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Tu perguntas 

o que uma lagosta tece lá embaixo com seus pés dourados? 

Respondo que o oceano sabe. 

E por quem a medusa espera em sua veste transparente? 

Está esperando pelo tempo, como tu. 

'Quem as algas apertam em seu abraço...', perguntas 

'mais firme que uma hora e um mar certos?' Eu sei. 

Perguntas sobre a presa branca do narval 

e eu respondo contando como o unicórnio do mar, 

arpado, morre. 

Perguntas sobre as plumas do rei-pescador 

que vibram nas puras primaveras dos mares do sul. 

Quero te contar que o oceano sabe isto: 

que a vida, em seus estojos de jóias, 

é infinita como a areia incontável, pura; 

e o tempo, entre uvas cor de sangue 

tornou a pedra dura e lisa encheu a água-viva de luz, 

desfez o seu nó, soltou seus fios musicais 

de uma cornicópia feita de infinita madrepérola. 

Sou só a rede vazia diante dos olhos humanos na escuridão 

e de dedos habituados à longitude 

do tímido globo de uma laranja. 

Caminho como tu, investigando a estrela sem fim 

e em minha rede, durante a noite, acordo nu. 

A única coisa capturada é um peixe preso dentro do vento. 

 

 

Pablo Neruda 
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RESUMO 

 

O emprego da metodologia de microarranjos no estudo do câncer tem permitido a 

identificação de genes com alterações em seus perfis de expressão, os quais estão direta ou 

indiretamente envolvidos na etiologia dessa doença. O crescente número de publicações de 

experimentos de expressão gênica em repositórios de dados de microarranjos demonstra que, 

em geral, a limitação não está na quantidade ou qualidade desses experimentos, mas no 

processamento desses dados. Dessa forma, há a necessidade de desenvolver metodologias de 

bioinformática que sejam capazes de analisar tais perfis de forma integrada, incluindo no 

contexto da análise, dados provenientes de outros experimentos. 

O desenvolvimento do câncer tem sido associado principalmente a distúrbios nos 

mecanismos de controle do ciclo celular, cujas vias são dependentes de uma maquinaria 

transcricional e de seus elementos regulatórios; entre estes últimos, os fatores de transcrição 

(FTs) têm sido estudados como potenciais alvos para a terapia molecular. 

No presente trabalho, um conjunto de dados de microarranjos realizados a partir de 

amostras de glioblastoma foi obtido em repositórios públicos (GEO e ArrayExpress). O teste 

estatístico SAM foi aplicado aos dados e os genes diferencialmente expressos (FDR ≤ 0,05), 

induzidos em glioblastoma (1.830 genes), foram submetidos a uma análise de associação a 

FTs (programa FatiGO+), a qual associou os FTs HNF1A, IRF7 e E2F (p ≤ 0,05) aos genes 

induzidos. Adicionalmente, a lista de genes foi submetida a uma análise de associação a um 

banco de dados de assinaturas transcricionais do software TBrowser, extraídas de diversos 

experimentos de microarranjos do GEO. Como resultado, 7.910 assinaturas foram associadas 

(p ≤ 0,01), sendo que as cem primeiras também foram relacionadas a FTs por meio de 

ferramentas disponibilizadas no próprio TBrowser. Os FTs E2F1 e E2F4 foram associados a 

mais de 80% das assinaturas analisadas. Dessa forma, ambas as análises apontaram o FT E2F, 

mais especificamente E2F1 e E2F4, como associados à lista inicial de genes fornecida pelo 

SAM. A expressão de E2F1 e E2F4 foi avaliada por meio da técnica de RT-PCR quantitativa 

em tempo real em amostras de RNA de sete linhagens de glioblastoma (T98, U251, U138, 

U87, U343, MO59J e MO59K). Interessantemente, ambos os genes foram apontados como 

superexpressos em todas as linhagens, a maioria com significância estatística. 

A família de FTs E2F apresenta papéis importantes no controle da proliferação celular e 

apoptose. Alguns membros atuam como oncogenes, e outros, como genes supressores de 

tumor, dependendo do contexto molecular nos quais se encontram. Muitos trabalhos da 

literatura têm apontado a importância desses FTs, especialmente E2F1, no processo de 
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tumorigênese. Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, o status de expressão 

(indução) de E2F1 e E2F4 é provavelmente associado ao glioblastoma. Esses FTs podem 

influenciar a expressão de uma série de genes cruciais, frequentemente alterados nessa 

doença, o que ainda requer um estudo mais detalhado, visando à validação desses FTs como 

biomarcadores, ou até mesmo como alvos moleculares que possam ser empregados no 

estabelecimento de novas modalidades de terapias. 
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ABSTRACT 

 

The application of DNA microarrays in cancer research has provided the identification of 

abnormal expression profiles of a series of genes, which may be directly involved in the 

etiology of such disease. The increasing number of publications related to gene expression 

profile in microarray repositories has demonstrated that the limitation of such experiments is 

not associated with the quantity neither the quality of such experiments, but with data 

processing. Therefore, there is a great interest in the development of methodologies in 

bioinformatics that allow the integrated analysis of such profiles, including data set from other 

experiments. 

Cancer development has been associated mostly with changes in cell cycle control, whose 

intracellular pathways are dependent on the transcriptional machinery. Regulatory elements 

involved in transcription, which include transcriptional factors (TFs), can be potential targets 

for molecular therapy. 

In the present study, a set of microarray data achieved from glioblastoma samples were 

obtained from public repositories (GEO and ArrayExpress). Data were submitted to statistical 

analysis using SAM, and 1,830 up-regulated genes (FDR ≤ 0.05) were submitted to TFs 

association analysis (FatiGO+ program). Those genes were associated to the TFs HNF1A, 

IRF7 and E2F (p ≤ 0.05). Moreover, the set of genes was submitted to a transcription 

signature bank data association analysis using the software TBrowser, extracted from GEO, 

which provided a wide range of data sets from microarray experiments. The analysis led to 

7,910 associated signatures (p ≤ 0.01); out of them, the first 100 were related to TFs according 

to the tools available in TBrowser. The TFs E2F1 and E2F4 were associated to more than 

80% from the analyzed signatures. Therefore, both analysis suggested that the TF E2F, 

specifically E2F1 and E2F4, were associated to the initial gene set obtained by the SAM 

analysis. The expression of E2F1 and E2F4 was evaluated by quantitative real-time PCR 

using RNA samples from seven glioblastoma cell lines (T98, U251, U138, U87, U343, 

MO59J and MO59K). Interestingly, both genes were found up-regulated in all cell lines. 

The E2F TFs family members present important roles in cell proliferation control and 

apoptosis. Depending on the molecular context involved, some members act as oncogenes and 

others as tumor suppressor genes. A great number of studies has suggested the importance of 

such TFs , specially E2F1, in the tumorigenesis process. According to the present results, the 

expression status (induced) of E2F1 and E2F4 may be associated with glioblastoma. These 

TFs may influence the abnormal expression of important genes in cancer, even though 
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detailed studies should be necessary in order to validate these TFs as biomarkers or molecular 

targets for therapeutical intervention. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Microarranjos de cDNA e sua aplicação no estudo do câncer 
 

Alterações nos perfis de expressão dos genes podem gerar respostas celulares não 

convencionais, as quais são passíveis de desencadear doenças. A metodologia de 

microarranjos tornou possível o estudo de expressão gênica em larga escala de maneira eficaz, 

permitindo analisar simultaneamente os perfis de expressão de milhares de genes em uma 

situação biológica de interesse. O emprego dessa metodologia no estudo de doenças, por 

exemplo, tem permitido a identificação de genes com alterações em seus perfis de expressão, 

os quais estão direta ou indiretamente envolvidos na etiologia dessas enfermidades (De 

Magalhães et al., 2009). 

Em aproximadamente duas décadas de uso da técnica de microarranjos de cDNA, centenas 

de experimentos têm sido realizados, gerando perfis globais e quantitativos de expressão 

gênica em diversas situações experimentais (Dudley et al., 2009), sendo que muitos trabalhos 

investigam doenças como o câncer (Dopazo et al., 2001; Rhodes e Chinnaiyan, 2005; Rhodes 

et al., 2007). 

O câncer é uma das principais causas de morte em todo o mundo. Estima-se que 

aproximadamente 7,4 milhões de pessoas morrem por ano vítimas de algum tipo de câncer, 

perfazendo 13% das mortes em todo o mundo (Rosser e Goodison, 2010). Apesar de extensa 

pesquisa no campo da oncologia e do desenvolvimento de algumas estratégias bem sucedidas 

na prevenção, diagnóstico e tratamento, as causas e desenvolvimento do câncer ainda não são 

completamente conhecidos. As perspectivas são de aumento no número de mortes pela 

doença, projetadas para 9,2 milhões em 2015 e 12 milhões em 2030 (Calvert e Frucht, 2002). 

Dessa maneira, tratamentos mais eficazes, assim como programas de prevenção e inovações 

nas metodologias de diagnóstico devem ser desenvolvidos para que os números reais de 

mortes devidas ao câncer, no futuro, subvertam as atuais perspectivas. 

O desenvolvimento do câncer tem sido principalmente associado a distúrbios no controle 

do ciclo celular, caracterizando-se como uma instabilidade genômica gerada por falhas nesses 

mecanismos (Hartwell e Kastan, 1994; Kinzler e Vogelstein, 1997; Bartek et al., 1999; Rosser 

e Goodison, 2010). O papel dos defeitos na maquinaria do ciclo celular no desenvolvimento e 

progressão de neoplasias malignas tornou-se cada vez mais evidente, segundo uma extensa 

literatura (Hall e Peters, 1996; Carnero, 2002; Hahn e Weinberg, 2002; Park e Lee, 2003; 

Tessema et al., 2004), mas as pesquisas desenvolvidas em escala genômica têm demonstrado 
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que muitas outras classes de genes são também alteradas, tais como: controle metabólico, 

resposta ao estresse, reparo do DNA, adesão, apoptose, controle da transcrição e tradução, 

dentre outras (Bassi et al., 2008). 

Por meio de experimentos de microarranjos, tipos e subtipos de câncer têm sido 

distinguidos com base em seus padrões de expressão gênica. Além disso, novos subtipos 

moleculares de câncer têm sido descobertos associando-se as propriedades tumorais ao 

paciente, indicando, por exemplo, propensão à metástase, e sensibilidade ou resistência a 

terapias específicas (Alizadeh et al., 2000; Alizadeh et al., 2001; Sorlie et al., 2003; Sotiriou 

et al., 2003; Rhodes e Chinnaiyan, 2005; Goodison et al., 2010). Assim, a técnica de 

microarranjos tem auxiliado, mesmo que de forma indireta, na descoberta de novas 

modalidades de tratamento. 

Estudos clínicos evidenciam a importância dos perfis de expressão gênica obtidos nos 

experimentos de microarranjos, demonstrando que esses perfis podem influenciar a tomada de 

decisão na prática clínica. Essa metodologia já é utilizada em alguns centros de pesquisa em 

pacientes com câncer de mama e linfoma (Van De Vijver et al., 2002; Dave et al., 2004). 

Há perspectivas de utilização dos perfis de expressão gênica em larga escala no 

diagnóstico e prognóstico, bem como na definição de estratégias de tratamento mais eficazes. 

Mas antes que tais aplicações se tornem realidade, faz-se necessária a realização de validações 

cuidadosas dessas assinaturas de expressão gênica (Michiels et al., 2005). 

 

1.2 Glioblastoma: necessidade de novas terapias mais eficazes 
 

A incidência de alguns tumores, como os tumores cerebrais primários, aumentou 

drasticamente ao longo das últimas décadas (Brandes, 2003). Esses tumores cerebrais 

(excluindo meningiomas) constituem aproximadamente 2% de todos os tumores primários 

(Reifenberger e Collins, 2004). Em todo o mundo, aproximadamente 176.000 casos de câncer 

de sistema nervoso central (SNC) são diagnosticados por ano, com uma mortalidade anual de 

128.000 pessoas (Parkin et al., 2001). 

Os gliomas malignos são os tumores primários mais comuns do SNC em adultos 

(Grossman e Batara, 2004). Esses tumores são nomeados de acordo com o tipo celular com o 

qual mais se assemelham e que provavelmente os originou. Os principais subtipos 

histológicos de glioma são astrocitoma, oligodendroglioma e ependimoma. Astrocitomas são 

classificados em graus de I a IV, de acordo com a WHO – World Health Organization (Louis 

et al., 2007): os graus I e II constituem os astrocitomas de crescimento lento, o grau III 
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corresponde a astrocitomas anaplásicos e o grau IV consiste no glioblastoma multiforme, o 

mais comum (65%) e maligno dentre os tumores cerebrais (Bai et al., 2011). 

O tratamento de pacientes com glioblastoma envolve terapias agressivas, consistindo na 

combinação de cirurgia, radioterapia e quimioterapia adjuvante paralela com temozolomida, 

um agente metilante que atua no DNA formando aductos (Stupp et al., 2001). Entretanto, tais 

terapias agressivas não garantem a cura e estão associadas à significativa morbidade (Ramos 

et al., 2010). 

Outras modalidades de tratamento também vêm sendo testadas recentemente no tratamento 

do glioblastoma, como o uso de adenovírus recombinante na transfecção de genes que podem 

ter função terapêutica (Dent et al., 2008), inibição de genes e vias específicas, como fatores de 

crescimento, seus receptores e seus efetores (Sathornsumetee et al., 2007), inibição de fatores 

de transcrição (Mees et al., 2009) e inibição de genes de reparo do DNA (Belzile et al., 2006; 

Madhusudan e Middleton, 2005). 

Apesar do avanço ocorrido na área clínica, a sobrevida média dos pacientes com essa 

doença é de aproximadamente um ano a partir do diagnóstico (Avgeropoulos e Batchelor, 

1999; Aoki et al., 2007). 

Um dos maiores desafios no estudo de tumores cerebrais é identificar biomarcadores e/ou 

assinaturas de expressão gênica que complementem, especifiquem e aumentem a 

sensibilidade e especificidade das atuais análises clinicopatológicas (Ziober et al., 2010). A 

busca por novas estratégias de tratamento, como a terapia molecular, pode ser bastante 

interessante e promissora, visto que os tratamentos atuais geralmente são agressivos para os 

pacientes e, em muitos casos, há o problema de resistência aos agentes antitumorais utilizados 

(Rosser e Goodison, 2010; Bai et al., 2011). Dessa forma, pesquisas focadas no 

desenvolvimento de novas drogas, assim como de novos alvos e abordagens são necessárias 

(Reardon e Wen, 2006). 

 

1.3 Bancos de dados de microarranjos e a necessidade de análises integrativas 
 

Muitos repositórios públicos de dados de microarranjos surgiram como consequência da 

grande quantidade de experimentos realizados. Além disso, a maior parte das revistas 

científicas passou a requerer a disponibilização dos dados de microarranjos em bases públicas 

(Anonymous, 2002), tornando exponencial o crescimento da quantidade desses dados em 

repositórios internacionais (Parkinson et al., 2009). 
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Nesse contexto, duas bases de dados se destacaram (Anonymous, 2002): o GEO (Gene 

Expression Omnibus – (Barrett et al., 2005; Barrett et al., 2011), base de dados do NCBI 

(National Center for Biotechnology Information), e o ArrayExpress (Brazma et al., 2003; 

Parkinson et al., 2005; Parkinson et al., 2009; Parkinson et al., 2011), base de dados do EBI 

(European Bioinformatics Institute). Ambas utilizam o padrão de anotação MIAME 

(Minimum Information About a Microarray Experiment) (Brazma et al., 2001), o que 

contribuiu para o seu sucesso no meio científico. A padronização MIAME descreve quais 

informações de um experimento de microarranjos precisam ser publicadas para assegurar que 

a interpretação dos resultados não seja ambígua. A adoção dessas orientações para publicação 

no meio científico tem garantido a reprodutibilidade das análises e dos resultados encontrados 

pelos pesquisadores que publicaram os dados, além de torná-los úteis para novas análises 

(Brazma, 2009). 

