese, a hipótese central deste trabalho é de que a ubiquitina-

ligase HUWE1 regula negativamente a via RAS/RAF/MEK/ERK em células leucêmicas 

e hematopoiéticas humanas e atua na modulação de eventos relacionados à 

leucemogêse. 
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2. OBJETIVOS 

O presente trabalho teve como principal objetivo investigar o papel da 

ubiquitina-ligase HUWE1 na regulação da via de sinalização RAS, visando avaliar o 

impacto da modulação do gene HUWE1: 

 

2.1. Em eventos de proliferação, morte e progressão do ciclo celular em modelos 

leucêmicos;  

 

2.2. Na indução do estresse oxidativo em modelos leucêmicos por meio da 

produção de ROS;  

 

2.3. Na modulação de SHOC2 e de moléculas efetoras da via RAS/RAF/MEK/ERK 

em modelos leucêmicos, de acordo com a relevância encontrada nos ensaios 

funcionais, e; 

 

2.4. Em eventos de proliferação, diferenciação celular e capacidade de formação 

de colônias em células-tronco hematopoiéticas humanas expressando a 

mutação KRASG12V. 
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Cultivo das 
linhagens celulares e 

isolamento das 
HSPCs 

Construção dos 
vetores e produção 

de lentivírus 

Transdução das 
linhagens celulares 

Análise da 
expressão gênica 

(RT-qPCR) 

Análise da 
expressão protéica  

(Western Blot) 

Ensaio de 
proliferação celular 

in vitro 

Ensaio de apoptose 

Análise do ciclo 
celular 

Ensaio de produção 
de ROS 

Transdução das 
HSPCs 

Análise do 
crescimento 

cumulativo in vitro 

Áreas de formação 
de cobblestones 

CFC em matriz de 
metilcelulose  

Análise do perfil de 
diferenciação celular 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os experimentos foram realizados no laboratório de Biologia Molecular do 

Departamento de Puericultura e Pediatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – USP. O delineamento experimental do trabalho está 

representado na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Fluxograma de atividades. 

 

Parte 1 – Linhagens celulares de leucemia 

3.1. Cultivo das linhagens celulares 

As linhagens K562 (ATCC® CCL243™), NALM6 (DSMZ ACC128), HL-60 

(ATCC® CCL-240™), THP-1 (ATCC® TIB-202™), 293T (ATCC® CRL-3216™, rim 

embrionário humano) e MS-5 (DSMZ ACC128, estroma murino) foram gentilmente 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi3ovnKjMjUAhWIyyYKHQoLA-sQFgg7MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.atcc.org%2F~%2Fps%2FCCL-243.ashx&usg=AFQjCNGRaZkNlZsd_wBR86pNqgUcaWfsvg&sig2=Ys06i9yItL-SXZGaboUbjw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi3ovnKjMjUAhWIyyYKHQoLA-sQFgg7MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.atcc.org%2F~%2Fps%2FCCL-243.ashx&usg=AFQjCNGRaZkNlZsd_wBR86pNqgUcaWfsvg&sig2=Ys06i9yItL-SXZGaboUbjw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi3ovnKjMjUAhWIyyYKHQoLA-sQFgg7MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.atcc.org%2F~%2Fps%2FCCL-243.ashx&usg=AFQjCNGRaZkNlZsd_wBR86pNqgUcaWfsvg&sig2=Ys06i9yItL-SXZGaboUbjw
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cedidas pelo Prof. Dr. Jan Jacob Schuringa (Department of Experimental Hematology, 

UMCG, Groningen, The Netherlands). As linhagens de leucemia (Tabela 1), 293T e 

MS-5 foram mantidas em meio RPMI 1640 (Fisher Scientific Europe, Emergo, The 

Netherlands, DMEM (Lonza, Leusden, The Netherlands) e α-MEM (Fisher Scientific 

Europe, Emergo, The Netherlands), respectivamente, suplementados com 10% de 

SBF (Lonza, Leusden, The Netherlands), 100U/mL, penicilina e 100µg/mL 

estreptomicina, em atmosfera úmida contendo 5% CO2 a 37°C. Na realização dos 

ensaios funcionais, a contagem e o teste de viabilidade celular foram realizados por 

meio do teste de exclusão do azul de Trypan. As linhagens utilizadas foram 

devidamente autenticadas através da análise do perfil de STR (short tandem repeats), 

gentilmente realizado pelo Laboratório de Investigação de Paternidade do 

Departamento de Genética da FMRP-USP, sob a responsabilidade do Prof. Dr. 

Aguinaldo Simões. 

Tabela I – Linhagens de leucemia categorizadas por tipo de doença, mutação nos genes da 
família RAS e status de TP53. 

Linhagem Tipo de leucemia Mutação em RAS* Status TP53* 

K562 LMC Outra (BCR-ABL) Mutado 

Nalm-6 LLA NRAS
A146T

 Selvagem 

HL-60 LMA NRAS
Q61L

 Selvagem 

THP-1 LMA NRAS
G12D

 Mutado 

*De acordo com o banco de dados COSMIC (Sanger Institute, 2017). 

3.2. Construção de plasmídeos para modulação gênica 

Para o silenciamento do gene HUWE1, foi utilizado um vetor plasmidial, 

desenhado e cordialmente cedido por Bart-Jan Wierenga (UMCG, The Netherlands) 

(Figura 5). O plasmídeo lentiviral (pRRL-SFFV-GFPmiRE) foi desenhado com base no 

trabalho de Fellmann et al. (2013) e a seqüência dos short hairpins HUWE1 

selecionados, provenientes da mesma publicação, pode ser visualizada na Tabela 2. 

Tabela II – Seqüências dos short haipins utilizados para o silenciamento gênico de HUWE1. 

shRNA Seqüência guia Seqüência alvo 

HUWE1.1399 TTAATGTTCGTAAAGAAGCTGC GCAGCTTCTTTACGAACATTAA 

HUWE1.2685 TTCCTCTGTACCAACAACCTGC GCAGGTTGTTGGTACAGAGGAA 

HUWE1.11114 TTAAAGTCTGTACTGCTGCTGC GCAGCAGCAGTACAGACTTTAA 
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Os oligonucletídeos liofilizados foram adquiridos da empresa Invitrogen 

(Thermo Fisher Scientific Inc., NL) e inseridos no plasmídeo por meio de digestão 

enzimática com as enzimas XhoI e EcoRI (New England Biolabs). A inserção da 

seqüência de interesse foi confirmada por sequenciamento no European Research 

Institute for the Biology of Aging (ERIBA, UMCG, The Netherlands). 

 

Figura 5 – Mapa do plasmídeo lentiviral pRRL-SFFV-GFPmiRE. O vetor plasmidial 

apresenta o gene de resistência à Ampicilina (Amp), os sítios de restrição enzimática XhoI e 

EcoRI e o gene repórter para expressão da proteína GFP. 

3.3. Transformação de bactérias competentes para expansão plasmidial 

 

Bactérias competentes TOP10, produzidas pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. 

Jan Jacob Schuringa (UMCG, The Netherlands), foram transformadas por meio de 

choque térmico e semeadas em placas de cultura contendo 100µg/mL de Ampicilina 

para seleção dos clones que expressavam o gene de resistência à droga. 

Posteriormente, as colônias selecionadas em placas foram expandidas em meio 

líquido e os plasmídeos produzidos foram extraídos das células bacterianas por meio 

do kit QIAGEN Plasmid (QIAGEN), de acordo com as recomendações do fabricante. 
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3.4. Produção de partículas lentivirais 

A linhagem celular 293T (1,5x106 células) foi semeada em garrafas de 75cm2 

pré-tratadas durante 2 horas com solução de gelatina a 0,1% para melhor aderência, 

24 horas antes da transfecção, em meio DMEM completo. No dia seguinte, o volume 

de meio foi reduzido a 8mL de DMEM suplementado com 10% de SBF e sem 

antibióticos, e as células foram transfectadas com uma solução composta por 500µL 

de DMEM, 21µL de FuGENE® HD (Promega Corporation), 3µg de pCMV Δ8.91 

(plasmídeo de empacotamento lentiviral), 0,7µg de VSV-G (plasmídeo para construção 

do envelope lentiviral) e 3µg do plasmídeo pRRL-GFP. No terceiro dia, o meio de 

cultivo foi substituído por 7,5mL de HPGM (Lonza, Leusden, The Netherlands) sem 

SBF ou antibióticos. No quarto dia, 6mL de meio foram coletados e filtrados em filtros 

Millex HV 0,45µm low-protein biding (Fisher Scientific Millipore) para a retirada de 

debris celulares. A suspensão lentiviral foi armazenada a -80°C em alíquotas de 

500µL. 

3.5. Transdução das linhagens celulares com partículas lentivirais 

As linhagens celulares leucêmicas foram semeadas (5x105 células/poço) em 

placas de 12 poços, em meio RPMI 1640 completo, em um volume final de 500µL. À 

suspensão celular foram adicionados 1µL de polybreno (4µg/mL) e 500µL de 

suspensão lentiviral. Após 48 horas de incubação em condições de cultivo celular, as 

células foram coletadas e ressuspensas em uma solução de PBS 1X acrescido de 1% 

de SBF. Posteriormente as células foram centrifugadas a 450G por 5 minutos. O 

processo de lavagem foi repetido 3 vezes para a completa retirada das partículas 

lentivirais. 