Usando-se as palavras “câncer” e “humano” como chaves de busca em bancos de dados de 

experimentos de microarranjos, listas imensas de resultados são geradas. Até 2005, por 

exemplo, na base de dados de publicações da Affymetrix havia 646 artigos relacionados com 

câncer, sendo 453 publicados apenas entre 2004 e 2005. No banco de dados GEO, já havia 84 

conjuntos de dados de estudos em câncer. Já a base de dados Oncomine (Rhodes et al., 2004), 

específica de microarranjos de câncer, possuía 114 conjuntos de dados, totalizando mais de 

8.000 experimentos (Rhodes e Chinnaiyan, 2005). 

Atualmente, a base de dados de publicações da Affymetrix conta com 23.067 publicações. 

O GEO possui 2.721 conjuntos de dados, totalizando 541.888 amostras e o Oncomine totaliza 

534 conjuntos de dados e 43.021 amostras. O ArrayExpress conta com 20.982 experimentos. 

Essas estatísticas demonstram o crescente número de experimentos realizados ao longo dos 

últimos anos. Normalmente, tais experimentos são analisados individualmente e publicados 

nas bases de dados, sem que haja uma preocupação em realizar análises expandidas, nas quais 

vários conjuntos de dados sejam englobados (Moreau et al., 2003). 

Considerando a enorme quantidade de experimentos de microarranjos realizados e de 

informações geradas, as análises integradas, as quais avaliam esses resultados de 

transcriptoma do câncer no contexto de outras fontes de dados são, em geral, pouco abordadas 

(Golub et al., 1999; Cui et al., 2011). A análise integrativa apresenta-se como uma nova 

forma de análise, cujo objetivo é examinar os perfis de expressão gênica de um experimento 

(como microarranjos em câncer), adicionando ao contexto da análise dados oriundos de outros 

experimentos. Esses dados podem ser provenientes de experimentos nos quais as mesmas 

técnicas foram aplicadas, porém implementadas por outros grupos de pesquisa, ou podem 
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representar dados genômicos obtidos por meio de outras técnicas (Rhodes e Chinnaiyan, 

2005). Dessa forma, as análises integrativas possibilitam a geração de conclusões mais 

“profundas” e menos “óbvias” a partir dos dados gerados. 

Abordagens integrativas são capazes de simplificar perfis de expressão gênica complexos 

de tumores, transformando uma assinatura de câncer unidimensional em redes de interação 

multidimensional e extraindo mecanismos regulatórios intrínsecos a partir dos níveis de 

expressão dos genes. Essas informações intrínsecas normalmente não são detectadas nas 

análises convencionais, como análise de expressão diferencial baseada em estatística e 

aplicação de algoritmos de agrupamento hierárquico, por exemplo (Tomlins et al., 2006). 

Atualmente, existem várias abordagens analíticas e computacionalmente integrativas: 

meta-análise, análise de enriquecimento funcional, análise de interactoma, análise de redes 

transcricionais e análise integrativa de sistemas modelo, dentre outras (Segal et al., 2005). 

No contexto do estudo do câncer, as abordagens integrativas podem ser aplicadas de 

diversas formas: métodos de meta-análise propõem integração de dados na busca de 

assinaturas de câncer; análises de melhoramento buscam identificar módulos gênicos 

funcionais regulados coordenadamente; redes de interação de proteínas procuram detectar 

complexos de interação desregulados em câncer; redes transcricionais visam inferir 

mecanismos regulatórios em câncer; análises de perfis de expressão em sistemas modelo 

integram dados obtidos in vitro, como perfis de expressão de tumores humanos, com 

experimentos in vivo para inferir vias oncogênicas (Rhodes e Chinnaiyan, 2005). 

Com o crescimento exponencial dos dados em escala genômica, abordagens de 

bioinformática integrativa serão decisivas para a inferência de elementos regulatórios e de 

redes de interação entre genes e células, possibilitando melhor entendimento das disfunções 

gênicas que levam ao desenvolvimento de doenças, incluindo-se o câncer. 

Não obstante, por causa da heterogeneidade existente entre os conjuntos de dados, já que 

há diferentes plataformas, inúmeros protocolos e delineamentos experimentais distintos, 

análises integrativas tornam-se complicadas no campo dos dados de microarranjos (Warnat et 

al., 2005). Assim, diferentes conjuntos de dados nem sempre são diretamente comparáveis 

(Kuo et al., 2002; Irizarry et al., 2005), fazendo-se estritamente necessária a aplicação de 

métodos estatísticos para normalizar os dados (Jiang et al., 2004). Dessa forma, é importante 

definir padrões para tornar possível a integração entre diversos conjuntos de dados de 

microarranjos. Atualmente, não há consenso ou diretrizes claras que delimitem a melhor 

maneira de realizar a transformação dos dados de modo a torná-los diretamente comparáveis 

(Fishel et al., 2007). 
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1.4 Alvos transcricionais e “assinaturas de câncer” 
 

Muitas “assinaturas de câncer” (conjunto de genes diferencialmente expressos na doença) 

são obtidas em condições específicas, retratando apenas a expressão gênica instantânea. Isso 

dificulta o entendimento e a diferenciação entre a relação de causa e efeito das assinaturas de 

expressão gênica. Por exemplo, gene A ativa gene B, gene B ativa gene A ou ambos os genes 

A e B são ativados pelo gene C? 

Com o intuito de auxiliar no estabelecimento de relações de causa e efeito, algumas 

abordagens integrativas preocupam-se em inferir causalidade e definir vias direcionais 

ativadas em assinaturas de câncer. Um exemplo dessas abordagens é a associação das 

assinaturas de expressão a sítios de ligação de fatores de transcrição (inferência de alvos 

downstream) (Elkon et al., 2003). 

A identificação de genes regulados pelos mesmos fatores de transcrição é muito 

promissora no estudo de doenças relacionadas ao ciclo celular, como o câncer, pois permite 

gerar estratégias mais eficazes para o tratamento do câncer. Um exemplo seria o uso desses 

fatores de transcrição como alvos de drogas (Mees et al., 2009). 

Dessa forma, abordagens de inferência de causalidade permitem reduzir assinaturas de 

câncer complexas em um pequeno número de elementos transcricionais ativados, auxiliando 

na compreensão dos mecanismos de desenvolvimento neoplásico. Além disso, essas 

abordagens podem fornecer informações valiosas sobre biomarcadores e potenciais alvos para 

intervenção terapêutica (Rhodes e Chinnaiyan, 2004). 

 

1.5 Fatores de transcrição e sua importância na regulação gênica 
 

Fatores de transcrição (FTs) são elementos endógenos, usualmente proteínas, os quais são 

requeridos na iniciação, estimulação ou terminação do processo de transcrição gênica. Essas 

proteínas apresentam domínios de ligação ao DNA, por meio dos quais interagem com essa 

molécula, promovendo sua regulação. A RNA polimerase II (enzima que realiza a transcrição) 

requer FTs para iniciar o processo transcricional do DNA nos eucariotos. Os FTs ajudam a 

posicionar a RNA polimerase corretamente na região promotora, auxiliando na separação da 

dupla fita do DNA para permitir o início da transcrição (Alberts et al., 2002). 

Em vários organismos estudados, os genomas contêm uma grande quantidade de DNA cis-

regulatório, cuja função é direcionar padrões de expressão gênica em função do tempo e do 

espaço (por exemplo, em tecidos), como resposta a estímulos metabólicos ou externos 

(Lemon e Tjian, 2000). Dessa forma, FTs e elementos cis-regulatórios correspondentes, 



 

 

Introdução 19 

também chamados de motivos de ligação de FTs, são considerados componentes chave na 

regulação da expressão gênica (Choi et al., 2009). 

Genes de organismos multicelulares contêm módulos proximais (como os elementos 

promotor-proximal) e distais (enhancers e silenciadores), assim como um aparato basal da 

transcrição (por exemplo, TATA box e outros elementos responsáveis pelo posicionamento da 

RNA polimerase II). Os módulos distais podem se situar a milhares de bases de uma região 

codificadora, assim como posicionados em regiões intrônicas. Cada módulo pode conter 

múltiplos sítios de ligação que interagem com uma combinação específica de FTs (Davidson, 

2001). A caracterização de tais regiões é um passo fundamental para a compreensão de vias 

de regulação gênica ainda pouco exploradas ou conhecidas. 

A maquinaria transcricional, assim como seus elementos transcricionais regulatórios são 

potenciais alvos para a terapia molecular. O aumento do conhecimento sobre mecanismos de 

regulação gênica e redes transcricionais pode levar a um melhor entendimento das funções 

críticas dos FTs. O recente desenvolvimento dos mecanismos de transfecção (lipossomos e 

nanopartículas), assim como o uso de moléculas efetoras mais precisas e potentes (shRNA, 

siRNA, ribozimas, oligonucleotídeos antisenso, pequenas moléculas inibidoras e “zinc 

fingers”) podem ser utilizadas futuramente na prática clínica, por meio da inibição de FTs 

alvo (Mees et al., 2009). 

 

1.6 Potenciais alvos moleculares e a necessidade de validação 
 

Na área do câncer, a maioria dos estudos de expressão gênica tem identificado grande 

quantidade de potenciais marcadores para a doença, tornando-se necessária a realização de 

validações experimentais independentes antes que um gene, ou um conjunto de genes, seja 

considerado como um biomarcador válido. 

A validação é estritamente necessária, pois a metodologia de microarranjos pode gerar uma 

parcela de resultados falso positivos devido a uma série de razões, entre as quais incluem-se: 

viés amostral, acaso, problemas no processo de hibridação e de análise dos resultados finais. 

Técnicas como PCR quantitativa em tempo real (qRT-PCR em tempo real), Northern blot ou 

microarranjos de tecidos são indicadas para validar os resultados obtidos em experimentos de 

microarranjo. A técnica de qRT-PCR em tempo real tem se consolidado como uma das mais 

poderosas ferramentas com esse propósito, graças à sua sensibilidade na detecção e 

quantificação da amplificação do gene de interesse. Entretanto, algumas padronizações devem 
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ser realizadas, dentre essas, a escolha de genes de referência adequados, visando garantir a 

qualidade e a confiabilidade dos resultados obtidos (Valente et al., 2009). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 
 

O objetivo geral deste trabalho foi realizar análises in silico a partir de um conjunto de 

dados de glioblastoma depositado em bases de dados públicas de experimentos de 

microarranjos com o intuito de buscar genes diferencialmente expressos que pudessem ser 

associados a assinaturas transcricionais e a fatores de transcrição (FTs). Além disso, foi 

também proposto aplicar técnicas laboratoriais in vitro para validação dos FTs resultantes das 

análises in silico. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Realizar análise estatística (SAM) em um conjunto de dados de glioblastoma obtido em 

bases de dados públicas de experimentos de microarranjos (GEO e ArrayExpress); 
 

 Associar os genes diferencialmente expressos obtidos na análise pelo SAM (FDR ≤ 

0,05) a FTs por meio da ferramenta FatiGO+; 
 

 Realizar análise integrativa por meio de comparação entre os genes diferencialmente 

expressos (análise estatística) e um banco de dados de assinaturas transcricionais do 

software TranscriptomeBrowser (TBrowser); 
 

 Associar as assinaturas transcricionais a FTs por meio do software TBrowser; 
 

 Utilizar a técnica de qRT-PCR em tempo real para quantificar a expressão dos 

principais FTs obtidos nas análises in silico em linhagens de glioblastoma cultivadas; 

 Avaliar a expressão dos FTs em sete linhagens de glioblastoma (T98, U251, 

U138, U87, U343, MO59J e MO59K) não submetidas a qualquer tipo de 

tratamento; 

 Avaliar a expressão dos FTs na linhagem U87 tratada com drogas antitumorais 

(cisplatina, doxorrubicina e temozolomida). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Análise in silico de microarranjos de cDNA 
 

3.1.1 Conjunto de dados de microarranjos de cDNA 
 

Um conjunto de dados de expressão gênica foi utilizado como ponto de partida para a 

obtenção de uma lista de genes diferencialmente expressos (assinatura de expressão). O 

conjunto de dados foi obtido em bases públicas de experimentos de microarranjos, no GEO e 

no ArrayExpress. 

Este se refere aos resultados de um trabalho publicado com amostras de glioma humano 

(Sun et al., 2006). Nesse trabalho, foi utilizada a plataforma GeneChip® Human Genome 

U133 Plus 2.0 Arrays (Affymetrix, Inc., Santa Clara, USA), compreendendo a expressão de 

todo o genoma humano (total de 54.675 transcritos). As lâminas foram hibridadas com RNA 

de amostras de glioma (graus II, III e IV, incluindo oligodendroglioma, astrocitoma e 

glioblastoma) e amostras de tecido cerebral não tumoral de pacientes com epilepsia 

(representando os controles experimentais). As amostras de tecidos foram retiradas de 

pacientes não submetidos a qualquer tipo de tratamento, sendo congeladas e utilizadas para a 

extração de RNA. 

Nesse trabalho, foram analisadas 178 amostras, sendo 50 amostras de oligodendroglioma, 

25 de astrocitoma, 81 de glioblastoma e 23 amostras de pacientes com epilepsia. Apenas os 

dados referentes às amostras de glioblastoma e epilepsia foram utilizados na presente análise 

(104 amostras), por se tratarem dos dados de interesse para esse trabalho. 

Os identificadores de acesso para os dados no GEO e no ArrayExpress são GSE4290 e E-

GEOD-4290, respectivamente. Os identificadores correspondem ao mesmo conjunto de 

dados, porém nas diferentes bases de dados. 

 

3.1.2 Forma de análise dos dados de microarranjos de cDNA 
 

Os dados gerados pelo método de microarranjos de cDNA são analisados por meio de 

diversas ferramentas de bioinformática. A série sequencial de análise envolve basicamente 

duas etapas: o pré-processamento dos dados (quantificação das imagens das lâminas dos 

microarranjos, filtragem dos pontos perdidos e normalização) e a análise da matriz de 

expressão gênica gerada na etapa de pré-processamento. Os dados de microarranjos obtidos 
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nas bases de dados já estavam pré-processados. O arquivo de texto tabulado contendo genes e 

seus respectivos valores de expressão foi submetido à análise estatística, sendo que os genes 

diferencialmente expressos resultantes foram agrupados por meio de algoritmos de 

agrupamento hierárquico. 

 

3.1.2.1 Análise estatística e agrupamentos gênicos 
 

O aplicativo TIGR Multiexperiment Viewer (MeV) (Saeed et al., 2003) – versão 4.5.1 – foi 

utilizado para realizar os testes estatísticos e a análise de agrupamento gênico. O algoritmo 

SAM (Significance Analysis of Microarrays) (Tusher et al., 2001) foi aplicado aos dados para 

a análise estatística. O SAM pode ser usado para classificar genes significativamente 

modulados baseado na expressão diferencial entre conjuntos de amostras. Uma característica 

valiosa do SAM é que este estima a taxa de falsas descobertas (FDR – False Discovery Rate) 

(Benjamini, 1995), que corresponde à proporção de genes possivelmente identificados 

erroneamente como diferencialmente expressos. Além disso, o SAM é um algoritmo muito 

interativo, visto que permite ao usuário visualizar a distribuição do teste estatístico e então 

determinar limites de significância (pelo ajuste do parâmetro delta) após a análise da 

distribuição. 

O arquivo de texto tabulado contendo a matriz de valores de expressão foi carregado no 

aplicativo MeV. Alguns ajustes foram realizados nos dados por meio de ferramentas 

disponibilizadas no próprio aplicativo. Esses ajustes modificam a matriz de expressão, a base 

de toda a análise. 

Um dos ajustes aplicados foi o filtro de corte pela porcentagem de valores válidos. Estes 

são considerados válidos quando são maiores que zero e diferentes de “NA” (valor 

inexistente). A subtração do background e a filtragem, realizadas no pré-processamento, 

podem levar à perda de valores de expressão na matriz de expressão gênica. A aplicação do 

filtro é essencial para a qualidade dos resultados da análise, pois mantém apenas as linhas 

(genes) da matriz que apresentam uma quantidade de valores válidos (maiores que zero e 

diferentes de NA) acima da porcentagem. Essa porcentagem é definida pelo usuário. O valor 

de porcentagem foi estabelecido em 80%, ou seja, genes com menos de 80% de valores 

válidos foram ignorados. 

Outro ajuste realizado foi o ajuste pela mediana dos genes (linhas), que substituiu cada 

valor de expressão de um gene pelo próprio valor subtraído da mediana da linha ao qual esse 

valor pertencia (ou seja, a mediana foi calculada para os valores de expressão de um mesmo 

gene, porém em diferentes amostras). 
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O teste SAM foi aplicado para duas classes não pareadas (amostras de glioblastoma e de 

cérebro de pacientes com epilepsia), com número de permutações ajustado para mil. Os genes 

escolhidos foram aqueles com valor de FDR igual ou inferior a 0,05. 

Após a análise estatística, a lista de genes diferencialmente expressos foi submetida à 

análise de agrupamento hierárquico (HCL), a qual agrupa os genes com base nas 

similaridades de seus níveis de expressão. O agrupamento foi realizado tanto por genes 

(linhas) quanto por amostras (colunas da matriz de expressão), o que caracteriza o 

biclustering. A distância métrica selecionada foi a Pearson não-centrada (Pearson 

uncentered); o método de agrupamento utilizado foi o de ligação média (average linkage). 

 

3.1.2.2 Análise de fatores de transcrição 
 

Adicionalmente, foi realizado um estudo de fatores de transcrição (FTs) relacionados aos 

genes significativamente modulados segundo a análise pelo SAM. A escolha dos melhores 

agrupamentos para o estudo de FTs foi realizada por meio de inspeção visual. 

Primeiramente, foi necessário observar se havia um bom agrupamento das amostras 

(colunas), ou seja, se havia uma boa separação entre as amostras controles e as amostras de 

glioblastoma. Como houve uma boa separação visual entre as amostras de glioblastoma e os 

controles, os agrupamentos gênicos (linhas) foram escolhidos quando havia uma diferença de 

expressão (indução – representada pela cor vermelha, repressão – representada pela cor verde) 

entre os grupos amostrais. Houve basicamente dois conjuntos de agrupamentos, um 

compreendendo os genes induzidos em glioblastoma e reprimidos nos controles (epilepsia) e 

outro representando a situação inversa (repressão em glioblastoma e indução nos controles). 

Foi escolhido o grupo de genes induzidos em glioblastoma. Dessa forma, os genes presentes 

no agrupamento escolhido foram submetidos ao programa de análise de FTs. 

O programa utilizado para a análise de FTs foi o FatiGO+ (Al-Shahrour et al., 2005), um 

aplicativo baseado na web capaz de associar fatores de transcrição comuns a um conjunto de 

genes usados como parâmetros para o programa. Esse programa utiliza a base de dados 

TRANSFAC (Wingender et al., 2000) de fatores de transcrição, incluindo seus respectivos 

sítios de ligação e genes regulados. Os sítios de ligação desses FTs podem ser estudados em 

diferentes localizações dos promotores (nas primeiras 1 kb, em 5 kb ou acima de 10 kb). 

O FatiGO+ requer dois parâmetros de entrada: o primeiro é a lista de genes presentes em 

cada agrupamento; o segundo parâmetro requerido é a lista de todos os genes utilizados no 

experimento de microarranjos do qual foi selecionado o grupo gênico. No caso do 
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agrupamento gênico escolhido para esta análise, foi utilizado como segundo parâmetro a lista 

dos 54.675 transcritos do conjunto de dados original, sem qualquer tipo de análise estatística. 

A finalidade da utilização desses dois parâmetros é verificar se há diferenças significativas 

quanto às características funcionais dos genes selecionados em uma das listas relativas à outra 

lista. Essa operação representa a comparação dos genes modulados estatisticamente (SAM) 

em relação aos genes de referência (usualmente todos os genes envolvidos no experimento) 

(Al-Shahrour et al., 2007). 

Os valores p obtidos na análise de elementos regulatórios foram ajustados pelo programa 

utilizando o teste exato de Fisher bicaudal. Os FTs escolhidos como estatisticamente 

significativos foram aqueles cujo valor p estava abaixo de 0,05. Os genes foram submetidos 

ao FatiGO+, sendo utilizado o identificador Ensembl (http://www.ensembl.org/index.html) dos 

genes. A distância gênica escolhida para a análise dos FTs foi de 5 kb (5000 bases). 

Após a escolha dos FTs relacionados aos genes modulados estatisticamente (SAM), uma 

busca foi realizada no PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/) utilizando o nome 

de cada FT juntamente com a palavra “câncer”. Essa busca foi realizada com o intuito de 

verificar se os FTs escolhidos foram anteriormente associados a algum tipo de câncer na 

literatura. 

 

3.1.2.3 Análise de associação a assinaturas de expressão gênica 
 

A lista de genes diferencialmente expressos, os quais foram induzidos em glioblastoma, 

resultado da análise pelo SAM, foi utilizada como parâmetro de entrada de uma análise 

comparativa entre diferentes assinaturas de expressão. 

Por meio do teste exato de Fisher, a lista de genes foi comparada a um banco de dados de 

assinaturas de expressão gênica. Essas assinaturas transcricionais foram extraídas em análises 

de diversos conjuntos de dados de microarranjos recuperados a partir da base de dados GEO, 

utilizando experimentos realizados em diferentes plataformas da empresa Affymetrix. Tais 

assinaturas de expressão são descritas por Lopez et al. (2008) como parte dos resultados do 

desenvolvimento do software TranscriptomeBrowser (TBrowser). A descrição da 

metodologia para obtenção das assinaturas é apresentada na Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Pipeline utilizado na obtenção de assinaturas transcricionais a partir de dados de 

microarranjos armazenados no GEO. As assinaturas fazem parte da base de dados do software 

TBrowser, por meio do qual é possível realizar análises de enriquecimento funcional. Adaptado de 

Lopez et al. (2008). 

 

 

As assinaturas transcricionais da base de dados do TBrowser foram associadas à lista de 

genes diferencialmente expressos induzidos em glioblastoma, gerando um valor p. As 

assinaturas com p ≤ 0,05 foram separadas para análise de enriquecimento funcional no 

TBrowser. Nessa análise, as cem primeiras assinaturas foram anotadas utilizando o CisRed 

(Robertson et al., 2006), base de dados de elementos regulatórios conservados, e o ECRbase 

(Loots e Ovcharenko, 2007), base de dados de regiões conservadas, promotores e sítios de 

ligação de FTs. Essas bases de dados fazem parte das ferramentas disponíveis no  TBrowser 

para anotação das assinaturas. Além disso, foi utilizado o TFBSconserved, um plugin do 

TBrowser que relaciona cada assinatura de expressão a sítios de ligação de FTs. Dentre essas 

cem assinaturas analisadas, também foi verificada a plataforma Affymetrix utilizada nos 

experimentos que geraram cada assinatura, bem como a situação biológica abordada nesses 

experimentos. 

A análise (mais especificamente a associação da lista de genes inicial com o banco de 

dados de assinaturas do TBrowser) foi realizada sob a supervisão do Dr. Denis Puthier 
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(Inserm U928, TAGC, Parc Scientifique de Luminy e ESIL, Université de Provence et de la 

Méditerranée, Marseille, França), um dos responsáveis pelo desenvolvimento do software 

TBrowser. 

 

3.1.2.4 Análise de vias de sinalização celular 
 

A lista de 1.830 genes induzidos em glioblastoma também foi utilizada para a análise de 

vias de sinalização celular. Nessa etapa, foi utilizada a ferramenta de anotação funcional 

DAVID (Dennis et al., 2003; Huang et al., 2009), disponível no endereço http://david.abcc 

.ncifcrf.gov/. 

Essa ferramenta realiza a associação de uma dada lista de genes a vias celulares, apontando 

quais genes da lista inicial estão presentes em determinadas vias. Um valor p é gerado para 

cada via de sinalização associada. Foram escolhidas as vias obtidas a partir da base de dados 

do KEGG (Kanehisa et al., 2010). 

 

3.2 Linhagens celulares 
 

Sete linhagens celulares de glioblastoma foram utilizadas: 

 Linhagens T98G (T98), U251MG (U251) e U138MG (U138): linhagens de 

glioblastoma mutantes para os genes TP53, p16, p14ARF e PTEN 

 Linhagens U343MG-a (U343) e U87MG (U87): linhagens de glioblastoma mutantes 

para os genes p16, p14ARF e PTEN, mas proficientes para TP53 

 Linhagem MO59J: linhagem de glioblastoma mutante para o gene DNA-PK 

 Linhagem MO59K: linhagem de glioblastoma proficiente para o gene DNA-PK 

 

A linhagem U343 foi gentilmente cedida pelo Prof. James T. Rutka (The Arthur and Sonia 

Labatt Brain Tumour Research Centre, Canadá) e repassada pelo Prof. Dr. Carlos Gilberto 

Carlotti Júnior (Departamento de Cirurgia e Anatomia do Hospital das Clínicas – FMRP – 

USP), enquanto que a linhagem T98G foi gentilmente cedida pela Prof. Dra. Mari Cleide 

Sogayar (Departamento de Bioquímica – Instituto de Química – USP, SP). As linhagens U87, 

U251 e U138 foram gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Guido Lenz (Departamento de 

Biofísica – UFRGS, RS). As linhagens MO58J e MO59K foram gentilmente cedidas pelo Dr. 

Adayabalam S. Balajee (Center for Radiological Research – Columbia University Medical 

Center, New York, USA). 
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3.3 Cultivo celular 
 

As linhagens celulares foram mantidas em nitrogênio líquido (–195°C) em alíquotas de 

1x10
6
 células/ml em solução de congelamento (90% soro bovino fetal e 10% glicerol). Para a 

realização dos experimentos, as células foram descongeladas e cultivadas em monocamada, 

em frascos de cultura de 25 cm
2
 (TPP, Trasadigen, Suíça) com 10 ml de meio de cultura 

(DEM + F10 – Sigma, St Louis, USA) suplementado com 10% de soro bovino fetal (Cultilab, 

Campinas, Brasil) e incubadas em estufa a 37°C e 5% de CO2, até atingirem o estado de 

confluência (~ 5x10
6
 células), no qual necessitam de subcultivo. Foram cultivadas três 

alíquotas de cada linhagem, provenientes de descongelamentos diferentes (triplicata 

biológica), as quais foram semeadas (um milhão de células) e incubadas por 48 h, sendo 

posteriormente submetidas à extração de RNA. Todos os experimentos foram realizados com 

as células cultivadas entre a quarta e a décima passagem após seu descongelamento. 

 

3.4 Extração de RNA total 
 

Para a extração de RNA total de todas as células cultivadas foi utilizado o kit illustra 

RNAspin Mini RNA Isolation (GE Healthcare, Buckinghamshire, UK) conforme instruções do 

fabricante. Após a extração, as amostras de RNA foram estocadas a -80°C até a sua utilização. 

As amostras foram quantificadas no espectrofotômetro NanoDrop ND1000 (NanoDrop 

Technologies, Wilmington, USA) nos comprimentos de onda 230nm, 260nm e 280nm. A 

pureza do RNA foi avaliada pela razão A260/A280, na qual o ideal é obter valores próximos de 

2,0 (entre 1,8 e 2,1), demonstrando ausência de contaminação por proteínas e DNA. Também 

foi avaliada a razão A260/A230, na qual valores inferiores a 1,7 ou superiores a 2,2 demonstram 

contaminação por compostos orgânicos, tais como o fenol. Os valores obtidos para as razões 

A260/A280 e A260/A230 variaram entre 2,02 e 2,11, e entre 1,81 e 2,18, respectivamente, 

descartando a hipótese de contaminação das amostras de RNA. 

A integridade do RNA foi avaliada por meio de eletroforese em gel de agarose (1,5%) com 

formaldeído, corado com GelRed (Biotium, Hayward, USA) e visualizado por transiluminador 

UV. A formação de duas bandas (18S e 28S) foi detectada nitidamente para cada amostra, 

sem a presença de “rastros” entre elas no gel, que são indicativos de degradação do RNA. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Buckinghamshire
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
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3.5 Grupo controle 
 

Como grupo controle das linhagens celulares de glioblastoma foi adquirido um RNA de 

referência de cérebro humano (FirstChoice® Human Brain Reference RNA, número de 

catálogo AM6050, Ambion®, Foster City, USA). Esse RNA caracteriza-se como de alto 

padrão de qualidade e foi utilizado no projeto MAQC (MicroArray Quality Control – (Shi et 

al., 2006; Shi et al., 2010). O RNA foi obtido a partir de múltiplos doadores (23 pessoas, 13 

homens e 10 mulheres, na faixa etária de 23 a 86 anos) e de diversas regiões do cérebro, 

garantindo uma cobertura imparcial. Embora sua qualidade fosse garantida pelo fabricante, 

esse RNA também foi submetido aos processos de quantificação no espectrofotômetro e 

avaliação da integridade por meio de eletroforese em gel, como já descrito acima, antes da 

realização da RT-PCR. 

 

3.6 Amostras de RNA da linhagem U87 tratada com drogas antitumorais 
 

Amostras de RNA da linhagem U87 tratada com drogas antitumorais, que haviam sido 

utilizadas em projetos anteriores no laboratório de pesquisa, também foram utilizadas no 

presente trabalho. 

As células da linhagem U87 foram semeadas e cultivadas. Tais células foram tratadas 

separadamente por 24 h com três diferentes drogas antitumorais: 

 cisplatina (Sigma-Aldrich, St Louis, USA) 

 doxorrubicina (cloridrato de doxorrubicina, medicamento Doxolem® – Zodiac) 

 temozolomida (princípio extraído do medicamento Temodal® – Schering Plough, 

Kenilworth, USA) 

 

As drogas foram administradas nas seguintes concentrações: 25 µM de cisplatina, 0,15 

µg/ml de doxorrubicina e 200 µM de temozolomida. As células foram colhidas nos tempos de 

6 e 24 h após os tratamentos. Os controles experimentais caracterizaram-se como a linhagem 

U87 sem nenhum tratamento, também cultivada e colhida nos tempos de 6 e 24 h. Dois 

experimentos independentes foram realizados, sendo cada um deles em triplicata. O RNA foi 

extraído, quantificado, e sua qualidade foi averiguada. 
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3.7 Transcrição reversa (RT-PCR) para realização da qRT-PCR em tempo real 
 

Inicialmente, utilizou-se o kit Deoxyribonuclease I, Amplification Grade (Invitrogen, 

Carlsbad, USA) para a remoção de possíveis moléculas de DNA nas amostras de RNA. Para 

cada amostra, utilizou-se 1 µg de RNA total, 1 µL de 10x DNAse I Reaction Buffer e 1 µL de 

DNAse I Ampgrade (1U/µL). O volume final foi completado para 10 µL com H2O DEPC. As 

amostras foram incubadas por 15 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, a DNAse foi 

inativada com adição de 1 µL de EDTA (25 mM) e as amostras foram aquecidas por 10 

minutos a 65°C, estando, assim, prontas para a reação de RT-PCR. 