3.6. Ensaios Funcionais 

3.6.1. Enriquecimento e análise de proliferação in vitro por citometria de 

fluxo 

Após o processo de transdução, as células transduzidas (GFP+) foram 

separadas das células não-transduzidas (GFP-) por meio dos aparelhos 

MoFlo™ Astrios (Beckman Coulter, Inc.) ou BD FACSDiva™ (BD 

Biosciences). Terminado o processo de enriquecimento, as células foram 

retornadas às condições de cultivo. 
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3.6.2. Análise da expressão gênica por PCR quantitativa em tempo real 

(RT-qPCR) 

A extração de RNA total foi realizada por meio do RNeasy Mini Kit 

(QIAGEN), de acordo com as recomendações do fabricante. As amostras de 

RNA foram quantificadas pelo aparelho NanoDrop 2000 (Thermo Fisher 

Scientific Inc.). Posteriormente, as amostras foram utilizadas para a síntese de 

cDNA por meio do kit  iScript™ Reverse Transcription Supermix (BIO-RAD 

Laboratories, Inc.), de acordo com as recomendações do fabricante. As 

amostras de cDNA foram submetidas à reação de RT-PCR quantitativa por 

meio do kit iQ™ SYBR® Green Supermix  (BIO-RAD Laboratories, Inc.) no 

aparelho CFX384 Touch™ Real-Time PCR Detection System (BIO-RAD 

Laboratories, Inc.). A quantificação relativa da expressão gênica foi 

determinada por meio do método 2-ΔΔCT (Livak, 2001) utilizando-se o software 

CFX Manager (BIO-RAD Laboratories, Inc.). Como controle endógeno foi 

utilizado o gene RPL27. As sequências dos primers utilizados para a análise 

da expressão dos genes HUWE1, SHOC2, p21 e RPL27 estão descritas na 

Tabela 3. 

Tabela III – Seqüência dos primers utilizados para análise da expressão gênica por 

RT-qPCR. 

Gene alvo Seqüência forward Seqüência reverse 

HUWE1 AGGAAGTACAGGCCATGCAG GTAATCCATGAGGGGAATAGGAAT 

SHOC2 

p21 

CCCTCAACATGGAACACAATC CCAAAATCCAAGGGAAGTGAT 

CGACTGTGATGCGCTAATGG CGTTTTCGACCCTGAGAG 

RPL27 TCCGGACGCAAAGCTGTCATCG TCTTGCCCATGGCAGCTGTCAC 

3.6.3. Ensaio de proliferação celular in vitro 

Imediatamente após o processo de enriquecimento, as linhagens 

celulares leucêmicas transduzidas foram semeadas (1x105 células/poço) em 

placas de 12 poços, em meio RPMI 1640 completo, em um volume final de 

1mL. A proliferação celular e a porcentagem de células GFP positivas em 

cultura foram monitoradas ao longo de 3 semanas no aparelho BD Accuri™ 

C6 (BD Biosciences). A análise dos dotplots foi realizada no software BD 

Accuri™ C6 Software (BD Biosciences). 
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3.6.4. Ensaio de apoptose 

Para o ensaio de apoptose, 5x105 células de cada clone foram isoladas 

da cultura celular e marcadas com Anexina-V APC (BD Biosciences, 

#550475), de acordo com as recomendações do fabricante. A marcação foi 

analisada no aparelho BD FACSCalibur™ (BD Biosciences), levando em 

consideração apenas a população de células GFP positivas. A análise dos 

resultados foi realizada no software FlowJo (FlowJo©, LLC, 2013-2017). 

3.6.5. Análise do ciclo celular 

Para a análise do ciclo celular, 4x105 células de cada clone foram 

isoladas da cultura celular e centrifugadas por 5 minutos a 450G. O pellet 

formado foi ressuspenso em 1mL de PBS 1X gelado e transferido para um 

microtubo de 1,5mL. Em seguida, as células foram novamente centrifugadas, 

o pellet foi ressuspenso em 1mL de etanol 70% gelado e brevemente 

homogenizado no vortex. Por fim, as células foram lavadas com PBS 1X 

gelado, novamente centrifugadas e ressuspensas em 200μL de iodeto de 

propídio (PI; 50µg/mL em PBS 1X). A marcação foi analisada no aparelho BD 

FACSCalibur™ (BD Biosciences), levando em consideração apenas a 

população de células GFP positivas. A análise dos resultados foi realizada no 

software FlowJo (FlowJo©, LLC, 2013-2017). 

3.6.6. Ensaio de produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) 

Para o ensaio de produção de ROS, 5x105 células de cada clone foram 

isoladas da cultura celular e marcadas com a sonda CellROX® Deep Red (BD 

Biosciences), de acordo com as recomendações do fabricante. A marcação foi 

analisada no aparelho BD FACSCalibur™ (BD Biosciences), levando em 

consideração apenas a população de células GFP positivas. A análise dos 

resultados foi realizada no software FlowJo (FlowJo©, LLC, 2013-2017). 

3.6.7. Western Blot 

A extração de proteínas totais foi realizada por meio de lise celular 

utilizando-se o tampão de lise RIPA® (Sigma-Aldrich, Inc.), acrescido de um 

coquetel de inibidores de proteases e fosfatases. Posteriormente, as 

amostras foram quantificadas pelo método de Bradford (Bradford, 1976), por 

meio do kit BIO-RAD DC Protein Assay Kit (BIO-RAD Laboratories, Inc.), de 

acordo com as recomendações do fabricante.  
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As amostras de proteínas totais foram submetidas a eletroforese em 

gel desnaturante de poliacrilamida. Posteriormente, as proteínas foram 

transferidas para membranas de PVDF. As membranas foram bloqueadas, 

sob agitação, com solução bloqueadora (5% de leite em pó desnatado diluído 

em TBST 1X) (BIO-RAD Laboratories, Inc.) e, em seguida, foram incubadas 

overnight com os anticorpos primários, diluídos de acordo com as 

recomendações do fabricante, sob agitação, a 4ºC. As membranas foram 

então lavadas com TBST 1X e posteriormente incubadas por 2 horas com os 

anticorpos secundários específicos para cada anticorpo primário, diluídos em 

TBST 1X (1:10000) e acrescidos do reagente Precision Protein™ StrepTactin-

HRP Conjugate (BIO-RAD Laboratories, Inc.) (1:15000), sob agitação. Ao fim 

da incubação com os anticorpos secundários, as membranas foram 

novamente lavadas com TBST 1X e reveladas com o kit Clarity™ Western 

ECL Blotting Substrate (BIO-RAD Laboratories, Inc.), de acordo com as 

recomendações do fabricante. As imagens foram obtidas no aparelho 

ChemiDoc™ XRS+ with Image Lab™ Software (BIO-RAD Laboratories, Inc.). 

Para análise da intensidade das bandas, foi utilizado o software ImageJ 

(National Institutes of Health) (Schneider et al., 2012). 

Os anticorpos primários utilizados foram HECTH9 (HUWE1), phospho-

p44/42 MAPK (Erk1/2) e p44/42 MAPK (Erk1/2) (#5695, #9106 e #9102, 

respectivamente) da empresa Cell Signaling Technology, Inc.; Shoc2 / Sur8 

(ab100937) da empresa Abcam plc.; Vinculina (N-19), p21 (F-5), p53 (DO-1) e 

β-actina (C4) (sc-7649, sc-6246, sc-126 e sc-47778, respectivamente) da 

empresa Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA. Os anticorpos 

secundários Rabbit anti-mouse e Goat anti-rabbit foram adquiridos na 

empresa Agilent Technologies. 

Parte 2 – Células tronco e progenitoras hematopoiéticas humanas (HSPCs) 

3.7. Coleta e separação de HSPCs 

O sangue de cordão umbilical proveniente de gestantes do Martini Hospital e 

University Medical Center Groningen (UMCG), ambos localizados na cidade de 

Groningen, na Holanda, foi coletado com o consentimento do Departamento de 

Obstetrícia de ambas as instituições (protocolo aprovado pelo Comitê de Ética do 

UMCG, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Jan Jacob Schuringa). 

A camada de células mononucleares foi isolada por meio da técnica de 

gradiente de densidade celular, utilizando-se o reagente Lymphoprep™ (STEMCELL 
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Technologies Inc.). As células CD34+ foram isoladas no aparelho Mini-MACS 

Separation System (Miltenyi Biotec, Amsterdam, The Netherlands) por meio da 

utilização do kit CD34 MicroBead (Miltenyi Biotec, Amsterdam, The Netherlands). Após 

a separação, as células foram congeladas em nitrogênio líquido para posterior 

utilização, ou pré-estimuladas overnight em condições de cultivo celular, em meio 

HPGM suplementado com um coquetel de citocinas (KFT), composto por fator de 

células-tronco (SCF; 100ng/mL), ligante Flt3 (Flt3 L; 100ng/mL, ambos da Amgen, 

Thousand Oaks), e trombopoetina (TPO; 100ng/mL). 