Na reação de RT-PCR foi utilizado o kit SuperScript® III Reverse Transcriptase 

(Invitrogen, Carlsbad, USA), adicionando-se 1 µL de iniciadores randômicos (Random 

Hexamers, 50 µM – Applied Biosystems, Foster City, USA) e 1 µL de dNTP (10 mM) aos 

RNAs provenientes da reação com DNAse. As amostras foram incubadas por 5 minutos a 

65°C e imediatamente transferidas para o gelo por 2 minutos. Após essa etapa, as amostras 

foram centrifugadas e acrescentou-se 4 µL de 5x First-Strand Buffer, 1 µL de DTT (0,1 M) e 

1 µL de SuperScript® III RT (200 U/µL) em cada amostra. As amostras foram divulsionadas 

e incubadas a 25°C por 5 minutos e a 50°C por 50 minutos. A inativação da reação foi 

permitida incubando-se as amostras a 70°C por 15 minutos. As amostras foram estocadas a –

20°C até sua utilização nos experimentos de RT-PCR quantitativa em tempo real. 

A confirmação do sucesso da reação de transcrição reversa foi verificada por meio da 

realização de uma PCR convencional com as amostras de cDNA utilizando-se os iniciadores 

do B2M (gene de referência). Logo após, foi realizada uma eletroforese em gel de agarose 

(2%), na qual foi verificada a formação de apenas uma banda na faixa entre 100 e 200 pb (que 

corresponde ao tamanho do produto de PCR para os iniciadores do B2M), confirmando, 

assim, o sucesso na síntese do cDNA e sua integridade. 

 

3.8 Avaliação de expressão gênica por RT-PCR quantitativa (qRT-PCR) em 
tempo real 

 

3.8.1 Desenho de iniciadores (primers) 
 

As sequências dos iniciadores dos genes utilizados na técnica de PCR quantitativa em 

tempo real foram obtidas por meio do seguinte protocolo de desenho de iniciadores, 

desenvolvido no laboratório de pesquisa: inicialmente, a sequência em formato FASTA do 

mRNA de cada gene (em humanos) foi adquirida no site do NCBI (http://www.ncbi. 
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nlm.nih.gov/). A sequência de nucleotídeos foi utilizada como entrada para o programa de 

alinhamento BLAST, que permitiu a realização do alinhamento da sequência inicial com um 

banco de dados escolhido (Celera cWGA Scaffolds), utilizando-se o algoritmo específico para 

alinhamento de sequências de nucleotídeos (BLASTN). O programa foi utilizado via web, no 

próprio site do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/seq/BlastGen/BlastGen.cgi? 

taxid=9606). Dentre os alinhamentos resultantes, foi escolhido o de menor valor E (o valor 

ideal é 0.0, indicando que o alinhamento entre a sequência de entrada e a região 

cromossômica descrita no banco de dados não foi meramente ao acaso). 

Por meio das coordenadas das sequências Subject e Query, encontradas na página do 

alinhamento, foi possível determinar a posição de cada éxon dentro da região cromossômica. 

Subsequentemente, pode ser estabelecida a ordem dos éxons no gene, além de ter sido 

verificado se haviam sobreposições de nucleotídeos nas fronteiras dos éxons adjacentes. A 

sequência da região cromossômica do alinhamento escolhido foi salva em formato FASTA. 

Essa sequência foi utilizada como entrada no software Artemis (versão 11.4.1) (Rutherford et 

al., 2000), o qual foi útil na tarefa de “acertar” as fronteiras dos éxons, permitindo eliminar 

manualmente possíveis sobreposições de nucleotídeos. Para tal, as coordenadas do 

alinhamento foram inseridas no Artemis, ou seja, foram inseridos os pares de coordenadas 

(coordenadas Subject do início e fim) de cada éxon do gene. 

Depois de tudo anotado, as fronteiras éxon – íntron foram ajustadas manualmente de 

acordo com o esquema da Figura 3.2. 

 

 

 

Figura 3.2: Nucleotídeos finalizadores e iniciadores característicos das fronteiras éxon – íntron, de 

acordo com a direção da sequência (5’ – 3’ ou 3’ – 5’). Os retângulos acinzentados representam os 

éxons. 

 

 

Dois éxons adjacentes com a maior região intrônica foram selecionados. Tais éxons foram 

concatenados e alinhados com o genoma humano por meio do BLAST (base de dados genome 

(all assemblies)) – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/seq/BlastGen/BlastGen.cgi?taxid=9606. 

Essa etapa permitiu verificar a especificidade dos éxons escolhidos por meio do valor E e dos 
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identificadores das regiões alinhadas (NT, NM, NW, etc), que deveriam corresponder aos 

identificadores do gene de interesse. 

Após essa verificação, a sequência dos éxons concatenados foi submetida ao programa de 

desenho de iniciadores, o Primer3, disponível na web pelo endereço eletrônico 

http://frodo.wi. mit.edu/primer3/. Os parâmetros especificados foram: tamanho do produto 

entre 100 e 120 bases, tamanho do iniciador entre 18 e 22 bases e temperatura de melting 

entre 58° e 62°. Dentre os iniciadores desenhados pelo programa, foi verificado qual par “left 

primer” e “right primer” seguia as seguintes especificações: um dos iniciadores desenhados 

deveria estar na região de intersecção entre as duas seqüências de éxons, ou, caso não fosse 

possível obter um dos iniciadores na intersecção, ao menos cada iniciador deveria estar 

localizado em éxons diferentes. Essa especificação é necessária para assegurar que, em caso 

de contaminação com DNA genômico, o par de iniciadores não se anele e nem amplifique 

sequências genômicas, mas apenas mRNA. 

O par “left primer” e “right primer” que seguiu tais especificações teve sua especificidade 

(em relação ao gene de interesse) verificada por meio de alinhamento no BLAST (Basic 

BLAST – Nucleotide BLAST no endereço http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM 

=blastn&BLAST_PROGRAMS=megaBlast&PAGE_TYPE=BlastSearch&SHOW_DEFAULT

S=on&LINK_LOC=blasthome). Foram verificados os valores E dos alinhamentos e os 

identificadores das regiões alinhadas, os quais deviam corresponder aos identificadores do 

gene de interesse. Além disso, um site específico para testar iniciadores (disponibilizado pelo 

NCBI) foi utilizado (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/e-pcr/reverse.cgi?orgdb=0&taxid 

=&type =table&unistslist=&margin=50&mism=0&gaps=0). O par de iniciadores foi 

comparado a duas bases de dados de humanos, a primeira do genoma e a segunda do 

transcriptoma. No primeiro caso, os iniciadores não deveriam se alinhar com nenhuma 

sequência (Hits: 0), demonstrando que o par não se anelava a sequências genômicas. Já no 

segundo caso, os iniciadores deveriam se alinhar somente ao gene de interesse, assegurando 

sua especificidade (Hits > 0). 

Iniciadores dos genes E2F1 e E2F4 (FTs preditos nas análises in silico) foram desenhados, 

além dos genes B2M, GUSB, HPRT1 e TBP, genes de referência utilizados na normalização 

dos dados de expressão gênica de cada linhagem e do controle (Tabela 3.1). Os iniciadores 

foram confeccionados pela IDT (Integrated DNA Technologies, Coralville, USA). 
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Tabela 3.1: Combinação de iniciadores utilizados para a análise de expressão gênica pelo método de 

PCR quantitativa em tempo real. 

 

Iniciador Sequência 
Tamanho do produto 

de RT-PCR (pb) 

E2F1 – forward 5’ – CACAGATCCCAGCCAGTCTCTA – 3’ 
119 

E2F1 – reverse 5’ – GAGAAGTCCTCCCGCACATG – 3’ 

E2F4 – forward 5’ – CCCCAAAGAGCTGTCAGAAA – 3’ 
114 

E2F4 – reverse 5’ – GGTGGAGAAAGACGAAGCAG – 3’ 

B2M – forward 5’ – AGGCTATCCAGCGTACTCCA – 3’ 
112 

B2M – reverse 5’ – TCAATGTCGGATGGATGAAA – 3’ 

GUSB – forward 5’ – CACCAGGATCCACCTCTGAT – 3’ 
115 

GUSB – reverse 5’ – TCCAAATGAGCTCTCCAACC – 3’ 

HPRT1 – forward 5’ – TCATTATGCTGAGGATTTGGA – 3’ 
104 

HPRT1 – reverse 5’ – GATGGCCTCCCATCTCCTT – 3’ 

TBP – forward 5’ – AGGAGCCAAGAGTGAAGAACAG – 3’ 
117 

TBP – reverse 5’ – CTCCCCACCATGTTCTGAAT – 3’ 

 

 

Dessa forma, dois FTs e quatro genes de referência (Tabela 3.2) foram avaliados quanto à 

expressão gênica transcricional, comparando-se tal expressão nas linhagens de glioblastoma e 

no controle (RNA de referência de cérebro humano). 

 

 

Tabela 3.2: Genes estudados para avaliação de expressão transcricional por qRT-PCR em tempo real. 

Os quatro últimos genes foram testados para a escolha dos genes de referência mais adequados para 

realizar a normalização dos dados. 

 

Símbolo Nome 

E2F1 E2F transcription factor 1 

E2F4 E2F transcription factor 4, p107/p130-binding 

B2M Beta-2-microglobulin 

GUSB Glucuronidase beta 

HPRT1 Hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1 

TBP TATA box binding protein 

 

 

3.8.2 Padronização da técnica para os FTs E2F1 e E2F4 e para os genes de 
referência B2M, GUSB, HPRT1 e TBP 

 

Segundo protocolo do kit SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster 

City, USA), utilizado nos experimentos de qRT-PCR em tempo real, alguns testes podem ser 

realizados para padronização dos experimentos, a fim de otimizar os resultados. Dentre esses 

testes incluem-se os de otimização da concentração de iniciadores e também da concentração 
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de cDNA. A finalidade da otimização da concentração de iniciadores é determinar a 

concentração de iniciadores mínima que resulta no menor valor de CT (Cycle threshold), 

minimizando amplificações não específicas. A concentração de cDNA é otimizada no sentido 

de padronizar a quantidade de cDNA a ser utilizada nos experimentos, evitando “enviesar” 

resultados devido ao uso de diferentes concentrações de cDNA. 

Dessa forma, com o intuito de otimizar a concentração de iniciadores, várias concentrações 

foram testadas. As razões de concentração “primer forward / primer reverse” (em nM) 

testadas foram as seguintes: 100 / 100, 200 / 200, 300 / 300 e 400 / 400. Também foi utilizado 

um NTC (No Template Control), controle negativo da reação, com razão de concentração 

extrapolada (800 / 800) para detectar a possível ocorrência de “primer dimer” (anelamento 

dos primers forward e reverse consigo mesmos). A quantidade de cDNA utilizada em todos 

esses testes foi fixada em 80 ng/µL. 

Para o teste de concentração de cDNA, as variações de quantidade utilizadas (em ng/µL) 

foram as seguintes: 40, 80, 160 e 320. A razão de concentração de iniciadores foi fixada em 

200 / 200 (em nM). 

A partir desses testes, foram escolhidas as concentrações padrão de iniciadores e cDNA 

com base na análise dos valores de CT, observando-se os menores valores de CT com as 

menores variações entre as triplicatas de mesma concentração, dando preferência àquelas em 

que havia ausência de amplificações não específicas (como primer dimer, por exemplo). 

Além disso, diferentes diluições de um pool de cDNA foram testadas para cada gene 

estudado, com o intuito de obter a “curva padrão” (método de quantificação absoluta) gerada 

pelos iniciadores de cada gene. A partir dessa curva obtém-se o valor de slope, o qual é 

utilizado para o cálculo da eficiência (E) dos iniciadores, segundo a equação: 

 

E = 10 
–1/slope

 – 1 (Bustin, 2000) 

 

O valor de eficiência E é utilizado posteriormente na análise dos resultados da qRT-PCR 

em tempo real. 

As diluições do pool de cDNA utilizadas para construção da “curva padrão” foram as 

seguintes: 1, 1/5, 1/25, 1/125 e 1/625 (fator de diluição de 1/5). 
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3.8.3 Montagem da reação 
 

A realização da qRT-PCR em tempo real foi possível por meio da utilização do kit SYBR® 

Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, USA). As reações foram realizadas 

em volume final de 12,5 µL. Para esse volume, o mix foi preparado de acordo com a seguinte 

proporção: 6,25 µL de SYBR Green PCR Master Mix, 1 µL do primer forward e 1 µL do 

primer reverse (ambos com solução estoque de 10 µM), 3,25 µL de água livre de RNAse e 1 

µL de cDNA das amostras obtido na reação de transcrição reversa. As amostras de cDNA 

foram previamente quantificadas no espectrofotômetro NanoDrop ND1000 e diluídas para a 

obtenção de uma concentração final de 80 ng/µL. As razões de concentração “primer forward 

/ primer reverse” (em nM) utilizadas para cada gene são descritas na Tabela 3.3. 

 

 

Tabela 3.3: Razões de concentração “primer forward / primer reverse” (em nM) utilizadas nas 

reações de PCR quantitativa em tempo real. 

 

Gene 
Razão de concentração 

“primer forward / primer reverse” (em nM) 

E2F1 200 / 200 

E2F4 200 / 200 

B2M 200 / 200 

GUSB 100 / 100 

HPRT1 400 / 400 

TBP 100 / 100 

 

 

As concentrações otimizadas de iniciadores e cDNA foram obtidas em testes prévios, 

como descrito acima. 

As reações foram montadas em placas de 96 poços (MicroAmp® Optical 96 Well Reaction 

Plate – Applied Biosystems, Foster City, USA), onde foram adicionadas o mix da reação e as 

amostras de cDNA. Após a montagem das reações de PCR, as placas foram devidamente 

seladas com o MicroAmp® Optical Adhesive Covers (Applied Biosystems, Foster City, USA). 

Foram realizadas a incubação e a ciclagem, utilizando-se o seguinte programa: incubação (2 

min a 50ºC), ativação da enzima Taq polimerase (10 min a 95ºC), seguido por quarenta ciclos 

de denaturação do cDNA (15 segundos a 95ºC), anelamento dos iniciadores (1 min a 60ºC), 

finalizando com o resfriamento (10 min a 4ºC). 

O aparelho utilizado para amplificação e detecção foi o ABI PRISM® 7000 Sequence 

Detection System (Applied Biosystems, Foster City, USA). 
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3.8.4 Análise dos resultados 
 

A comparação da expressão gênica entre as diferentes linhagens de glioblastoma (sem e 

com tratamentos) e seus respectivos controles, assim como a escolha dos melhores genes de 

referência para a normalização dos dados, foi possível com a obtenção dos valores de CT 

(Cycle threshold) fornecidos pelo software ABI PRISM® 7000 Sequence Detection System 

(Applied Biosystems, Foster City, USA). Os valores de CT provenientes do software foram 

exportados para planilhas eletrônicas (Excel – MS Office 2007), a partir das quais foram 

iniciadas as análises. 

Para cada uma das sete linhagens de glioblastoma (e para a linhagem com tratamentos) foi 

feita triplicata biológica, e para cada triplicata biológica, foi feita triplicata experimental. Já 

para o controle, caracterizado como um pool de doadores, foi feita apenas triplicata 

experimental. 

Os CTs das triplicatas experimentais de cada amostra foram analisados e pontos em que 

havia variação de mais de 0,5 CT quando comparados entre os outros pontos da triplicata 

foram excluídos (exclusão de no máximo um ponto por triplicata experimental). A média 

entre os pontos restantes de cada triplicata foi calculada para cada amostra. 

 

3.8.4.1 Método de escolha dos genes de referência 
 

Na escolha dos genes de referência mais apropriados para a normalização dos dados de 

PCR em tempo real, quatro genes (B2M, GUSB, HPRT1 e TBP) foram testados. Os genes 

foram amplificados por qRT-PCR em tempo real em todas as amostras (triplicatas biológicas 

de cada linhagem e triplicata do controle). 

O software geNorm (Vandesompele et al., 2002) foi utilizado para a escolha dos dois 

melhores genes de referência, ou seja, dos dois genes com as menores variações de expressão 

entre as amostras. O geNorm é um algoritmo que determina os genes de referência mais 

estáveis dentre os testados em um dado conjunto de amostras. Para isso, um fator de 

normalização de expressão gênica é calculado para cada amostra baseado na média 

geométrica do número de genes de referência definido pelo usuário. Além disso, o software 

calcula uma medida de estabilidade de expressão gênica (M) para cada endógeno. Passos 

sucessivos de exclusão do gene com maior valor M (menos estável) e recálculo dos valores M 

permitem classificar os de referência testados de acordo com seus valores de estabilidade de 

expressão. Dessa forma, os dois genes com os menores valores M foram escolhidos como 

referência. 
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3.8.4.2 Análise da expressão dos FTs E2F1 e E2F4 
 

Para a análise da expressão gênica dos FTs E2F1 e E2F4, foram realizadas comparações 

entre cada uma das sete linhagens (sem tratamento) versus o controle (pool de doadores e de 

regiões do cérebro). No caso da linhagem U87 tratada com drogas (cisplatina, doxorrubicina e 

temozolomida) nos tempos de 6 e 24 h, cada tratamento foi comparado ao controle (U87 sem 

tratamento – 6 e 24 h), nos respectivos tempos, separadamente. 

O software REST (Relative Expression Software Tool – (Pfaffl et al., 2002) foi utilizado 

nas comparações dos grupos e na análise estatística dos resultados de expressão relativa. A 

quantificação da expressão gênica relativa utiliza a expressão dos genes de referência para 

normalizar os níveis de expressão dos genes de interesse nas diferentes amostras. Esse método 

permite ajustar os dados para compensar variações devido a diferenças de processamento das 

amostras. 

O REST utiliza um modelo matemático que leva em consideração as diferentes eficiências 

dos iniciadores dos genes analisados. Essas eficiências (E) são calculadas a partir do slope, 

como explicado anteriormente. Além disso, o REST provê informações estatísticas para a 

comparação dos níveis de expressão nos grupos (não tratado versus tratado, por exemplo). O 

software integra métodos de randomização e bootstrapping, testando a significância estatística 

das razões de expressão calculadas. A variação de expressão de cada gene de interesse é 

visualizada em gráficos do tipo boxplot. 

As médias dos CTs das triplicatas experimentais das amostras foram os parâmetros de 

entrada do REST, a partir dos quais todos os cálculos foram feitos. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Análise in silico de microarranjos de cDNA 
 

O conjunto de dados de microarranjos de cDNA, o qual foi obtido em bases de dados 

públicas (GEO e ArrayExpress) compreendendo o estudo de expressão gênica de diferentes 

tipos de glioma, foi utilizado para a obtenção de uma lista de genes significativamente 

modulados. Para isso, a matriz de valores de expressão (obtida no formato de texto tabulado) 

foi editada de forma a excluir as amostras de oligodendroglioma e astrocitoma, restando 

apenas amostras de glioblastoma e tecido não tumoral retirado de pacientes com epilepsia 

(controles). Os dados relativos às amostras de oligodendroglioma e astrocitoma foram 

excluídos, uma vez que os resultados obtidos nas análises in silico foram testadas in vitro 

apenas em linhagens caracterizadas como sendo de glioblastoma. 

 

4.1.1 Análise estatística e agrupamentos gênicos 
 

O arquivo contendo a matriz de valores de expressão foi carregado no software MeV, por 

meio do qual foi aplicado o teste estatístico SAM. A análise resultou em dois grupos de genes 

significativamente expressos (FDR ≤ 0,05): um grupo contendo 1.830 genes 

significativamente induzidos nas amostras de glioblastoma e outro grupo contendo 2.190 

genes significativamente reprimidos nessas mesmas amostras, quando comparados aos níveis 

de expressão dos controles. Apenas os genes induzidos em glioblastoma foram utilizados nas 

análises posteriores, uma vez que um dos objetivos primordiais do trabalho foi o de apontar 

potenciais alvos para terapia molecular e, nesse caso, a inibição de alvos é mais promissora 

(Rhodes e Chinnaiyan, 2004). 

A lista dos 1.830 genes significativamente induzidos em glioblastoma foi submetida à 

análise de agrupamento hierárquico, também no MeV. Houve agrupamento visualmente 

distinto entre os dois tipos amostrais (glioblastoma e controle), ou seja, as amostras controles 

e de glioblastoma foram agrupadas separadamente (Figura 4.1). Isso demonstra que os genes 

significativamente modulados apresentaram padrões de expressão similar quando comparados 

com os mesmos tipos amostrais. 
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Figura 4.1: Comparação dos perfis de expressão gênica entre as amostras de glioblastoma e controles 

(epilepsia) após a aplicação do algoritmo de agrupamento hierárquico. (A) Agrupamento da matriz de 

expressão dos 1.830 genes selecionados pela análise do SAM (induzidos em glioblastoma). (B) 

Aumento, para melhor visualização, do dendograma de agrupamento das amostras. (C) Aumento, para 

melhor visualização, de uma região do agrupamento. O valor de expressão normalizada para cada gene 

(de acordo com a escala acima) é representado pelas cores: vermelho indica níveis de expressão 

maiores que a mediana; verde indica níveis de expressão menores que a mediana (-3,0 a 3,0 em log2); 

preto indica níveis de expressão iguais à mediana. 
 

 

 

 

 



 

 

Resultados 40 

4.1.2 Análise de fatores de transcrição 
 

Após a aplicação do algoritmo SAM e a realização do agrupamento hierárquico, a lista dos 

1.830 genes diferencialmente expressos (induzidos em glioblastoma) foi submetida no 

programa FatiGO+ para associação a fatores de transcrição em comum. A Tabela 4.1 

apresenta os resultados obtidos. Três FTs foram relacionados à lista de genes com 

significância estatística (p ≤ 0,05). As porcentagens apresentadas correspondem à quantidade 

de genes da lista que foi relacionada a cada FT. Trabalhos que já relacionaram esses FTs a 

câncer foram pesquisados no PubMed. 

 

 

Tabela 4.1: Fatores de transcrição relacionados à lista de genes induzidos em glioblastoma (SAM – 

FDR ≤ 0,05). 

 

Fator de 

transcrição 

Porcentagem 

de genes 
Valor p Já relacionado a câncer 

HNF1 50,97 5,88 E–3 

Ishigaki et al., 2002; 

Laurent-Puig et al., 2003; 

Rebouissou et al., 2004; 

Jeannot et al., 2006; 

Piessen et al., 2007 

 

IRF7 54,36 4,06 E–2 

 

Não 

 

E2F 55,42 4,57 E–2 

Lin et al., 2001; Gorgoulis et al., 2002; 

Macaluso et al., 2003; DuPree et al., 2004; 

Imai et al., 2004; Onda et al., 2004; 

Nelson et al., 2006; Reimer et al., 2006; 

Roberts, 2006; Salon et al., 2006; 

dentre outros 

 

 

4.1.3 Análise de associação a assinaturas de expressão gênica 
 

A lista de genes diferencialmente expressos induzidos em glioblastoma, resultado da 

análise pelo SAM, além de ser utilizada para a análise de FTs no programa FatiGO+, também 

foi utilizada como parâmetro de entrada para uma análise comparativa com diferentes 

assinaturas transcricionais. 

O teste exato de Fisher foi aplicado nessa comparação entre a lista de genes e o banco de 

dados de assinaturas transcricionais do programa TBrowser, gerando valores p para a 

comparação entre a lista inicial e cada assinatura. Assinaturas transcricionais com p ≤ 0,05 
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foram selecionadas. No total, 7.910 assinaturas seguiram esse critério (4,31 E–214 ≤ p ≤ 9,69 

E–3). Estas foram classificadas por ordem crescente de valor p. 

Visto que o número de assinaturas associadas foi demasiado grande, inviabilizando a 

análise individual de cada uma por meio do software TBrowser, apenas as cem primeiras 

foram analisadas. Dentre essas cem primeiras, 70% correspondiam a assinaturas provenientes 

de experimentos de microarranjos relacionados com algum tipo de neoplasia, sendo que 

grande parte das neoplasias correspondiam a diferentes tipos de glioma (38% dessas 

assinaturas). 

As duas primeiras assinaturas transcricionais associadas à lista inicial de genes (p = 4,31 

E–214 e p = 4,82 E–211, respectivamente) foram extraídas a partir do mesmo conjunto de 

dados de microarranjos utilizado na análise pelo SAM (GSE4290). 

Algumas ferramentas de análise de enriquecimento funcional disponibilizadas pelo 

TBrowser, cujas anotações eram relacionadas a FTs e a sítios de ligação destes, foram 

utilizadas para complementar a análise das assinaturas de expressão gênica. Novamente, 

apenas as cem primeiras assinaturas foram analisadas. 

Na anotação baseada no banco de dados CisRed, 92,98% das assinaturas foram 

relacionadas ao FT E2F1 (6,39 E–15 ≤ q ≤ 3,44 E–3) e também 92,98% foram relacionadas 

ao FT E2F4 (3,84 E–15 ≤ q ≤ 1,69 E–2). Esses dois FTs (E2F1 e E2F4) estavam sempre 

presentes no topo da lista de FTs relacionados a cada assinatura (menores valores q). 

Na anotação baseada no banco de dados ECRbase, 81,54% das assinaturas foram 

relacionadas ao FT E2F com os menores valores q dentre todos os FTs associados (4,08 E–17 

≤ q ≤ 2,88 E–3). 

O plugin TFBSconserved, implementado no TBrowser, também foi utilizado. Verificou-se 

que 76,05% das assinaturas também foram associadas ao FT E2F com os menores valores q 

(6,71 E–49 ≤ q ≤ 3,08 E–17). 

Além de E2F1 e E2F4, outros FTs também foram relacionados às assinaturas 

transcricionais analisadas, porém com menor frequência (Tabela 4.2). 
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Tabela 4.2: Outros fatores de transcrição relacionados às cem assinaturas transcricionais analisadas no 

software TBrowser, de acordo com as três anotações utilizadas (CisRed, ECRbase e TFBSconserved). 

 

Fator de 

transcrição 

Porcentagem de 

assinaturas 
Valor q 

CisRed 

CBF 8,57 9,58 E–3 ≤ q ≤ 3,12 E–2 

Elk-1 4,28 2,00 E–6 ≤ q ≤ 1,88 E–2 

IRF2 4,28 8,18 E–5 ≤ q ≤ 5,59 E–2 

NRF 20,00 3,67 E–10 ≤ q ≤ 2,45 E–2 

ECRbase 

Elk-1 2,86 1,90 E–3 ≤ q ≤ 3,72 E–2 

NRF 8,57 2,87 E–11 ≤ q ≤ 2,65 E–2 

ZF5 28,57 1,81 E–15 ≤ q ≤ 4,17 E–2 

TFBSconserved 

CREBP1 11,43 4,01 E–5 ≤ q ≤ 3,95 E–2 

ELF1 5,71 7,36 E–5 ≤ q ≤ 1,39 E–2 

Elk-1 11,43 4,83 E–5 ≤ q ≤ 1,62 E–3 

IRF2 8,57 1,68 E–14 ≤ q ≤ 1,07 E–2 

MycMax 25,71 3,69 E–7 ≤ q ≤ 3,07 E–2 

NRF2 32,86 5,36 E–13 ≤ q ≤ 3,86 E–2 

PAX3 4,28 4,71 E–3 ≤ q ≤ 1,96 E–2 

 

 

Algumas assinaturas transcricionais, além das cem primeiras já descritas, foram escolhidas 

aleatoriamente dentre as 7.810 assinaturas restantes e foram analisadas no TBrowser com o 

intuito de verificar se os resultados encontrados na análise das cem primeiras se mantinha ao 

longo das assinaturas restantes. Também foi observada a frequência de E2F1 e E2F4 

(menores valores q) nessas assinaturas, demonstrando que esses FTs provavelmente foram os 

mais frequentes na maioria das assinaturas transcricionais associadas à lista inicial de genes. 

 

4.1.4 Comparação entre a análise de fatores de transcrição e a análise de 
associação a assinaturas de expressão gênica 

 

Uma vez que houve duas formas de análise de FTs partindo-se da mesma lista inicial de 

genes, ou seja, da lista contendo 1.830 genes significativamente induzidos em glioblastoma, 

foi possível fazer uma comparação direta entre as duas formas de análise (análise de FTs 

realizada a partir do programa FatiGO+ e análise de assinaturas transcricionais realizada a 

partir do software TBrowser), como pode ser observado na Figura 4.2. 
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Figura 4.2: Diagrama de Venn representando os FTs encontrados nas duas análises realizadas: (A) 

análise de FTs pelo programa FatiGO+ e (B) análise de associação a assinaturas transcricionais pelo 

programa TBrowser. 

 

 

A intersecção dos resultados obtidos nas duas análises de FTs interessantemente apontou o 

E2F como significativamente relacionado à lista inicial de genes e às assinaturas 

transcricionais analisadas. De forma mais específica, E2F1 e E2F4 foram encontrados na 

análise de assinaturas. Ainda, vale destacar que estes FTs se apresentaram no topo das listas 

(menores valores q) nas análises de enriquecimento funcional de cada assinatura, para todas 

as anotações utilizadas no TBrowser (CisRed, ECRbase e TFBSconserved). 

 

4.1.5 Análise de vias de sinalização celular 
 

A análise de vias de sinalização celular foi realizada a partir da lista de genes induzidos 

com o intuito de complementar os resultados já obtidos. Essa análise auxiliou na visualização 

geral dos genes induzidos, enfocando suas interrelações, já que não seria possível analisar a 

lista contendo 1.830 genes “manualmente”. 

Como resultado, três vias celulares associadas aos genes foram escolhidas (Tabela 4.3) por 

apresentarem importante relação com a abordagem do presente trabalho, pelos baixos valores 

p e também por apresentarem os maiores números de genes associados. 
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Tabela 4.3: Vias de sinalização celular associadas à lista de genes induzidos em glioblastoma. A 

análise foi realizada por meio da ferramenta DAVID. “Genes” representa a quantidade de genes da 

lista inicial associada a cada via; os respectivos valores p (p ≤ 0,01) também são apresentados. 