3.8. Transdução com partículas lentivirais 

Após a pré-estimulação, as células CD34+ foram semeadas (5x105 

células/poço) em placas de 12 poços, em meio HPGM sem SBF ou antibióticos, em 

um volume final de 500µL. À suspensão celular foram adicionados 1µL de polybreno 

(4µg/mL), 1,2µL de KFT, 500µL de suspensão lentiviral pRRL- SFFV-tNGFR-KRASG12V 

e 500µL de suspensão lentiviral pRRL-SFFV-GFPmirE-shHUWE1 (#1 ou #3). Após 6 

horas de incubação em condições de cultivo celular, foi realizada uma nova rodada de 

transdução utilizando-se o mesmo esquema de tratamento. Finalmente, após 48 a 

72h, as células foram coletadas e ressuspensas em uma solução de PBS 1X 

acrescido de 1% de SBF. Posteriormente as células foram centrifugadas a 450G por 

10 minutos. O processo de lavagem foi repetido 4 vezes para a completa retirada das 

partículas lentivirais. As partículas lentivirais para hiperexpressão de KRASG12V foram 

produzidas a partir do vetor lentiviral construído e gentilmente cedido pelo grupo de 

pesquisa do Departamento de Hematologia Experimental (UMCG, The Netherlands) 

(Figura 6). 
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Figura 6 – Mapa do plasmídeo lentiviral pRRL-SFFV-KRASG12V-tNGFR. O vetor plasmidial 

apresenta o gene de resistência à Ampicilina (Amp) para a seleção em cultura bacteriana; o 

gene mutado KRAS
G12V

, para hiperexpressão da mutação; e o gene do receptor de fator de 

crescimento neural truncado (tNGFR), para seleção das células em citômetro de fluxo. 

3.9. Co-cultivo in vitro em células estromais 

As células hematopoiéticas foram cultivadas em culturas de longo-termo, 

sustentadas por uma camada 100% confluente de células estromais de camundongo 

da linhagem MS-5. Para que atingissem a confluência máxima, as células da linhagem 

MS-5 foram semeadas em garrafas pré-tratadas durante 2 horas com solução de 

gelatina 0,1% para melhor aderência, em meio α-MEM completo, pelo menos 24 horas 

antes de receberem as células hematopoiéticas. As co-culturas foram mantidas em 

meio Gartner’s, composto por meio α-MEM suplementado com 12,5% de soro bovino 

fetal inativado por calor, 12,5% de soro equino fetal (Invitrogen, Breda, The 

Netherlands) inativado por calor, penicilina e estreptomicina (PAA Laboratories), 

57,2µM de β-mercaptoetanol (Merck Sharp & Dohme BV, Haarlem, The Netherlands) e 

1µM de hidrocortisona (Sigma-Aldrich Chemie B.V., Zwijndrecht, The Netherlands). 

Após o processo de transdução, 2x105 células por grupo foram semeadas em 

garrafas de 25cm2 contendo uma camada 100% confluente de células estromais. As 

co-culturas foram observadas em termos de crescimento in vitro e extensão das áreas 
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de formação de cobblestones ao longo de 4 semanas, até o completo colapso das 

mesmas. 

3.10. Análise do crescimento cumulativo in vitro por citometria de fluxo 

Ao longo das 4 semanas de cultivo em camada de células estromais, as células 

hematopoiéticas foram semanalmente coletadas e submetidas à citometria de fluxo no 

aparelho BD Accuri™ C6 (BD Biosciences) para o acompanhamento do crescimento 

cumulativo das culturas. 

3.11. Áreas de formação de cobblestones 

Ao longo das 4 semanas de cultivo em camada de células estromais, as células 

hematopoiéticas foram semanalmente fotografadas para o acompanhamento do 

desenvolvimento de áreas de formação de cobblestones sob o estroma. As imagens 

foram obtidas no microscópio invertido Leica DMiI (Leica Geosystems B.V., 

Wateringen, The Netherlands) e processadas no software Leica Application Suite 

(LAS, Leica Geosystems B.V., Wateringen, The Netherlands). 

3.12. Capacidade de formação de colônias em matriz de metilcelulose (CFC) 

Após o processo de transdução, parte das células CD34+ foi processada no 

aparelho MoFlo™ Astrios (Beckman Coulter, Inc.) e separada em 4 grupos: GFP-

tNGFR- (células não-transduzidas), GFP+tNGFR- (células com o gene HUWE1 

silenciado), GFP-tNGFR+ (células hiperexpressando a mutação KRASG12V) e 

GFP+tNGFR+ (células duplamente transduzidas, com o gene HUWE1 silenciado e 

hiperexpressando a mutação KRASG12V). Após a separação, 1x103 células de cada 

grupo foram semeadas, em duplicatas, em placas de petri de 35-mm, contendo 1mL 

de metilcelulose (StemCell Technologies, Grenoble, France) suplementada com meio 

IMDM (PAA Laboratories, Coble, Germany), 20ng/mL de IL-3, 20ng/mL de IL-6 (Gist-

Brocades, Delft, The Netherlands), 20ng/mL de G-CSF (Rhone-Poulenc Rorer, 

Amstelveen, The Netherlands), 20ng/mL de ligante de c-kit (Amgen, Thousand Oaks) e 

6 unidades/mL de eritropoetina (Janssen-Cilag B.V., Tilburg, The Netherlands). Após 

14 dias de cultivo, unidades formadoras de colônias granulocíticas e macrofágicas 

(CFU-GM) e unidades formadoras de colônias eritróides (BFU-E) foram contadas em 

microscópio estereoscópico. 

3.13. Análise do perfil de diferenciação celular 

Após o processo de transdução, parte das células CD34+ foi processada no 

aparelho MoFlo™ Astrios (Beckman Coulter, Inc.) e separada em dois grupos: GFP- 
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(células não-transduzidas) e GFP+ (células com o gene HUWE1 silenciado). 

Posteriormente, 5x104 células por grupo foram semeadas em garrafas de 12,5cm2 

contendo uma camada 100% confluente de células estromais. As co-culturas foram 

mantidas ao longo de 4 semanas e ao fim desse período as células foram coletadas e 

analisadas no aparelho MACSQuant® Analyzer 10 (Miltenyi Biotec, Amsterdam, The 

Netherlands) por meio da marcacação com anticorpos fluorescentes. Para a análise da 

diferenciação celular foram utilizados os anticorpos anti-CD15 (BD Bioscience Breda, 

The Netherlands) e anti-CD14 (BioLegend Europe B.V. Uithoorn, The Netherlands). 

3.14. Análise estatística 

A análise estatística dos resultados foi realizada utilizando-se os programas 

estatísticos GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA) e SPSS 

20.0 (SPSS Inc. Chicago, USA). Os ensaios foram realizados em duplicatas, 

abrangendo entre dois e três experimentos independentes, considerando-se a média 

dos experimentos. Para a análise das expressões gênicas foi utilizado o teste T de 

Student e para a análise dos ensaios funcionais foi utilizado o teste One-Way ANOVA 

com pós-teste de Bonferroni. Foram considerados significativos os resultados onde 

p≤0,05.
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4. RESULTADOS 

4.1. Verificação da eficiência do silenciamento gênico 

Com intuito de confirmar o silenciamento de HUWE1 por meio da ferramenta 

miR-E, foram realizadas as técnicas de RT-qPCR para análise da expressão em nível 

gênico e a técnica de Western Blot para a expressão em nível proteico. Na linhagem 

Nalm-6 foi observada uma redução da expressão de HUWE1 nos 3 clones analisados 

(66% nos clones #1 e #3, e 52% no clone #2) em relação ao controle (SCR), em nível 

gênico. O silenciamento foi posteriormente confirmado em nível proteico (Figura 7A). 

Na linhagem K562, apenas os clones #1 e #2 apresentaram o silenciamento em nível 

gênico no momento da análise (70 e 69%, respectivamente). No entanto, em nível 

proteico, os 3 clones apresentaram visível redução da expressão de HUWE1 quando 

comparados ao controle (Figura 7B). Vale ressaltar que a ubiquitina-ligase HUWE1 é 

uma proteína de alto peso molecular e em consequência dessa característica, pode 

apresentar produtos de fragmentação que devem ser considerados na análise, como 

no caso da linhagem K562 (blot da Figura 7B). Dessa forma, considerou-se eficiente o 

silenciamento de HUWE1 em ambas as linhagens, nos três clones analisados. 
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Figura 7 – Análise da eficiência do silenciamento gênico. Expressão de HUWE1 em nível 

gênico por RT-qPCR e em nível proteico por Western Blot após o silenciamento por miR-E 

utilizando-se 3 diferentes clones (shHUWE1 #1, #2 e #3). A) Nalm-6; B) K562 (*** p<0,001). 

4.2. Análise da capacidade proliferativa das linhagens Nalm-6 e K562 in vitro 

Visando compreender o papel de HUWE1 na capacidade proliferativa das 

células leucêmicas, as células transduzidas foram periodicamente analisadas em 

citômetro de fluxo ao longo de 3 semanas. Na linhagem Nalm-6, observou-se uma 

redução de aproximadamente 10 vezes na capacidade proliferativa, em relação ao 

controle, ao fim do período de análise. Ainda, os 3 clones analisados demonstraram 

uma expressiva desvantagem de crescimento in vitro em relação ao controle, uma vez 

que a porcentagem de células GFP+ nos mesmos foi reduzida entre 20 e 50% ao final 

do experimento (Figura 8A). O mesmo fenótipo foi observado na linhagem K562, 

porém de maneira ainda mais expressiva. Nessa linhagem, o clone #2 teve sua 

capacidade proliferativa reduzida em 10 vezes, enquanto nos clones #1 e #3 essa 

redução foi de aproximadamente 100 vezes. Da mesma forma, na linhagem K562, os 

3 clones analisados demonstraram uma expressiva desvantagem de crescimento in 

vitro em relação ao controle, dessa vez com redução entre 30 e 65% do número de 

células GFP+ ao final do experimento (Figura 8B). Os resultados, portanto, sugerem 

que HUWE1 desempenhe um papel importante em eventos de proliferação celular em 

ambas as linhagens. 
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Figura 8 – Análise da proliferação celular in vitro. Avaliação da capacidade de expansão e 

da porcentagem de células GFP
+
 ao longo do tempo in vitro nas linhagens Nalm-6 (A) e K562 

(B) após silenciamento de HUWE1 utilizando-se 3 diferentes clones (shHUWE1 #1, #2 e #3). 