 

Via de sinalização celular Genes Valor p 

Ciclo celular 32 1,21 E–9 

Sinalização da p53 17 2,83 E–5 

Câncer 42 6,32 E–4 

 

 

 

As três vias selecionadas permitem compreender, mesmo que de maneira simplificada, a 

relação entre os genes e os principais processos biológicos nos quais estão envolvidos 

(Figuras 4.3 a 4.5). 
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Figura 4.3: Via de sinalização do ciclo celular (KEGG), associada à lista de genes induzidos em glioblastoma, por meio do DAVID (p = 1,21 E–9). No total, 32 

genes dessa lista foram associados à via. Tais genes são identificados por meio de estrelas vermelhas posicionadas no canto superior esquerdo do retângulo verde 

representante de cada gene. 
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Figura 4.4: Via de sinalização da p53 (KEGG), associada à lista de genes induzidos em glioblastoma, por meio do DAVID (p = 2,83 E–5). No total, 17 genes dessa 

lista foram associados à via. Tais genes são identificados por meio de estrelas vermelhas posicionadas no canto superior esquerdo do retângulo verde representante 

de cada gene. 
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Figura 4.5: Via de sinalização do câncer (KEGG), associada à lista de genes induzidos em glioblastoma, por meio do DAVID (p = 6,32 E–4). No total, 42 genes 

dessa lista foram associados à via. Tais genes são identificados por meio de estrelas vermelhas posicionadas no canto superior esquerdo do retângulo verde 

representante de cada gene.  
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4.2 Avaliação de expressão gênica por RT-PCR quantitativa (qRT-PCR) em 
tempo real 

 

4.2.1 Padronização da técnica para os FTs E2F1 e E2F4 e para os genes de 
referência B2M, GUSB, HPRT1 e TBP 

 

Seguindo-se as especificações do protocolo do kit SYBR® Green PCR Master Mix 

(Applied Biosystems, Foster City, USA), utilizado nos experimentos de qRT-PCR em tempo 

real, alguns testes foram realizados para padronização dos experimentos, a fim de otimizar os 

resultados. 

Dentre esses, foram realizados testes de otimização da concentração de iniciadores e 

também da concentração de cDNA. Para a obtenção da concentração ideal de iniciadores, 

várias razões de concentração “primer forward / primer reverse” foram testadas. A finalidade 

foi construir uma curva de dissociação para cada um dos genes testados (E2F1, E2F4, B2M, 

GUSB, HPRT1 e TBP). Os dados dessa curva para cada gene, primeira derivativa da 

fluorescência em relação à temperatura, foram representados graficamente. Apenas como 

exemplo, essa representação é mostrada para o gene E2F4 (Figura 4.6). 

As combinações de iniciadores foram eficientes na amplificação dos fragmentos, sob 

temperaturas bastante próximas de melting (entre 78 e 88°C, dependendo do gene). Não 

houve a formação de dímeros, o que pode ser observado pela presença de somente um pico de 

fluorescência e pela ausência de sinal nas reações sem amostra (NTC), representadas pelas 

três linhas na derivativa zero. 
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Figura 4.6: Curvas de dissociação de uma série variável de diluições de iniciadores do gene E2F4 

(razões de concentração 100 / 100, 200 / 200, 300 / 300 e 400 / 400, em nM). O gráfico indica que 

todas as concentrações de iniciadores foram eficientes na amplificação do fragmento desejado sem a 

formação de dímeros (primer dimer). 
 

 

Para a determinação da concentração (de iniciadores) mais eficiente na reação, curvas de 

amplificação foram desenhadas para cada gene testado. Essas curvas indicaram que todas as 

concentrações de iniciadores foram eficientes na amplificação do fragmento desejado, com 

valores de CT pouco variáveis. Novamente, apenas o gráfico do gene E2F4 é mostrado, como 

exemplo (Figura 4.7). 

Assim, foram escolhidas as razões de concentração (em nM) de 100 / 100 (GUSB e TBP), 

200 / 200 (B2M, E2F1 e E2F4) e 400 / 400 (HPRT1), por representarem as razões nas quais 

as triplicatas experimentais mostraram-se mais semelhantes e os valores de CT foram 

intermediários, não ultrapassaram os limites de detecção ótima do aparelho. 
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Figura 4.7: Curvas de amplificação a partir de concentrações variáveis de iniciadores do gene E2F4, 

em reações com concentrações de cDNA constantes (80 ng/µL). Em todas as concentrações de 

iniciadores houve amplificação em CT semelhante (entre 23,5 e 24,5). 

 

 

Além do teste de concentração de iniciadores, diferentes concentrações de cDNA também 

foram testadas (40, 80, 160 e 320 ng/µL) para todos os genes. Gráficos representativos da 

curva de dissociação (derivativa da fluorescência versus temperatura) foram obtidos, sendo 

que o gráfico para o E2F4 é apresentado como exemplo (Figura 4.8). Todas as quantidades 

de cDNA testadas foram suficientes para a amplificação dos fragmentos, em temperaturas 

semelhantes de melting (≈ 81°C no caso do E2F4, por exemplo). 

Curvas de amplificação também foram desenhadas para os genes testados. Essas curvas 

indicaram que todas as concentrações de cDNA foram suficientes para a amplificação dos 

fragmentos, com valores de CT pouco variáveis (Figuras 4.9, exemplificando para o E2F4). 

Assim, foi escolhida a concentração de 80 ng/µL para todos os genes, por representar a 

concentração cujas triplicatas experimentais mostraram-se mais semelhantes e os valores de 

CT foram intermediários, não ultrapassaram os limites de detecção ótima do aparelho. 
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Figura 4.8: Curvas de dissociação de diferentes concentrações de cDNA (40, 80, 160 e 320 ng/µL) 

testadas com quantidade fixa de iniciadores do gene E2F4 (200 / 200 nM). O gráfico indica que todas 

as concentrações de cDNA foram suficientes para a amplificação do fragmento desejado sem a 

formação de dímeros (primer dimer). 

 

 

Figura 4.9: Curvas de amplificação obtidas a partir de concentrações variáveis de cDNA para o gene 

E2F4, em reações com concentrações de iniciadores constantes (200 / 200 nM). Em todas as diferentes 

concentrações de cDNA houve amplificação em CT pouco variáveis (entre 21,5 e 23,5). 
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Após a escolha das concentrações de iniciadores e cDNA para a realização da reação de 

qRT-PCR em tempo real, foi avaliada a eficiência de amplificação dos iniciadores de todos os 

seis genes, utilizando-se diluições seriadas de um pool de cDNA. As diluições foram 

utilizadas nas seguintes razões: 1, 1/5, 1/25, 1/125 e 1/625. As curvas de dissociação foram 

representadas graficamente (Figura 4.10, exemplificando para o E2F4). Também foram 

obtidas curvas padrão para cada um dos genes (Figura 4.11, exemplificando para o E2F4). 

Todos os iniciadores testados apresentaram valores de slope entre –2,79 e –3,44, indicando 

alta eficiência de amplificação para todos os genes (Tabela 4.4), já que porcentagens ótimas 

de eficiência variam entre 90 e 110 (Bustin, 2000). 

Assim, a quantidades de iniciadores e cDNA foram padronizadas com sucesso e as curvas 

padrão obtidas confirmaram a eficiência de amplificação das regiões dos genes de interesse, 

graças à boa qualidade dos iniciadores utilizados. Por meio desses resultados também foi 

possível constatar a eficiência do protocolo de desenho de iniciadores padronizado no 

laboratório de pesquisa. 

 

 

Figura 4.10: Curva de amplificação de uma série de diluições de um pool de cDNA (1, 1/5, 1/25, 

1/125 e 1/625) do gene E2F4. Cada diluição de cDNA corresponde a um CT diferente (23,5 a 33). 
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Figura 4.11: Curva padrão construída a partir de cinco diluições de um pool de cDNA utilizando 

iniciadores para o gene E2F4. 

 

 

 

Tabela 4.4: Valores de slope e de eficiência (E, em porcentagem) para os iniciadores de cada um dos 

genes testados, indicando boa eficiência de amplificação para todos os genes. 

 

Gene Valor de slope Eficiência (E) – % 

E2F1 –2,7871 128,45 

E2F4 –3,1663 106,93 

B2M –3,4190 96,10 

GUSB –3,0154 114,60 

HPRT1 –3,4401 95,30 

TBP –3,4367 95,42 

 

 

4.2.2 Escolha de genes de referência 
 

Quatro genes de referência (B2M, GUSB, HPRT1 e TBP) foram testados para a escolha dos 

mais apropriados para a normalização dos dados de PCR em tempo real. Tais genes foram 

amplificados por qRT-PCR em tempo real em todas as amostras e os valores de CT obtidos 

foram submetidos ao software geNorm. O software calculou uma medida de estabilidade de 

expressão gênica (M) para cada endógeno (Figura 4.12). 
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Figura 4.12: Valores de média de estabilidade de expressão (M) dos genes de referência testados 

(B2M, GUSB, HPRT1 e TBP). Os valores M e a representação gráfica foram gerados pelo software 

geNorm. 
 

 

Como resultado da análise realizada no geNorm, os genes GUSB e HPRT1 foram 

escolhidos como controles de referência, pois apresentaram a menor variação de expressão 

entre todas as amostras (menores valores de M), garantindo que as diferenças entre as 

amostras não interferissem na expressão dos genes escolhidos, caracterizando-os como 

controles de referência adequados para a normalização dos dados de expressão gênica 

avaliados por PCR em tempo real. 

 

4.2.3 Expressão de E2F1 e E2F4 em linhagens de glioblastoma 
 

O software REST foi utilizado nas comparações dos grupos e na análise estatística dos 

resultados de expressão relativa. 

Os genes E2F1 e E2F4 foram amplificados por qRT-PCR em tempo real para todas as 

amostras de linhagens de glioblastoma (na ausência de qualquer tipo de tratamento e na 

presença de tratamentos com agentes quimioterápicos), assim como os genes de referência 

GUSB e HPRT1, escolhidos como normalizadores no cálculo da expressão relativa. As 

médias dos CTs obtidas de triplicatas experimentais das amostras foram os parâmetros de 

entrada do REST, a partir dos quais todos os cálculos foram realizados. O software também 
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levou em consideração os valores de eficiência dos iniciadores de cada gene nas análises 

estatísticas. 

 

4.2.3.1 Expressão de E2F1 e E2F4 nas linhagens T98, U251, U138, U87, U343, 
MO59J e MO59K 

 

Para a análise da expressão gênica de E2F1 e E2F4 nas sete linhagens de glioblastoma 

(T98, U251, U138, U87, U343, MO59J e MO59K) na ausência de qualquer tipo de 

tratamento, foram realizadas comparações separadas: cada linhagem versus o controle (pool 

de RNA de tecido cerebral de vários doadores). 

Houve um padrão de indução nos perfis de expressão das linhagens quando comparadas ao 

controle. Ambos os FTs (E2F1 e E2F4) foram induzidos em todas as linhagens e a maior 

parte das linhagens mostrou indução com diferença estatisticamente significativa (P(H1) ≤ 

0,037). Apenas as linhagens U343 e MO59K não apresentaram diferença significativa quanto 

à expressão de E2F4 quando comparadas ao controle (Tabela 4.5). 

 

 

Tabela 4.5: Expressão de E2F1 e E2F4 em cada linhagem, e seus respectivos valores estatísticos. 

P(H1) representa a probabilidade da hipótese alternativa de que a diferença entre os grupos (linhagens 

e controle) seja apenas devida ao acaso. Em Resultado, UP representa os genes cuja expressão obteve 

diferença estatística (indução), e “–” representa ausência de diferença estatística. Os dados foram 

gerados na análise efetuada pelo software REST. 

 

Linhagem Gene 
Nível de 

Expressão 
Erro padrão 

Intervalo de 

Confiança (95%) 
P(H1) Resultado 

T98 
E2F1 9,769 9,011 – 10,781 8,464 – 11,336 0,035 UP 

E2F4 2,409 2,065 – 2,826 2,004 – 2,923 0,032 UP 

U251 
E2F1 9,489 8,572 – 10,659 8,265 – 11,225 0,000 UP 

E2F4 2,148 1,944 – 2,400 1,886 – 2,482 0,035 UP 

U138 
E2F1 6,813 5,488 – 9,176 5,071 – 9,663 0,032 UP 

E2F4 1,952 1,843 – 2,079 1,790 – 2,150 0,032 UP 

U87 
E2F1 10,221 7,749 – 13,637 7,160 – 14,360 0,000 UP 

E2F4 2,259 1,740 – 3,479 1,688 – 3,598 0,037 UP 

U343 
E2F1 6,260 5,450 – 7,584 5,243 – 7,986 0,000 UP 

E2F4 1,152 0,951 – 1,384 0,923 – 1,432 0,368 – 

MO59J 
E2F1 5,912 5,022 – 7,195 4,641 – 7,577 0,000 UP 

E2F4 2,512 2,309 – 2,813 2,240 – 2,909 0,000 UP 

MO59K 
E2F1 6,177 3,749 – 10,425 3,464 – 10,978 0,000 UP 

E2F4 1,182 1,006 – 1,528 0,976 – 1,580 0,191 – 
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Os valores de expressão gerados pelo REST foram transformados em valores de log2 e 

representados graficamente (Figura 4.13). 

 

 

 

Figura 4.13: Perfis de expressão gênica transcricional obtidos por qRT-PCR em tempo real (valores 

relativos de expressão em log2) na comparação isolada entre sete linhagens de glioblastoma (T98, 

U251, U138, U87, U343, MO59J e MO59K) e o controle. (*) Houve diferença estatisticamente 

significativa (P(H1) ≤ 0,037). 

 

 

 

Os valores de expressão gênica transcricional resultantes da análise relativa (REST) 

também foram disponibilizados em um gráfico do tipo boxplot (Figura 4.14). Este mostra a 

distribuição dos valores de expressão para ambos os FTs em cada linhagem analisada. 
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Figura 4.14: Distribuição dos valores de expressão de E2F1 e E2F4 nas sete linhagens de glioblastoma (T98, U251, U138, U87, U343, MO59J e MO59K) 

comparadas ao controle, separadamente. Valores de expressão foram obtidos por qRT-PCR em tempo real (valores relativos) por meio da análise do software REST. 
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4.2.3.2 Expressão de E2F1 e E2F4 na linhagem U87 tratada com agentes 
quimioterápicos 

 

Foi analisada a expressão de E2F1 e E2F4 na linhagem U87 tratada com drogas 

(cisplatina, doxorrubicina e temozolomida) nos tempos de 6 e 24 h, sendo que cada 

tratamento foi comparado ao controle (U87 sem tratamento; 6 e 24 h), nos respectivos 

tempos, separadamente. 

Não houve diferença nos níveis de expressão dos FTs na linhagem quando comparada ao 

controle nos tratamentos com cisplatina e doxorrubicina, em ambos os tempos (6 e 24 h). 

Entretanto, no tratamento com temozolomida houve diferença nos níveis de expressão dos 

FTs para ambos os tempos (indução de E2F1 e repressão de E2F4), mas não houve diferença 

estatisticamente significativa. Diferenças significativas foram observadas no tratamento com 

cisplatina nos tempos de 6 h (indução de E2F1) e 24 h (indução de E2F4). Também foi 

observada repressão significativa de E2F1 no tratamento com doxorrubicina no tempo de 24 h 

(Tabela 4.6). 

 

 

Tabela 4.6: Expressão de E2F1 e E2F4 obtida para a linhagem U87 nos diferentes tratamentos e 

tempos. P(H1) representa a probabilidade da hipótese alternativa de que a diferença entre os grupos 

(tratamentos e controle) seja apenas devida ao acaso. Em Resultado, UP e DOWN representam os 

genes cuja expressão mostra diferença significativa (indução e repressão, respectivamente), e “–” 

representa ausência de diferença estatística. Os dados foram gerados na análise efetuada pelo software 

REST. 

 

Tratamento Gene 
Nível de 

Expressão 
Erro padrão 

Intervalo de 

Confiança (95%) 
P(H1) Resultado 

Cisplatina 

6 h 

E2F1 1,566 1,191 – 2,089 1,076 – 2,290 0,000 UP 

E2F4 0,840 0,671 – 1,053 0,648 – 1,090 0,663 – 

Cisplatina 

24 h 

E2F1 0,557 0,468 – 0,662 0,465 – 0,667 0,161 – 

E2F4 1,088 1,028 – 1,153 1,024 – 1,157 0,000 UP 

Doxorrubicina 

6 h 

E2F1 1,137 0,665 – 2,096 0,519 – 2,543 0,663 – 

E2F4 1,056 0,909 – 1,229 0,877 – 1,271 0,663 – 

Doxorrubicina 

24 h 

E2F1 0,758 0,657 – 0,874 0,653 – 0,879 0,000 DOWN 

E2F4 1,183 0,878 – 1,600 0,838 – 1,673 0,663 – 

Temozolomida 

6 h 

E2F1 1,150 0,875 – 1,536 0,784 – 1,695 0,663 – 

E2F4 0,855 0,706 – 1,038 0,682 – 1,074 0,481 – 

Temozolomida 

24 h 

E2F1 1,268 1,162 – 1,385 1,154 – 1,394 0,161 – 

E2F4 0,854 0,735 – 0,995 0,701 – 1,040 0,320 – 
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Os valores de expressão gerados pelo REST foram transformados em valores de log2 e 

representados graficamente (Figura 4.15), permitindo a visualização dos padrões de 

expressão (indução e repressão) dos FTs nas condições de tratamentos realizados em ambos 

os tempos de 6 e 24 h. 

 

 

 

Figura 4.15: Perfis de expressão gênica transcricional obtidos por qRT-PCR em tempo real (valores 

relativos de expressão em log2) para a linhagem U87 na comparação isolada entre três diferentes 

tratamentos com drogas (Cis – cisplatina, Doxo – doxorrubicina, Tmz – temozolomida) nos tempos de 

6 e 24 h e seus respectivos controles (U87 sem tratamento; 6 e 24 h). (*) Houve diferença 

estatisticamente significativa (P(H1) = 0,000). 

 

 

Os valores de expressão gênica transcricional resultantes da análise relativa realizada pelo 

REST também são mostrados em um gráfico do tipo boxplot (Figura 4.16). Este apresenta a 

distribuição dos valores de expressão para ambos os FTs em cada tratamento, nos dois tempos 

analisados (6 e 24 h). 
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Figura 4.16: Distribuição dos valores de expressão de E2F1 e E2F4 na linhagem de glioblastoma U87 tratada com diferentes drogas (Cis – cisplatina, Doxo – 

doxorrubicina, Tmz – temozolomida) nos tempos de 6 e 24 h, comparativamente aos controles (U87 sem tratamento – 6 e 24 h). Valores de expressão foram obtidos 

por qRT-PCR em tempo real (valores relativos) na análise pelo software REST. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O aumento crescente do número de metodologias de análise de expressão gênica em larga 

escala, além da publicação de grandes quantidades de dados gerados pelas mesmas em bases 

de dados públicas, indicam que abordagens integrativas de análise são cada vez mais cruciais 

para integrar, validar e extrair o máximo de informações biológicas a partir de conjuntos de 

dados em escala genômica (Choi et al., 2007). 

Abordagens integrativas são propostas de análise em que vários conjuntos de dados são 

utilizados, realizando-se a associação destes com os resultados analisados. Essas abordagens 

são capazes de extrair informações biológicas mais “profundas”, diminuindo a possibilidade 

de resultados falsos, uma vez que há a combinação de dados e resultados provenientes de 

múltiplos estudos (Rhodes e Chinnaiyan, 2005). Entretanto, não há metodologias definidas 

para a realização de análises integrativas aplicadas a resultados de microarranjos (Fishel et al., 

2007), fato este que confere certa flexibilidade na metodologia adotada para a realização 

desse tipo de análise. 

Algumas análises integrativas objetivam o estabelecimento de relações entre os genes 

diferencialmente expressos, associando-os, por exemplo, a fatores de transcrição (FTs) que 

são reguladores comuns desses genes. 

O estudo de FTs comuns a um conjunto de genes é interessante no sentido de buscar 

marcadores que possam ser utilizados futuramente no estabelecimento de estratégias 

terapêuticas mais eficazes em pacientes acometidos pelo câncer, como o glioblastoma (no 

contexto deste trabalho), visto que os FTs apresentam potencial para serem utilizados como 

alvo específico de drogas antitumorais (Mees et al., 2009). FTs e elementos cis-regulatórios 

correspondentes são considerados componentes chave na regulação gênica (Choi et al., 2009). 

Assim, determinados FTs constituem potenciais alvos moleculares, que em conjunto com o 

tratamento quimio ou radioterápico, por exemplo, podem ser promissores em termos de 

estratégias para o tratamento do câncer. 

No presente trabalho, foram utilizados dados de microarranjos provenientes de um estudo 

que utilizou diversas amostras de gliomas, sendo que tais dados foram obtidos no GEO, além 

de estarem também disponíveis no ArrayExpress; ambas as bases públicas de dados de 

microarranjos têm sido extensamente utilizadas pela comunidade científica (Anonymous, 

2002). 

A escolha dos dados de microarranjos do trabalho de Sun e colaboradores (2006) levou em 

consideração a qualidade desses dados, a utilização de uma boa plataforma de microarranjos 
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(a HG-U133 Plus 2.0, da Affymetrix, a qual engloba todo o transcriptoma), além da grande 

quantidade de amostras testadas, compreendendo um grupo controle (23 amostras) e um 

grupo de glioblastoma (81 amostras). As amostras foram obtidas por remoção cirúrgica em 

pacientes, o que significa que não houve um tratamento específico empregado nas amostras 

de glioblastoma. Essa característica é importante, já que, a princípio, não se objetivou estudar 

os efeitos de um tratamento específico. Além disso, alguns testes in vitro, posteriores às 

análises in silico, foram realizados em linhagens de glioblastoma na ausência de tratamento 

químio- ou radioterápico. 

A matriz de expressão gênica obtida na base de dados foi submetida à análise estatística 

(SAM – FDR ≤ 0,05). Os genes foram divididos em dois grupos principais: induzidos e 

reprimidos em glioblastoma. 

Os resultados obtidos na análise realizada pelo SAM foram visualmente disponibilizados 

em um heatmap após a aplicação do algoritmo de agrupamento hierárquico. Métodos de 

agrupamento (clustering) de dados de expressão gênica em larga escala são caracterizados 

pelo uso de algoritmos estatísticos padronizados para agrupar genes de acordo com as 

similaridades nos seus perfis de expressão (Eisen et al., 1998). 

Por meio do heatmap (agrupamento hierárquico), mais especificamente por meio do 

dendograma, foi possível verificar que os dois tipos de amostras em estudo foram separados 

em dois grupos distintos (um grupo contendo as amostras de glioblastoma e outro, as 

amostras de cérebro de pacientes com epilepsia). Isso demonstra que houve um padrão 

distinto de expressão entre os grupos amostrais e, além disso, que os genes apontados pela 

análise realmente são bons indicadores (quanto à expressão diferencial) de ambas as 

condições: tumoral e não tumoral. 

Após a análise estatística, os genes obtidos nessa etapa foram submetidos à análise de FTs. 

Eisen e colaboradores (1998) observaram que os genes agregados em um mesmo 

agrupamento apresentavam funções em comum, podendo também estar sob o controle dos 

mesmos FTs. O fato de que genes co-expressos tendem a desempenhar papéis comuns nas 

células é amplamente aceito na literatura (Stuart et al., 2003; Lee et al., 2004), o que reforça a 

hipótese de que genes co-expressos podem ser regulados por FTs em comum. 

Um dos objetivos do presente trabalho foi promover a associação dos genes 

diferencialmente expressos (apontados pelo SAM) a FTs que poderiam ser reguladores 

comuns de um grande número desses genes. Vale ressaltar que a lista de genes submetida ao 

programa FatiGO+ (para a análise de FTs) e também utilizada na análise de assinaturas 

transcricionais corresponde apenas à lista dos genes significativamente expressos induzidos 

em glioblastoma, comparados aos controles (epilepsia). A lista dos genes significativamente 
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reprimidos em glioblastoma não foi utilizada, uma vez que o intuito principal desse trabalho 

foi encontrar genes (FTs, mais especificamente) que pudessem ser apontados como 

biomarcadores em glioblastoma e também como potenciais alvos para intervenção molecular, 

por meio de métodos de inibição (RNA interferente, por exemplo). 

Genes são considerados potenciais marcadores quando são diferencialmente induzidos em 

um tipo particular de câncer e suas funções moleculares ou localização sugerem que os 

respectivos produtos gênicos possam ser passíveis de detecção no plasma ou tecidos quando 

traduzidos (Rhodes e Chinnaiyan, 2004). 

Welsh e colaboradores (2001) realizaram uma análise comparativa entre tecido tumoral e 

normal de ovário utilizando dados de microarranjos e ferramentas de anotação da base de 

dados Oncomine. Interessantemente, o quinto gene mais superexpresso na análise, o PRSS8 

(Protease Serine 8), já havia sido descrito em outros estudos como novo biomarcador para 

câncer de ovário (Mok et al., 2001). Dessa forma, supõe-se que outros genes que se 

apresentaram significativamente superexpressos possam também servir como biomarcadores, 

o que deverá ser testado. 

Outro estudo do mesmo grupo de pesquisa (Welsh et al., 2003) utilizou uma abordagem 

similar para a busca de marcadores a partir de dados de microarranjos de diferentes tipos de 

câncer. Nessa análise foram apontados 74 genes significativamente induzidos como potenciais 

marcadores de câncer. Alguns produtos de marcadores identificados têm sido detectados no 

plasma de pacientes com câncer, incluindo membros da família KLK (kallikrein) em 

carcinoma de ovário, próstata, mama e rim (White et al., 2010), GAST (gastrin) em carcinoma 

de pulmão (Zhao e Wang, 2011) e AFP (alpha-fetoprotein) em carcinoma de fígado (Yuen e 

Lai, 2005). 

Dessa forma, genes candidatos a biomarcadores correspondem àqueles apontados como 

superexpressos em doenças, uma vez que esses genes podem levar à tradução de um número 

elevado (em relação ao normal) de proteínas, por meio das quais é possível realizar medições 

e quantificações das mesmas no plasma, por exemplo, possibilitando novas estratégias de 

diagnóstico. Além disso, tais genes são potenciais alvos para inibição por meio de drogas. 

Assim, apenas a lista de genes identificados como induzidos em glioblastoma (análise pelo 

SAM) foi utilizada nas análises de associação a assinaturas transcricionais e a FTs. 

Essa lista foi utilizada como parâmetro de entrada no programa FatiGO+. Como resultado 

da análise, três FTs (HNF1, IRF7 e E2F) foram associados estatisticamente (5,88 E–3 ≤ p ≤ 

4,57 E–2) a um grande número de genes. Pouco mais da metade dos genes, e não 

necessariamente os mesmos genes, foi associada a cada um dos três FTs. 
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O HNF1, também conhecido por HNF1A (Hepatocyte Nuclear Factor 1 – Alpha) e TCF-1 

(Transcription Factor 1) codifica um FT requerido para a expressão de diversos genes 

específicos do fígado. Esse gene tem sido relacionado a doenças (segundo uma extensa 

literatura) como diabetes, incluindo diabetes mellitus tipo I e II, diabetes gestacional e 

MODY3 – Maturity Onset Diabetes of the Young type 3 – (Harries et al., 2006; Narayana et 

al., 2006; Rowley et al., 2006; Maraschin et al., 2008; Umeyama et al., 2009; Pal et al., 2010; 

Pinés Corrales et al., 2010), doenças renais (Malecki et al., 2005), adenoma (Bluteau et al., 

2002; Laurent-Puig et al., 2003), câncer de mama, de endométrio e de ovário (Rebouissou et 

al., 2004), neoplasias colorretais (Jeannot et al., 2006; Bélanger et al., 2010) e neoplasias de 

esôfago (Piessen et al., 2007). 

O HNF1 está envolvido em diversos processos biológicos, dentre eles a regulação da via 

de sinalização WNT (Thierry-Mieg e Thierry-Mieg, 2006). Esta via exerce papel fundamental 

em vários processos do desenvolvimento normal em metazoários, tais como proliferação 

celular, diferenciação e migração. O mediador central da sinalização WNT canônica é a β-

catenina (CTNNB1), a qual interage no núcleo com membros da família de FTs TCF e LEF 

(Lymphoid Enhancer Factor) para induzir genes alvos para WNT. Entre esses genes estão 

incluídos reguladores de progressão do ciclo celular (Wodarz e Nusse, 1998; Fogarty et al., 

2005). Como o complexo β-catenina/HNF1/LEF liga-se ao DNA para promover a progressão 

do ciclo, a formação desse complexo tem sido considerada uma etapa primordial na 

tumorigênese induzida por WNT (Clevers, 2006; Klaus e Birchmeier, 2008). A inibição de 

alguns genes atuantes na via WNT tem demonstrado estagnação no crescimento de tumores 

(Dealmeida et al., 2007). 

A ativação constitutiva da via WNT/β-catenina (via canônica) tem sido apontada como a 

principal causa do câncer de cólon, sendo que o HNF1A é um dos principais transdutores 

dessa via no intestino (Najdi et al., 2009). Além disso, Roth e colaboradores (2000) 

demonstraram que a via WNT se apresenta funcional em células de glioma, inibindo a 

motilidade e promovendo a proliferação das células tumorais. Dessa forma, a indução do FT 

HNF1 pode estar associada ao disparo da via WNT e à proliferação tumoral em glioblastoma. 

Ademais, a via WNT está relacionada à expressão de genes de sinalização, como o VEGF 

(Vascular Endothelial Growth Factor) (Klaus e Birchmeier, 2008; Dılek et al., 2010). O 

crescimento de tumores sólidos requer suprimento de sangue que é obtido por meio de 

neoangiogênese, a qual é controlada por diversos fatores de crescimento, como o VEGF (Shao 

et al., 2005). Esse gene tem sido extensamente relacionado à vascularização em tumores, 

inclusive em gliomas (Dunn et al., 2000; Goldbrunner et al., 2000; Lamszus et al., 2004; Sun 



 

 

65 Discussão 

et al., 2006). Interessantemente, o VEGF foi identificado na lista de genes induzidos nas 

amostras de glioblastoma. 

Na análise das vias de sinalização celular obtidas pelo DAVID a partir da mesma lista de 

genes induzidos, também foi possível detectar vários genes da via WNT (via representada 

como parte da via do câncer). Dentre esses, membros da família de genes WNT (Wingless-

type MMTV integration site family), da família de receptores transmembrana Frizzled (genes 

FZD1-10), além do gene codificador da proteína Survivin (BIRC5 – Baculoviral Inhibitor of 

apoptosis Repeat-Containing 5), membro da família de inibidores de apoptose (Sah et al., 

2006), e o c-Myc (ou MYC, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog), os quais 

desencadeiam proliferação celular e evasão da apoptose. Além disso, também foram 

apontados alguns genes pertencentes à via de sinalização VEGF (também representada como 

parte da via do câncer): o gene VEGF, como já descrito, o HIF-α (Hypoxia Inducible Factor 

1, Alpha subunit) e o TGF-β (Transforming Growth Factor Beta), todos participantes do 

processo de angiogênese. 

Outro FT apontado na análise pelo FatiGO+ foi o IRF7 (Interferon Regulatory Factor 7). 