4.3. Avaliação da indução de apoptose nas linhagens Nalm-6 e K562 

Buscando compreender a razão para a redução da capacidade proliferativa in 

vitro das células após o silenciamento de HUWE1, primeiramente realizou-se a análise 

da indução de apoptose in vitro por meio da marcação das células com Anexina-V. No 

entanto, em ambas as linhagens, foi observada uma redução significativa dos níveis 

de apoptose no clone #3 (p<0,01) em relação ao controle (Figura 9A e B). O mesmo 

ocorreu na linhagem K562 (p<0,01), e o silenciamento utilizando o clone #2 (p<0,01) 

também apresentou redução significativa dos índices de apoptose (Figura 9B). Esses 

resultados sugerem que HUWE1 desempenhe um importante papel no controle da 

indução de apoptose nessas células. 
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Figura 9 – Análise do perfil de morte celular por apoptose. Painel de dotplots representativo 

da análise por citometria de fluxo, demonstrando a marcação por Anexina-V APC na população 

de células GFP
+
 após silenciamento de HUWE1 utilizando-se 3 diferentes clones (shHUWE1 

#1, #2 e #3). Os gráficos representam a média de quantificação da marcação em 3 

experimentos independentes na linhagem Nalm-6 (A) e 2 experimentos independentes na 

linhagem K562 (B) (** p<0,01). 

4.4. Análise da expressão dos efetores da via RAS/RAF/MEK/ERK nas 

linhagens Nalm-6 e K562 

Uma vez observada a redução das taxas de apoptose no contexto do 

silenciamento de HUWE1, buscou-se analisar a expressão de efetores downstream a 

HUWE1 na via RAS. Foram analisadas as expressões a nível gênico e proteico de 

SHOC2, alvo direto da ubiquitinação por HUWE1; e a expressão a nível proteico de 

ERK 1/2 total e ERK 1/2 fosforilado, dado que essa proteína é sabidamente o efetor da 

cascata de sinalização. 

Foi observado um aumento significativo da expressão gênica de SHOC2 em 

relação ao controle na linhagem Nalm-6, nos 3 clones analisados (p<0,01) (Figura 

10A). Na linhagem K562, nenhuma diferença na expressão desse gene foi observada 

(Figura 10B). Entretanto, a expressão de SHOC2 em níveis proteicos na linhagem 
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Nalm-6 mostrou-se heterogênea nos diferentes clones analisados após o 

silenciamento de HUWE1. A saber, houve um aumento de 4% na expressão proteica 

no clone #1 enquanto nos clones #2 e #3 observou-se uma redução de 19 e 11%, 

respectivamente, em relação ao controle. A redução da expressão de SHOC2 refletiu-

se na fosforilação de ERK 1/2, que se mostrou reduzida nos clones #2 e #3 (16 e 2%, 

respectivamente) dessa linhagem. No clone #1, foi observado um aumento de 29% da 

forma fosforilada de ERK1/2 em relação ao controle (blot da Figura 10A). 

Na linhagem K562, foi observado o aumento da expressão de SHOC2 em nível 

proteico em relação ao controle em todos os clones analisados (2, 5 e 29% nos clones 

#1, #2 e #3, respectivamente). A hiperexpressão de SHOC2 refletiu-se nos níveis de 

fosforilação de ERK1/2, resultando em um aumento da forma fosforilada de 59% nos 

clones #1 e #2 e de 89% no clone #3 (blot da Figura 10B). 

Esses resultados sugerem que o silenciamento de HUWE1 esteja relacionado 

à indução da via RAS/RAF/MEK/ERK na linhagem K562. Entretanto, na linhagem 

Nalm-6, o silenciamento de HUWE1 reduz a ativação dessa via em 2 dos 3 clones 

analisados. 
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Figura 10 – Análise da expressão de efetores da via RAS/RAF/MEK/ERK. Expressão de 

moléculas efetoras da via RAS em nível gênico por RT-qPCR e em nível proteico por Western 

Blot após o silenciamento de HUWE1 utilizando-se 3 diferentes clones (shHUWE1 #1, #2 e #3). 

A) Nalm-6; B) K562 (** p<0,01; *** p<0,001). 

4.5. Avaliação da produção de ROS nas linhagens Nalm-6 e K562 

Uma vez que foi observada a modulação de efetores downstream da via RAS 

após o silenciamento de HUWE1, buscou-se compreender o impacto dessa 

modulação na geração de ROS, um dos principais agentes causadores de estresse 

oxidativo em células tumorais. Por meio da intensidade de fluorescência média do 

reagente CellROX Deep Red em análise por citometria de fluxo, observou-se uma 

redução significativa da geração de ROS no clone #3 em relação ao controle, tanto na 

linhagem Nalm-6 (p<0,05) (Figura 11A), quanto na linhagem K562 (p<0,05) (Figura 

11B). Esses resultados sugerem que HUWE1 desempenhe um papel na regulação da 

geração de ROS em ambas as linhagens. 
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Figura 11 – Análise da geração ROS. Intensidade de fluorescência média do reagente 

CellROX Deep Red na população de células GFP
+
 após silenciamento de HUWE1 utilizando-se 

3 diferentes clones (shHUWE1 #1, #2 e #3). O gráfico é representativo da média de 3 

experimentos independentes na linhagem Nalm-6 (A) e 2 experimentos independentes na 

linhagem K562 (B) (* p<0,05). 

4.6. Avaliação da expressão de p21 e p53 e seu impacto no perfil de 

distribuição das células nas fases do ciclo celular 

Com o intuito de compreender a razão da redução da capacidade proliferativa 

dessas células após o silenciamento de HUWE1, uma vez que as taxas de apoptose 

mostraram-se reduzidas, foi realizada a análise da expressão em nível gênico de p21 

para averiguar a possibilidade de indução de parada no ciclo celular e, 

consequentemente, senescência celular. Foi observado um significativo aumento da 

expressão de p21 em relação ao controle na linhagem Nalm-6 em todos os clones 

analisados (p<0,001) (Figura 12A), mas não na linhagem K562, que demonstrou um 

aumento menos significativo apenas no clone #3 (p<0,05) (Figura 12B). Dada a 

relevante hiperexpressão de p21 em Nalm-6 após o silenciamento de HUWE1, foram 

analisadas, em nível proteico, as expressões de p53 e p21 nessa linhagem. Os clones 

#2 e #3 apresentaram aumento de 21 e 44%, respectivamente, na expressão de p53, 

bem como aumento de 28 e 30%, respectivamente, na expressão de p21 (Figura 

12C). Esses resultados sugerem que HUWE1 possa estar envolvido na inibição da 

expressão desses genes e, consequentemente, na prevenção de senescência celular. 
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Figura 12 – Análise da expressão de genes relacionados à senescência celular. 

Expressão de p21 em nível gênico por RT-qPCR após o silenciamento de HUWE1 utilizando-

se 3 diferentes clones (shHUWE1 #1, #2 e #3) nas linhagens Nalm-6 (A) e K562 (B). 

Expressão de p21 e p53 em nível proteico por Western Blot após o silenciamento de HUWE1 

por miR-E utilizando-se 3 diferentes clones (shHUWE1 #1, #2 e #3) na linhagem Nalm-6 (C) (* 

p<0,05; *** p<0,001). 

Uma vez identificada a hiperexpressão de genes relacionados à indução de 

senescência na linhagem Nalm-6 após o silenciamento de HUWE1, buscou-se 

relacionar esses dados com a análise do ciclo celular. Foi observada uma significativa 

redução de 13% do total de células na fase G0/G1 no clone #3 em relação ao controle 

(p<0,001), enquanto um significativo aumento de 11,9% foi observado na fase S 

(p<0,001) (Figura 13). Esses resultados sugerem que o silenciamento de HUWE1 

induz o bloqueio do ciclo celular na fase S, mediada pela hiperexpressão de p21 de 

maneira p53-dependente em Nalm-6. 
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Figura 13 – Análise do ciclo celular.  Distribuição da população de células GFP
+
 nas fases do 

ciclo celular após o silenciamento de HUWE1 utilizando-se 3 diferentes clones (shHUWE1 #1, 

#2 e #3) na linhagem Nalm-6. O gráfico é representativo da média de 3 experimentos 

independentes (*** p<0,001).                  

4.7. Papel de HUWE1 em modelos de leucemia mielóide aguda 

Visando avaliar o impacto do silenciamento de HUWE1 em outros modelos 

leucêmicos com mutação nos genes da família RAS, foram selecionadas as linhagens 

HL-60 e THP-1, ambas de LMA. Com intuito de verificar a eficiência do silenciamento 

de HUWE1 foram realizadas as técnicas de RT-qPCR para análise da expressão em 

nível gênico e a técnica de Western Blot para a expressão em nível proteico. Na 

linhagem HL-60 foi observada uma redução da expressão de HUWE1 nos 3 clones 

analisados (72, 54 e 66% nos clones #1, #2 e #3, respectivamente; p<0,001) em 

relação ao controle (SCR) em nível gênico. O silenciamento foi posteriormente 

confirmado em nível proteico (Figura 14B). Na linhagem THP-1, o silenciamento em 

nível gênico no momento da análise foi de 39% no clone #1 (p<0,05). Em nível 

proteico também foi observada redução da expressão de HUWE1 no clone #1 quando 

comparado ao controle (Figura 14D). 

Após o silenciamento gênico, ambas as linhagens foram avaliadas quanto à 

sua capacidade proliferativa in vitro ao longo de 3 semanas de cultivo. Na linhagem 

THP-1, observou-se uma redução de aproximadamente 10 vezes na capacidade 

proliferativa, em relação ao controle, ao fim do período de análise. Ainda, o clone 

analisado demonstrou uma expressiva desvantagem de crescimento in vitro em 

relação ao controle, uma vez que a porcentagem de células GFP+ no mesmo foi 

reduzida em aproximadamente 78% ao final do experimento (Figura 14A). Entretanto, 
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um fenótipo diferente foi observado na linhagem HL-60. Nessa linhagem, os 3 clones 

analisados tiveram sua capacidade proliferativa reduzida cerca de 10 vezes em 

comparação ao controle. No entanto, não foi observada a redução da porcentagem de 

células GFP+ ao final do experimento em nenhum dos 3 clones (Figura 14C). Os 

resultados, portanto, sugerem que HUWE1 desempenhe um papel importante em 

eventos de proliferação celular na linhagem THP-1, mas não na linhagem HL-60. 
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Figura 14 – Análise da proliferação celular in vitro e da modulação de efetores da via 

RAS/RAF/MEK/ERK.  Avaliação da capacidade de expansão e da porcentagem de células 

GFP
+
 ao longo do tempo in vitro nas linhagens HL-60 (A) e THP-1 (C) após silenciamento de 

HUWE1 utilizando-se 3 diferentes clones (shHUWE1 #1, #2 e #3). Expressão de moléculas 

efetoras da via RAS em nível gênico por RT-qPCR e em nível proteico por Western Blot nas 

linhagens HL-60 (B) e THP-1 (D) (* p<0,05; *** p<0,001). 

4.8. Silenciamento de HUWE1 em HSPCs expressando o oncogene KRASG12V 

Em função dos fenótipos discrepantes encontrados em linhagens de LMA, 

buscou-se compreender o comportamento de células hematopoiéticas humanas 

expressando o oncogene KRASG12V frente ao silenciamento de HUWE1. 

Primeiramente, foi analisada a capacidade proliferativa das HSPCs em co-culturas. 

Após 3 semanas de cultivo, observou-se o aumento da capacidade proliferativa das 

culturas expressando KRASG12V em relação ao controle (culturas de HSPCs não-

transduzidas). Entretanto, quando comparadas entre si, as culturas que expressavam 

o oncogene KRASG12V juntamente com o silenciamento de HUWE1 demonstraram um 

pior desempenho na capacidade proliferativa em ambos os clones analisados (#1 e 

#3) quando comparadas ao controle de transdução (KRASG12V + SCR) (Figura 15). 
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Dessa forma, os resultados sugerem que HUWE1 desempenha um papel importante 

em eventos de proliferação em HSPCs. 

 

Figura 15 – Análise do crescimento cumulativo das co-culturas de HSPCs. Crescimento 

cumulativo das co-culturas de HSPCs ao longo do tempo após a dupla transdução para 

hiperexpressão do oncogene KRAS
G12V

 e silenciamento de HUWE1 utilizando-se 2 diferentes 

clones (shHUWE1 #1 e #3). 

 Durante o processo de co-cultivo de células hematopoiéticas pode-se observar 

áreas de intensa diferenciação das células tronco e progenitoras hematopoiéticas, 

bem como de proliferação das células diferenciadas. Essas formações são chamadas 

de cobblestones e são comumente visualizadas em co-culturas. Grandes áreas de 

formação de cobblestones indicam altas taxas de diferenciação e proliferação de 

células hematopoiéticas. Na terceira semana de cultivo das células transduzidas 

apenas com KRASG12V, bem como das células transduzidas com KRASG12V em 

combinação com o silenciamento de HUWE1, observou-se um expressivo aumento 

tanto em extensão, quanto em número de células compondo as áreas de formação de 

cobblestones quando comparadas à cultura de HSPCs não-transduzidas. Entretanto, 

quando comparadas entre si, as culturas de células que expressavam o oncogene 

KRASG12V juntamente com o silenciamento de HUWE1 demonstraram uma redução na 

área de formação de cobblestones em ambos os clones analisados (#1 e #3) quando 

comparadas à cultura do controle de transdução (KRASG12V + SCR) (Figura 16). Esses 

resultados corroboram com o perfil de crescimento cumulativo das co-culturas (Figura 

15), reforçando a idéia de que o oncogene KRASG12V induz de proliferação celular na 

presença de HUWE1, enquanto na ausência do mesmo, a vantagem proliferativa é 

reduzida. 
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Figura 16 – Área de formação de cobblestones após 3 semanas em cultura. Imagens 

representativas das áreas de formação de cobblestones em co-culturas de HSPCs 3 semanas 

após a dupla transdução para hiperexpressão do oncogene KRAS
G12V

 e silenciamento de 

HUWE1 utilizando-se 2 diferentes clones (shHUWE1 #1 e #3). As células aderidas, em azul, 

representam a camada estromal (MS5), enquanto as células claras, em suspensão, 

representam diferentes estágios de maturação de células da linhagem hematopoiética. 

Após quatro semanas de cultivo, as culturas de células não-transduzidas 

(controle) e as culturas enriquecidas por sorting para células GFP+ (clones #1 e #3) 

(Figura 17C) foram analisadas quanto à expressão de marcadores de diferenciação 

celular por meio da técnica de citometria de fluxo. Foram analisados os marcadores 

CD14, encontrado na superfície celular de monócitos e macrófagos, e o CD15, 

encontrado na superfície celular de neutrófilos. Foi observado que, enquanto as 

células do controle se diferenciaram majoritariamente em neutrófilos (média de 

46,3%), as células clones #1 e #3 diferenciaram-se majoritariamente em monócitos e 

macrófagos (35,3 e 39,8%, respectivamente) (Figura 17A). As imagens de microscopia 

(citospins) das células do controle ilustram a presença de células de citoplasma rosa 

pálido, com presença de grânulos, e núcleos segmentados de coloração azul escura, 

características inerentes aos neutrófilos na coloração May-Grünwald-Giemsa. Por 

outro lado, nas imagens dos clones #1 e #3, essas células não são visualizadas, mas 

sim células de citoplasma azul claro e núcleo azul violeta, características inerentes aos 

http://www.globe-network.org/en/biology/e-learning/worksheets-and-procedures/bioltrop/may-grunwald-giemsa-mgg-staining
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monócitos na coloração May-Grünwald-Giemsa (Figura 17B). Esses resultados 

sugerem que HUWE1 desempenhe um importante papel no destino de diferenciação 

celular em HSPCs. 

 

Figura 17 – Perfil de diferenciação celular das HSPCs. A) Análise do perfil de diferenciação 

celular das HSPCs após silenciamento de HUWE1 utilizando-se 2 diferentes clones (shHUWE1 

#1 e #3), onde monócitos e macrófagos são CD14
+
 e neutrófilos são CD15

+
; B) Imagens de 

citospins confeccionados com as células hematopoiéticas provenientes das co-culturas 

indicadas, corados com MGG (May-Grünwald-Giemsa), demonstrando o padrão de 

diferenciação celular indicado pelos dotplots correspondentes; C) Imagens das co-culturas 

visualizadas em microscópio de fluorescência, demonstrando o padrão de expressão de GFP 

das células transduzidas em relação ao controle. 

Na quinta semana de cultivo das células após a dupla transdução foi observado 

o colapso da camada de células estromais, caracterizado pelo constante 

desprendimento dessas células da superfície da garrafa de cultivo. Dentro deste 

contexto, é importante ressaltar que o desprendimento da camada estromal não foi 

observado na cultura de células não-transduzidas. Esse fenótipo só foi visualizado nas 

culturas que expressavam o oncogene KRASG12V. No entanto, nas culturas de células 

que expressavam o oncogene KRASG12V juntamente com o silenciamento de HUWE1, 

o fenótipo foi menos intenso que o ocorrido na cultura do controle de transdução 

http://www.globe-network.org/en/biology/e-learning/worksheets-and-procedures/bioltrop/may-grunwald-giemsa-mgg-staining
http://www.globe-network.org/en/biology/e-learning/worksheets-and-procedures/bioltrop/may-grunwald-giemsa-mgg-staining


 
Mariana Tannús Ruckert  Resultados 

 

58 
 

(KRASG12V + SCR) (Figura 18). Esses resultados sugerem que o silenciamento de 

HUWE1 esteja atuando como fator protetor do estroma, reduzindo os efeitos 

provocados pelo oncogene KRASG12V nessas células. 

 

 

Figura 18 – Área de formação de cobblestones após 5 semanas em cultura. Imagens 

representativas das áreas de formação de cobblestones em co-culturas de HSPCs 5 semanas 

após a dupla transdução para hiperexpressão do oncogene KRAS
G12V

 e silenciamento de 

HUWE1 utilizando-se 2 diferentes clones (shHUWE1 #1 e #3). As células aderidas, em azul, 

representam a camada estromal (MS5), enquanto as células claras, em suspensão, 

representam diferentes estágios de maturação de células da linhagem hematopoiética. 

As HSPCs foram avaliadas ainda com relação ao seu potencial clonogênico 

após a transdução, a fim de avaliar a frequência de células progenitoras 

hematopoiéticas. Após 14 dias de semeadura em matriz de metilcelulose, foi realizada 

a contagem diferencial das colônias formadas. Foi observada uma redução 

significativa do número de colônias após o silenciamento de HUWE1 em relação ao 

controle no clone #3 (aproximadamente 40% das colônias do tipo BFU-E e 53% das 

colônias do tipo CFU-GM; p<0,001) (Figura 19B), mas não no clone #1 (Figura 19A). 

No caso das células expressando o oncogene KRASG12V foi observada uma média de 

redução de 71% das colônias do tipo BFU-E e 42% das colônias do tipo CFU-GM em 
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relação ao controle (p<0,001). A combinação da expressão de KRASG12V e do 

silenciamento de HUWE1, por sua vez, provocou uma expressiva redução da 

formação de colônias do tipo BFU-E em relação ao controle em ambos os clones 

analisados (88 e 92%, nos clones #1 e #3, respectivamente; p<0,001). Por fim, a 

combinação também induziu a redução da formação de colônias do tipo CFU-GM em 

relação ao controle em 73% no clone #1 e 84% no clone #3 (p<0,001) (Figura 19A e 

B). Os resultados sugerem, portanto, que o silenciamento de HUWE1 funcione como 

um efeito sinérgico ao fenótipo induzido por KRASG12V na capacidade clonogênica das 

HSPCs. 

 

 

Figura 19 – Capacidade de formação de colônias em matriz de metilcelulose. Análise da 

capacidade clonogênica das HSPCs após a dupla transdução para hiperexpressão do 

oncogene KRAS
G12V

 e silenciamento de HUWE1 utilizando-se 2 diferentes clones (shHUWE1 

#1, A;  e #3, B). (CFU-GM: unidades formadoras de colônias granulocíticas e macrofágicas; 

BFU-E: unidades formadoras de colônias eritróides) (*** p<0,001). 
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5. DISCUSSÃO 

A ubiquitina-ligase HUWE1 desempenha um importante papel na tumorigênese 

por regular eventos de diferenciação, proliferação e morte celular, além de replicação 

e o reparo a danos no DNA (Zhong et al., 2005; Pervin et al., 2011; Chen et al., 2016; 

King et al., 2016). Peter e colaboradores (2014) descreveram o papel de HUWE1 

como oncogene em câncer colorretal, atuando na regulação da ativação de genes 

alvos de MYC (Peter et al., 2014). Por outro lado, também já foi demonstrado que, em 

carcinomas epiteliais apresentando mutação no oncogene RAS, a deleção de HUWE1 

acelera o processo tumorigênico por meio da redução da expressão de p21 e p15, 

atuando, portanto, como supressor tumoral (Inoue et al., 2013). Dessa forma, sua 

atuação como gene supressor tumoral ou oncogene é apontada de maneira 

contraditória na literatura, o que sugere que sua função pode variar de modo tumor-

dependente. 

Apesar de amplamente estudado no contexto da tumorigênese, o papel de 

HUWE1 na leucemogênese ainda não foi elucidado. Trabalhos publicados nos últimos 

anos demonstraram a importância de HUWE1 na manutenção da homeostase em 

células B de camundongos (Hao et al., 2012; Qi et al., 2013). Nesse contexto, foi 

observado que HUWE1 atua na poliubiquitinação de p53 na lisina 48 (K48) marcando 

esse substrato para a degradação proteossomal. Por outro lado, HUWE1 é também 

responsável pela poliubiquitinação de MYC na lisina 63 (K63), culminando na ativação 

dessa proteína. O equilíbrio entre a expressão de p53 e MYC, mediado por HUWE1, 

garante que eventos de proliferação e diferenciação celular, bem como maturação e 

funcionalidade das células B sejam mantidas dentro dos padrões fisiológicos normais 

(Qi et al., 2013).  

Considerando a importância de HUWE1 no processo carcinogênico de tumores 

sólidos e o seu papel na diferenciação de células B, questionou-se sua participação e 

relevância no processo leucemogênico. Dessa forma, na tentativa de elucidar o papel 

de HUWE1 em modelos leucêmicos promovidos pelo oncogene RAS, diferentes 

linhagens celulares foram investigadas no presente trabalho. No modelo de LLA-B, 

aqui representado pela linhagem Nalm-6, observou-se que após o silenciamento de 

HUWE1 houve uma significativa redução da capacidade proliferativa da linhagem e um 

aumento da expressão de p53 e de p21.   

Ao avaliar o padrão de expressão dos efetores da via RAS/RAF/MEK/ERK na 

linhagem Nalm-6, foram observadas divergências entre os clones analisados. Dentre 

os três clones utilizados para promover o silenciamento de HUWE1 dois deles não 
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apresentaram nenhuma diferença significativa quando comparados ao controle. 

Porém, no terceiro clone utilizado (shHUWE1 #3) foram observados fenótipos com 

significância estatística em todos os demais ensaios funcionais analisados. Diante 

dessa divergência entre os clones, os dados obtidos e discutidos a seguir para a 

linhagem Nalm-6, devem ser interpretados com cautela. Avaliando os dados de 

expressão obtidos com o clone #3, é possível observar que ocorre a redução de 

expressão proteica de SHOC2 e da ativação de ERK1/2, sugerindo que o 

silenciamento de HUWE1 possa promover uma inibição da via RAS/RAF/MEK/ERK. 

Uma possível explicação para esse fenótipo recai na possibilidade de adaptação da 

célula tumoral que, com a perda da função de HUWE1, poderia hiperexpressar outras 

moléculas envolvidas no mecanismo de feedback negativo da via como as fosfatases 

de dupla especificidade (DUSPs) e proteínas da família SPROUTY. Inclusive, Zhao e 

colaboradores observaram que a desregulação de proteínas da família SPROUTY 

está relacionada ao desenvolvimento de LMA, demonstrando a importância da 

atuação conjunta dos mecanismos de feedback negativo na leucemogênese (Kim e 

Bar-Sagi, 2004; Zhao et al., 2015). Vale ressaltar que o fato de apenas um clone 

dentre os três testados evidenciar alteração no fenótipo pode indicar uma variabilidade 

biológica inerente à técnica de silenciamento gênico utilizada nesse estudo.  

Juntamente com esses dados, observou-se também um aumento significativo 

da porcentagem de células na fase S do ciclo celular, com a concomitante redução da 

porcentagem de células na fase G0/G1. Dados apresentados por Qi et al. corroboram 

com estes aqui descritos, visto que no referido trabalho, após o silenciamento de 

HUWE1, foi observada uma redução na capacidade proliferativa das células em 

relação ao controle, bem como o aumento da expressão de p53. Estudos recentes 

demonstraram que a deleção de HUWE1 nas linhagens 293T e HeLa também resultou 

na perturbação da maquinaria de replicação celular, com significativo bloqueio do ciclo 

na fase S em ambas as linhagens (Choe et al., 2016). A falha na progressão do ciclo, 

nesse caso, foi causada pela inibição da ubiquitinação de H2AX por HUWE1, evento 

responsável pelo recrutamento de proteínas de reparo e manutenção da estabilidade 

genômica.  

Em conjunto, esses resultados sugerem a possibilidade de que a ausência de 

HUWE1 provoque danos no DNA, induzindo o aumento da expressão de moléculas 

envolvidas na regulação do ciclo celular (p53 e p21) e, como consequência, induza o 

bloqueio do ciclo na fase de replicação do material genético, a fase S. 

Com relação ao perfil de morte celular, foi observada a redução dos índices de 

apoptose no clone #3 da linhagem Nalm-6 após o silenciamento de HUWE1. Uma vez 
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que essas células sofrem um bloqueio no ciclo celular dependente de p21, esses 

resultados levantam a possibilidade de que possa haver uma tentativa de reparo dos 

danos ao DNA, impedindo então que as células entrem em apoptose. Estudos 

anteriores corroboram com essa idéia e demonstraram que a expressão de p21 na 

linhagem Nalm-6 atua como um fator protetor contra a indução de apoptose mediante 

o tratamento com drogas citotóxicas (Davies et al., 2015). Essa relação também já 

havia sido apontada anteriormente em linhagens de câncer colorretal (Polyak et al., 

1996). Além disso, o papel anti-apoptótico de p21 pode estar relacionado à inibição de 

quinases dependentes de ciclinas, necessárias para a ativação das caspases 

envolvidas no processo de apoptose; à regulação transcricional de genes anti-

apoptóticos; ou à inibição direta de proteínas pró-apoptóticas (Sohn et al., 2006; 

Jänicke et al., 2007). 

Finalmente, ao investigar a produção de ROS, esse mesmo clone mostrou uma 

redução significativa da sua produção. O impacto da modulação de HUWE1 sobre o 

estresse oxidativo em células tumorais ainda não foi descrito na literatura, entretanto, 

a relação da via RAS/RAF/MEK/ERK com a indução de estresse oxidativo por meio da 

produção de ROS já foi muito bem estudada (Irani et al., 1997; Abrams et al., 2010; 

Myatt et al., 2011). Sabendo-se que hiperativação da via RAS/RAF/MEK/ERK estimula 

proliferação celular e, consequentemente, a produção de ROS, como já mencionado 

no presente estudo, os resultados aqui obtidos sugerem os níveis de ROS tenham 

sido reduzidos em consequência da inibição da via RAS/RAF/MEK/ERK em Nalm-6 na 

ausência de HUWE1. 

De maneira geral, os resultados obtidos na linhagem Nalm-6 sugerem que o 

silenciamento de HUWE1 no modelo de LLA-B resulta na inibição da via 

RAS/RAF/MEK/ERK. Como já descrito anteriormente neste trabalho, a inibição dessa 

via por meio de mecanismos de feedback negativo pode desencadear o aumento de 

expressão de proteínas envolvidas com a regulação do ciclo celular (Courtois-Cox et 

al., 2006), como observado, no caso da proteína p21. Conjuntamente, essas células 

sofrem um bloqueio no ciclo celular na fase S, sugerindo a tentativa de reparo aos 

danos no DNA e a inibição do processo apoptótico. Todos esses eventos poderiam 

explicar a diminuição da proliferação celular e da produção de ROS, levantando a 

possibilidade de que essas células estejam iniciando o processo de senescência 

celular devido à supressão da via RAS/RAF/MEK/ERK. 

No contexto da LMC, um fenótipo semelhante foi encontrado nos ensaios 

funcionais na linhagem K562, em relação à Nalm-6. No entanto, molecularmente, a 

K562 demonstrou um notável aumento da fosforilação de ERK1/2 em todos os clones 
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analisados, diferentemente da linhagem Nalm-6. O aumento da expressão de p-ERK 

1/2 demonstra uma clara hiperativação da via RAS/RAF/MEK/ERK nessas células. A 

significativa redução das taxas de apoptose em K562 após o silenciamento de HUWE1 

se alinha à observação da hiperativação da via RAS, uma vez que já foi descrito que a 

cascata de sinalização RAS/RAF/MEK/ERK exerce um papel regulador das proteínas 

da família BCL-2 (Pylayeva-Gupta et al., 2011). Nesse contexto, p-ERK1/2 fosforila 

BAD na serina 112 (S112), que resulta na formação de um complexo inativo com as 

proteínas 14-3-3 (Zha et al., 1996). Com isso, BCL-2 fica livre para a formação de 

homodímeros e, consequentemente, desencadeia a sinalização anti-apoptótica. Ainda, 

p-ERK1/2 pode fosforilar a proteína anti-apoptótica Mcl-1, e a pró-apoptótica Bim. A 

fosforilação de Bim promove a sua dissociação das proteínas anti-apoptóticas que, por 

sua vez, ficam livres para ligarem-se a Bax e prevenir a formação dos homodímeros 

que levam à sua ativação e, consequentemente, à sinalização pró-apoptótica (Ley et 

al., 2003; Weston et al., 2003; Harada et al., 2004). Vale ressaltar, que uma análise da 

expressão das proteínas da família BCL-2 após o silenciamento de HUWE1 se faz 

necessária a fim de elucidar os mecanismos específicos envolvidos no controle da 

indução de apoptose nesse modelo. 

Apesar da hiperativação da via RAS/RAF/MEK/ERK, obsevou-se uma redução 

da capacidade proliferativa dessas células in vitro após o silenciamento de HUWE1, o 

que contradiz o fenótipo esperado diante da hiperativação da via. O presente trabalho, 

porém, não é o primeiro a demonstrar a redução da capacidade proliferativa de células 

tumorais diante do silenciamento dessa ubiquitina-ligase. Adhikary e colaboradores 

(2005) também observaram que a modulação exercida por HUWE1 sobre MYC, no 

que tange a proliferação celular, é p53-independente, uma vez que o fenótipo não foi 

alterado quando analisadas células com p53 mutado, assim como na linhagem K562 

(Adhikary et al., 2005). 

Ainda, foi observada uma redução significativa da produção de ROS na 

linhagem K562 após o silenciamento de HUWE1, mostrando-se um dado controverso 

diante da conhecida hiperativação da via RAS/RAF/MEK/ERK nessas células e sua 

conhecida relação com a indução de estresse oxidativo (Irani et al., 1997; Abrams et 

al., 2010; Maya-Mendoza et al., 2015). Com isso, uma investigação mais aprofundada 

é necessária para compreender os mecanismos moleculares envolvidos nesse 

fenótipo. Estudos anteriores já demonstraram que a geração de ROS e a consequente 

indução de estresse oxidativo em linhagens que expressam a proteína aberrante BCR-

ABL, são altamente dependentes da expressão de STAT5 e do controle que a mesma 

exerce sobre os agentes antioxidantes intracelulares (Bourgeais et al., 2017). Sabe-se 
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também que a geração de ROS nessas células funciona como uma espécie de ciclo 

de retroalimentação, no qual o oncogene BCR-ABL é responsável pelo aumento de 

ROS, favorecendo mutações em seu próprio gene. O aumento do número de cópias 

do gene mutado também favorece a geração ROS, aumentando ainda mais a 

instabilidade genômica e, consequentemente, o caráter leucemogênico dessas células 

(Antoszewska-Smith et al., 2017). Entretanto, diversos grupos, incluindo Antoszewska-

Smith et al., já demonstraram que a própria tirosina-quinase BCR-ABL mantém o 

estresse oxidativo dentro de um limiar tolerável, por meio de mecanismos de reparo de 

danos ao DNA, evitando que essas células sofram danos irreversíveis e entrem em 

processo de apoptose. 

De maneira geral, os dados apresentados sugerem que o silenciamento de 

HUWE1 no modelo de LMC induz a hiperativação da via RAS/RAF/MEK/ERK. 

Entretanto, de maneira inesperada, a hiperativação da via promoveu a diminuição da 

produção de ROS e da capacidade proliferativa dessas células, além da redução das 

taxas de apoptose. Dessa forma, sugere-se que HUWE1 esteja envolvido no feedback 

negativo da via, atuando em eventos de proliferação celular, estresse oxidativo e 

indução de apoptose. No entanto, os mecanismos pelos quais essa ubiquitina-ligase 

controla os eventos mencionados devem ser elucidados em estudos posteriores. 

No contexto da LMA, as linhagens HL-60 e THP-1 foram avaliadas quanto à 

sua capacidade proliferativa in vitro. Considerando que ambas as linhagens 

apresentam mutação em NRAS, os dados obtidos neste estudo foram supreendentes. 

A linhagem THP-1, bem como as linhagens Nalm-6 e K562, apresentou uma redução 

da sua capacidade proliferativa, visto que a porcentagem de células com o 

silenciamento de HUWE1 em cultura decaiu drasticamente em relação ao controle ao 

longo do tempo. Por outro lado, a linhagem HL-60 não foi afetada nesse aspecto, e 

manteve constantes as porcentagens de células com o silenciamento de HUWE1 ao 

longo de todo o período de observação.  

Estudos previamente publicados já demonstraram que as células da linhagem 

THP-1 são altamente dependes da fosforilação oxidativa para obtenção de energia 

(Suganuma et al., 2010). Por outro lado, dados obtidos por colaboradores deste 

trabalho e ainda não publicados, apontam que a linhagem HL-60 opta prioritariamente 

pela via glicolítica para a obtenção de enegia. A mudança do perfil metabólico do 

processo de fosforilação oxidativa para glicólise, conhecida como Efeito Warburg, é 

um dos hallmarks do câncer (Hanahan e Weinberg, 2011) e tem sido estudada como 

um possível alvo para atingir seletivamente as células tumorais no tratamento da 

doença. Dessa maneira, a percepção de que HUWE1 possa estar de alguma forma 
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relacionada ao metabolismo das células tumorais, torna essa molécula um 

interessante alvo de investigação no contexto da leucemogênese mielóide. 

Buscando compreender os mecanismos pelos quais essas linhagens 

apresentam fenótipos tão distintos, vislumbrou-se estabelecer um modelo de estudo 

em células tronco e progenitoras hematopoiéticas humanas, a fim de reduzir a 

interferência do background de mutações genéticas presentes nas linhagens celulares. 

Para o estudo da interação entre a via de sinalização RAS e a ubiquitina-ligase 

HUWE1, as HSPCs foram, concomitantemente, transduzidas com a mutação 

KRASG12V e silenciadas quanto à expressão de HUWE1.  

Primeiramente, foi avaliado o crescimento cumulativo das HSPCs em cultura. O 

notável aumento do crescimento cumulativo da cultura de células expressando 

KRASG12V sugere a hiperativação da via RAS/RAF/MEK/ERK. O aumento de 

proliferação, nesse caso, é um resultado esperado da hiperativação da via RAS, uma 

vez que a mesma é sabidamente responsável pela promoção de proliferação em 

células tumorais (Pylayeva-Gupta et al., 2011). Dados previamente publicados 

corroboram com esses resultados (Fatrai et al., 2011). A combinação da expressão de 

KRASG12V e do silenciamento de HUWE1, entretanto, reduziu o crescimento 

cumulativo das culturas, em relação àquelas nas quais o silenciamento de HUWE1 

não estava presente. A redução da vantagem proliferativa dessas células na ausência 

de HUWE1 pode sugerir que essa molécula desempenhe um papel importante em 

eventos de proliferação celular em células hematopoiéticas e que a sua ausência ative 

outros mecanismos de feedback que resultem na inibição da via RAS/RAF/MEK/ERK. 

Esses resultados se alinham tanto aos encontrados nas linhagens de leucemia 

utilizadas no presente estudo, quanto aos de estudos previamente publicados em 

células B normais e em outros tipos tumorais (Adhikary et al., 2005; Qi et al., 2013). 

Fatrai et al., observaram que a vantagem proliferativa das células expressando 

KRASG12V foi revertida por meio do uso de inibidores de MEK, levando então à 

conclusão de que a via de sinalização RAS/RAF/MEK/ERK é a responsável pelo 

fenótipo observado. Dessa maneira, os dados apresentados pelo referido estudo 

suportam a idéia de que o silenciamento de HUWE1 possa estar resultando na 

indução de outro mecanismo de feedback negativo da via RAS/RAF/MEK/ERK nesse 

modelo. 

Em segundo lugar, ainda com relação à capacidade proliferativa dessas 

células, foram avaliadas as áreas de formação de cobblestones em co-culturas.Após 3 

semanas de cultivo foi observada uma visível discrepância entre a dimensão das 

áreas de formação de cobblestones, com redução das mesmas nas culturas que 
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combinavam a expressão de KRASG12V e silenciamento de HUWE1. Esse dado 

concorda com o padrão de crescimento cumulativo apresentado pelas culturas, uma 

vez que a dimensão da área de formação de cobblestones, nesse contexto, traduz a 

capacidade das células tronco e progenitoras de proliferarem e diferenciarem-se em 

células maduras da linhagem mielóide. À 5ª semana de cultivo, as culturas que 

apresentavam somente a expressão de KRASG12V entraram em colapso, com o 

recorrente desprendimento das células da camada estromal. Entretanto, esse fenótipo 

foi atenuado nas culturas com o silenciamento de HUWE1. Mais uma vez, o 

silenciamento de HUWE1 em HSPCs sugere a possível ativação de um mecanismo 

alternativo de feedback negativo da via RAS/RAF/MEK/ERK, uma vez que se observa 

que na ausência de HUWE1 os fenótipos observados no contexto da expressão do 

oncogene KRASG12V são atenuados. 

Estudos anteriores demonstraram que a indução da via RAS pelos oncogenes 

NRASG12D e HRASG12V em HSPCs humanas normais elevaram os níveis de ROS e 

desencadearam a ativação da resposta ao estresse oxidativo mediada por p38 (Hole 

et al., 2010). Considerando-se os dados obtidos no presente estudo em modelos 

leucêmicos, observou-se que a silenciamento de HUWE1 no contexto da hiperativação 

da via RAS promoveu uma redução da produção de ROS. Esses dados corroboram 

com o fenótipo observado no modelo de HSPCs do presente estudo e sugerem uma 

possível associação com o mecanismo de indução de estresse oxidativo previamente 

apresentado por Hole et al. Dessa forma, os resultados aqui apresentados sugerem 

que HUWE1 possa desempenhar um papel na modulação da produção de ROS em 

HSPCs no contexto da hiperativação de RAS. Entretanto, ensaios para a quantificação 

da geração de ROS nas HSPCs após o silenciamento de HUWE1 se fazem 

necessários para a confirmação dessa hipótese. 

Em seguida, foi avaliada a capacidade clonogênica das HSPCs em matriz de 

metilcelulose suplementada com citocinas. As atuações da expressão do oncogone 

KRASG12V e do silenciamento de HUWE1, nesse contexto, foram observadas tanto 

uma a uma, quanto em conjunto. Apenas um dos clones avaliados no cenário do 

silenciamento de HUWE1 demonstrou significativa redução do número total de 

colônias formadas. No cenário da expressão de KRASG12V, observa-se a significativa 

redução do número total de colônias, com impacto nos dois tipos de colônia avaliados, 

sendo esse mais expressivo nas colônias do tipo BFU-E. A combinação entre a 

expressão de KRASG12V e o silenciamento de HUWE1, por sua vez, reduziu 

drasticamente o número total de colônias formadas e praticamente extinguiu a 

formação de colônias do tipo BFU-E em relação ao controle. Pela primeira vez em 
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HPSCs, o silenciamento de HUWE1 parece cooperar com o fenótipo induzido por 

KRASG12V, uma vez que a ação simultânea dessas modulações apresenta um efeito 

somativo na redução da formação de colônias. Esse dado sugere que HUWE1 esteja 

envolvido com a diferenciação das HSPCs em células progenitoras da linhagem 

hematopoiética e que, nesse caso, os possívels mecanismos de feedback negativo 

que compensariam a ausência de HUWE1 não estariam atuando. 

A redução do número total de colônias provenientes das células expressando 

KRASG12V observado no presente estudo vai de encontro ao observado por Fatrai et 

al., onde foi descrito um aumento significativo do número de côlonias nesse contexto. 

Entretanto é válido ressaltar que as metodologias divergem entre os dois trabalhos. No 

referido estudo, as células foram enriquecidas por sorting após um período de 1 a 3 

semanas em co-cultura, enquanto no presente estudo, as células foram enriquecidas 

48 horas após o processo de transdução. Não obstante, o perfil de diferenciação 

celular observado é concordante entre os dois estudos, e sugere que a indução da 

expressão de KRASG12V tenha como consequência um profundo impacto na formação 

de colônias do tipo BFU-E, priorizando a formação de colônias do tipo CFU-GM. O 

fenótipo observando também é consoante com estudos anteriores em HSPCs 

tranduzidas com NRASG13R, onde a expressão desse oncogene promoveu a 

diferenciação em células da linhagem granulocítica em detrimento da eritrocítica (Shen 

et al., 2007).  

Ainda com relação ao comprometimento das HSPCs com  subtipos específicos 

da linhagem hematopoiética, essas células foram avaliadas quanto ao seu perfil de 

diferenciação celular. Os resultados obtidos demonstram que após o silenciamento de 

HUWE1, as HSPCs passaram a diferenciar-se majoritariamente em monócitos, ao 

contrário do controle de células não-transduzidas, que se diferenciaram, em sua 

grande maioria, em neutrófilos. Esses dados sugerem, mais uma vez, que HUWE1 

desempenha um papel importante no processo de diferenciação celular das HSPCs. 

De maneira similar, Fatrai et al. demonstraram, por meio da marcação por 

anticorpos anti-CD14 (monócitos) e anti-CD11b (macrófagos) que, no contexto da 

expressão do oncogene KRASG12V, as HSPCs se diferenciam majoritariamente em 

monócitos. Esse resultado corrobora para a idéia de que, nesse contexto, o 

silenciamento de HUWE1 coopera com o fenótipo induzido por KRASG12V. 

No entanto, Fatrai et al. também observaram, por meio do uso de inibidores de 

p38, que esse efetor da via p38/MAPK é o responsável pelos eventos de diferenciação 

celular em HSPCs expressando KRASG12V, e não MAPK/ERK como poder-se-ia 

presumir. Mediante os dados previamente obtidos pelo grupo – e publicados em Fatrai 
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et al. (2011) – nesse modelo de indução da via RAS em HSPCs humanas, pode-se 

inferir que a expressão de KRASG12V induz a ativação das vias RAS/RAF/MEK/ERK e 

p38/MAPK. Essas vias estão associadas, respectivamente, à indução de proliferação e 

diferenciação celular in vitro (Fatrai et al., 2011), e ainda, no caso de p38/MAPK, à 

resposta ao estresse oxidativo em função da geração de ROS (Hole et al., 2010). 

Considerando que o silenciamento de HUWE1 nesse contexto: 1) apresentou-se como 

atenuante no efeito de indução de proliferação celular; 2) funcionou como agravante 

do impacto na capacidade clônogênica; 3) demonstrou o mesmo padrão de 

diferenciação celular que o observado na expressão de mutações do oncogene RAS, 

o presente estudo sugere que HUWE1 possa desempenhar o papel de moduladora 

não só da via ERK/MAPK, como já descrito na literatura (Jang et al., 2014), mas 

também de p38/MAPK em modelos leucêmicos e de HSPCs normais. Entretanto, os 

mecanismos moleculares pelos quais HUWE1 medeia a modulação dessas vias 

parmanecem a serem esclarecidos por futuros estudos. 

Em suma, o presente estudo apresenta evidências que apontam para o 

envolvimento da ubiquitina-ligase HUWE1 na modulação da ativação não apenas da 

via ERK/MAPK, como também de outras vias mediadas por RAS, como p38/MAPK, 

em modelos leucêmicos e de HSPCs humanas. Entretanto, devido à diversidade de 

substratos dessa proteína, e ao seu comportamento contexto-dependente na 

ubiquitinação dos mesmos, uma investigação mais profunda dos mecanismos 

moleculares pelos quais HUWE1 exerce a modulação dessas vias de sinalização se 

faz necessária para a compreenção de seu papel no contexto da leucemogênese.
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6. CONCLUSÕES 

O conjunto de resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que: 

 O silenciamento de HUWE1 reduz a capacidade proliferativa das 

linhagens Nalm-6, K562 e THP-1 in vitro, mas não de HL-60; 

 Nas linhagens Nalm-6 e K562, o silenciamento de HUWE1 causou a 

redução da produção de espécies reativas de oxigênio, associada à 

redução das taxas de apoptose; 

 A ausência de HUWE1 causou a ativação de ERK1/2 apenas na 

linhagem K562;  

 Na linhagem Nalm-6, foi observado um aumento da expressão de p53 

associado ao aumento da expressão de p21 na ausência de HUWE1; 

 O silenciamento de HUWE1 resultou na indução de bloqueio do ciclo 

celular em Nalm-6, com acúmulo de células na fase S e simultânea 

redução do número de células na fase G0/G1; 

 Em HSPCs, o silenciamento de HUWE1 reduziu a capacidade 

proliferativa das culturas que expressavam o oncogene KRASG12V; 

 Em combinação com KRASG12V, o silenciamento de HUWE1 reduziu 

drasticamente capacidade clonogênica das HSPCs, em especial as do 

tipo BFU-E;  

 Na ausência de HUWE1 o perfil de diferenciação celular das HSPCs foi 

alterado para a linhagem monocítica. 
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