A ativação de fatores regulatórios de interferons, como o IRF7, é essencial para a indução de 

interferons do tipo I (IFN) e respostas antivirais inatas (Bentz et al., 2010). Esse FT é 

normalmente associado a doenças virais (Zhang e Pagano, 1997; Wathelet et al., 1998; 

Tsitoura et al., 2009; Oldak et al., 2011; Sathish et al., 2011). Já é estabelecido que o sistema 

imune também tem a capacidade de atacar células tumorais, já que durante a transformação de 

normais em malignas, essas células adquirem inúmeras alterações moleculares e bioquímicas 

que as tornam potencialmente vulneráveis às células do sistema imune (Steer et al., 2010). 

Alguns pesquisadores ainda sugerem que alterações no sistema imune podem ser utilizadas 

como ferramentas para detecção de câncer (Hanash, 2011). 

Assim, o IRF7, selecionado na análise pelo FatiGO+, também foi apontado na lista de 

genes induzidos em glioblastoma. 

Além da análise realizada pelo FatiGO+, a mesma lista de genes induzidos foi comparada a 

um banco de dados de assinaturas transcricionais, compreendendo um total de 18.250 

assinaturas. Estas foram extraídas de diversos conjuntos de dados de microarranjos 

disponibilizados no GEO e fazem parte do banco de dados de assinaturas transcricionais do 

software Transcriptome Browser (TBrowser – Lopez et al., 2008). 

Os valores p associados às assinaturas e obtidos nessa comparação foram extremamente 

baixos (entre 4,31 E-214 e 9,69 E-3), indicando a confiabilidade dos resultados encontrados e 

a semelhança entre as assinaturas transcricionais e a lista de genes utilizada como parâmetro. 

Além disso, outra evidência interessante é a de que as duas primeiras assinaturas relacionadas 
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foram assinaturas obtidas a partir do mesmo conjunto de dados utilizado na análise inicial 

pelo SAM (GSE4290). A maioria das demais assinaturas (70%, dentre as analisadas) também 

eram assinaturas provenientes de estudos do câncer; dentre estas, 30% foram obtidas em 

experimentos específicos de glioma, incluindo alguns estudos específicos com glioblastoma. 

Esses resultados demonstram de maneira interessante que pode haver uma relação constante 

entre os genes diferencialmente expressos em diferentes experimentos que abordem as 

mesmas doenças. 

Dudley e colaboradores (2009) realizaram a meta-análise mais extensa (em termos de 

volume de dados) a partir de resultados de microarranjos. O grupo avaliou 429 experimentos 

de microarranjos, representando 238 doenças e 122 tecidos analisados a partir de um total de 

8.435 lâminas. Segundo os autores, houve maior concordância nos perfis de expressão gênica 

entre doenças do que entre tecidos. Em outras palavras, a expressão dos genes foi afetada de 

forma semelhante em tecidos diferentes com a mesma doença. Já era esperado que a 

expressão apresentasse concordância entre os mesmos tecidos com a mesma doença, mas essa 

análise mostrou que uma mesma doença tende a afetar diferentes tecidos de uma mesma 

forma. Por outro lado, não houve concordância na expressão de genes num mesmo tecido 

quando o mesmo foi afetado por doenças distintas. Os resultados encontrados no presente 

trabalho, embora em menores proporções, corroboram os descritos por Dudley e seus 

colaboradores, uma vez que uma grande quantidade das assinaturas transcricionais 

relacionadas foi obtida a partir de diferentes tecidos caracterizados como neoplasia. 

As cem primeiras assinaturas analisadas no software TBrowser apresentaram resultados 

interessantes, devido à presença constante de alguns FTs em todas as assinaturas analisadas. 

Além disso, foi observado que essa constância prevaleceu também nas outras assinaturas 

escolhidas aleatoriamente para análise (à parte das cem primeiras). Dessa forma, 

empiricamente pode-se afirmar que houve consistência nos resultados observados, sendo que 

alguns FTs (E2F) foram apontados como relacionados com a maioria das assinaturas 

analisadas nas três diferentes anotações utilizadas (CisRed, ECRbase e TFBSconserved). 

O principal FT apontado na análise das assinaturas transcricionais foi o E2F (E2F1 e 

E2F4, especificamente), também associado à lista inicial de genes na análise do FatiGO+. 

Esse FT será discutido adiante. 

Outros FTs também foram associados aos genes das assinaturas, porém com frequência 

menor que o E2F. Dentre esses FTs, destacaram-se NRF2 (Nuclear Respiratory Factor 2), 

ZF5 (Zinc Finger Protein 5 Homolog), o complexo MycMax (MAX – MYC Associated Factor 

X), Elk-1 (ETS-like gene 1) e CREBP1 (ou ATF2, Activating Transcription Factor 2), por 

estarem associados às maiores porcentagens de assinaturas transcricionais, depois de E2F1,4. 
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Elk-1 é membro da família de FTs ETS, os quais são oncogenes. Alguns trabalhos 

relataram a associação desse FT ao câncer (Xiao et al., 2002; Chen et al., 2006). CREBP1 

também foi relacionado com câncer em alguns trabalhos, incluindo câncer de pulmão, de 

mama e neuroblastoma (Woo et al., 2002). 

A intersecção dos resultados obtidos nas duas análises de FTs (programa FatiGO+ e 

análise de associação a assinaturas transcricionais) interessantemente apontou o E2F. De 

forma mais específica, os FTs E2F1 e E2F4 foram encontrados na análise de assinaturas. Em 

face a essa relação observada na comparação entre as análises, uma atenção especial foi dada 

ao E2F1 e E2F4, no sentido de validar com experimentos laboratoriais in vitro tais resultados 

obtidos nas análises in silico. 

Com esse intuito, optou-se pela utilização da técnica de PCR quantitativa em tempo real, 

pelo fato desta ser capaz de detectar e medir em pequenas frações de tempo as quantidades de 

ácidos nucleicos em uma ampla gama de amostras de numerosas fontes. Atualmente, tem sido 

extensamente utilizada com sucesso para diagnóstico molecular em diversas áreas como, por 

exemplo, em pesquisa básica e aplicada à medicina (Bustin, 2000; Kubista et al., 2006). É 

uma técnica que apresenta simplicidade conceitual e prática, combinada à rapidez, 

sensibilidade e especificidade na quantificação de ácidos nucleicos (Bernard e Wittwer, 

2002). 

Com o intuito de otimizar os resultados obtidos pelo método de qRT-PCR, algumas 

padronizações foram realizadas para cada gene estudado (FTs E2F1,4 e genes de referência 

B2M, GUSB, HPRT1 e TBP). 

Quatro genes de referência foram escolhidos para a normalização dos dados de expressão 

gênica por PCR quantitativa em tempo real (B2M, GUSB, HPRT1 e TBP). Tais genes têm 

sido extensamente utilizados para essa finalidade em diversos tipos celulares e teciduais 

(Cicinnati et al., 2008; Lyng et al., 2008; Gubern et al., 2009; Rho et al., 2010; Manzano et 

al., 2011). Entretanto, nem todos os genes caracterizados como referência são 

necessariamente estáveis e de expressão constante em todos os tipos celulares e teciduais 

(normal e patológico) e sob condições diferentes de tratamento (drogas e radiação, por 

exemplo) (Romanowski et al., 2007). Genes de referência ideais para qRT-PCR em tempo 

real devem ser aqueles cuja expressão do mRNA é constante (mesmo nível) em todas as 

amostras sob investigação, independentemente do tipo de tecido, estado da doença, medicação 

ou condições experimentais. Além disso, os níveis de expressão devem ser comparáveis aos 

do gene alvo (Suzuki et al., 2000; Coulson et al., 2008). 

A expressão gênica quantitativa de tecidos e linhagens celulares tumorais é frequentemente 

comparada a tecidos ou linhagens não-tumorais para a seleção de genes marcadores e para a 
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avaliação do grau de diferenciação transcricional em câncer. A seleção dos genes de 

referência apropriados para cada caso, os quais variam em diferentes tipos de tumores, 

subtipos moleculares e tecidos normais, é essencial para a quantificação exata da expressão 

gênica (Gur-Dedeoglu et al., 2009), evitando eventuais imprecisões decorrentes da utilização 

de genes de referência inadequados (Dheda et al., 2004; Meldgaard et al., 2006; Derks et al., 

2008). 

Valente e colaboradores (2009) testaram sete genes de referência comumente utilizados 

como controle interno (ACTB, GAPDH, GUSB, HMBS, HPRT1, TBP e 18S rRNA). O 

objetivo do trabalho foi avaliar a expressão destes em glioblastoma (30 amostras de 

glioblastoma e 9 de substância branca provenientes de dissecções de diferentes indivíduos) e 

apontar os melhores normalizadores para esse tipo de tumor. Segundo os autores, 80% dos 

trabalhos publicados nos últimos dois anos utilizaram os genes ACTB, GAPDH e 18S rRNA 

como controles de referência em análises de expressão de tumores ou linhagens celulares de 

glioma. ACTB, GAPDH e 18S rRNA são os genes de referência mais utilizados, não só em 

gliomas. Entretanto, diversos estudos têm mostrado sólida evidência de que seus níveis de 

expressão variam significativamente entre diferentes indivíduos, tipos celulares, estágios de 

desenvolvimento e/ou condições experimentais (Stamova et al., 2009; Tong et al., 2009). 

Os resultados obtidos por Valente e colaboradores (2009) corroboraram esses estudos, já 

que apontaram a combinação dos genes TBP e HPRT1 como adequada para a normalização 

de dados de qRT-PCR em tempo real no estudo de glioblastoma. 

No presente trabalho, a análise realizada pelo software geNorm apontou os genes de 

referência GUSB e HPRT1 como a combinação mais adequada para a normalização dos dados 

de expressão obtidos em sete linhagens de glioblastoma e o grupo controle, já que esses genes 

obtiveram os menores valores de estabilidade de expressão M, o que representa genes mais 

estáveis. Tais genes obtiveram M = 0,739, valor inferior ao valor de corte (1,5) sugerido pelos 

autores do geNorm (Vandesompele et al., 2002). Esses resultados não diferiram muito dos 

obtidos por Valente e colaboradores (2009), visto que o HPRT1 foi selecionado em ambos os 

trabalhos. 

No software geNorm, ao invés do uso de um único gene de referência, Vandesompele e 

colaboradores (2002) propuseram a seleção de mais de um gene de referência válido para a 

normalização dos dados. A utilização de dois ou mais genes de referência devidamente 

validados pode melhorar a confiabilidade dos resultados (Huggett et al., 2005; Hellemans et 

al., 2007). 

O software REST foi utilizado na quantificação da expressão gênica relativa, utilizando a 

expressão dos genes GUSB e HPRT1 para normalizar os níveis de expressão dos FTs E2F1 e 
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E2F4 nas diferentes amostras. Uma das vantagens do REST, com relação a outras 

metodologias, é justamente o fato de permitir o uso de mais de um gene endógeno no cálculo 

da expressão gênica relativa (Pfaffl et al., 2002). Além disso, o REST leva em consideração 

eventuais diferenças na eficiência da reação de PCR, diferente de outras metodologias 

amplamente utilizadas, como o método de cálculo do 2
-ΔΔCt

 (Livak e Schmittgen, 2001), o 

qual normalmente assume todas as eficiências como sendo 100% (Pfaffl, 2001; Bustin et al., 

2009). 

Na análise de expressão quantitativa por PCR em tempo real, foram utilizados cDNAs 

obtidos a partir de sete diferentes linhagens de glioblastoma (células cultivadas). Como 

resultado das análises dos dados de PCR em tempo real, foi observada a superexpressão de 

ambos os FTs, sendo que houve maior diferença de expressão de E2F1 do que de E2F4, com 

relação ao controle. 

E2F1 e E2F4 pertencem à família de FTs E2F, composta por oito membros (E2F1-8) em 

mamíferos (Zalmas et al., 2008). As proteínas codificadas por esses genes são participantes de 

importantes processos do ciclo celular, tais como progressão, transição G1/S, segregação e 

condensação dos cromossomos, replicação e reparo do DNA, diferenciação e apoptose 

(Dimova e Dyson, 2005). Assim, essas proteínas desempenham papel crucial no controle do 

ciclo celular; além disso, apresentam ação sobre proteínas supressoras de tumor. As proteínas 

E2F possuem múltiplos domínios conservados evolutivamente, os quais são encontrados na 

maioria dos membros dessa família, em diversos organismos, de plantas (Ramírez-Parra et al., 

1999; Albani et al., 2000; Guo et al., 2007) a eucariotos superiores, como mamíferos (Reichel 

et al., 1987; Sardet et al., 1995; Cartwright et al., 1998). A família E2F é composta, 

basicamente, por dois tipos de proteínas: E2F típicos (E2F1-6) e E2F atípicos (E2F7,8). A 

diferença entre os dois grupos de proteínas está na quantidade e tipo dos domínios. Nos E2F 

típicos, há um domínio de ligação ao DNA responsável pela interação da proteína com os 

genes alvo, um domínio de heterodimerização responsável pela dimerização com a proteína 

DP (DRTF Polypeptide), uma região para interação proteína-proteína, conferindo 

especificidade à resposta transcricional, e um domínio de ligação à proteína do 

Retinoblastoma (pRB). Por outro lado, nos E2F atípicos, há apenas dois domínios descritos, 

ambos com finalidade de ligação ao DNA (Lammens et al., 2009). 

As proteínas E2F típicas formam heterodímeros com outro FT, a proteína DP. Em 

mamíferos, duas proteínas DP (DP1,2) já foram caracterizadas (Zalmas et al., 2008). Uma vez 

que tanto E2F quanto DP possuem um domínio de ligação ao DNA, o heterodímero formado 

possui dois sítios de ligação ao DNA, por meio dos quais ocorre a ativação da transcrição. A 

dimerização entre essas duas proteínas é um pré-requisito para alta afinidade e ligação 
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sequência-específica das proteínas E2F aos elementos cis-regulatórios de genes alvo (Van 

Den Heuvel e Dyson, 2008). A via E2F-DP é crucial na regulação da duplicação do DNA, 

apoptose e diferenciação celular (Degregori e Johnson, 2006), enquanto que a desregulação de 

sua atividade apresenta alto impacto na relação saúde-doença (Tsuge et al., 2005; Höglinger 

et al., 2007; Opavsky et al., 2007). 

Além disso, existe outra importante via de regulação da transcrição pelas proteínas E2F 

típicas, a qual é controlada pela proteína do Retinoblastoma (pRB), uma proteína supressora 

de tumor. Já foi demonstrado em experimentos in vitro que existe alta afinidade entre o 

complexo E2F/DP e pRB (Giacinti e Giordano, 2006). A via pRB/E2F/DP é conservada em 

mamíferos e plantas. Em mamíferos, a família pRB possui três membros: pRB/p105, p107 e 

pRB2/p130 (Dimova e Dyson, 2005). 

De acordo com a atividade positiva ou negativa na regulação da transcrição gênica, E2Fs 

são divididos em dois grupos: ativadores (E2F1-3) e supressores (E2F4-6) transcricionais 

(Helin, 1998). As proteínas pRB são as responsáveis pelas atividades antagônicas dos FTs 

E2F, pois são responsáveis por “mascarar” o domínio de transativação das proteínas E2F e 

recrutar proteínas modificadoras de cromatina (Brehm et al., 1998). Em animais, pRB liga-se 

ao heterodímero E2F/DP no domínio de transativação C-terminal, inibindo o heterodímero e, 

consequentemente, a transcrição. A hiperfosforilação da pRB por quinases dependentes de 

ciclina causa a dissociação dessa proteína do heterodímero E2F/DP, liberando o domínio de  

transativação e permitindo a transcrição de genes alvo do E2F. Em alguns casos, a associação 

de pRB ao complexo E2F/DP não só promove inativação, mas repressão na transcrição de 

genes alvo de E2F, como ocorre com E2F4,5 (Giacinti e Giordano, 2006). 

E2F1, assim como E2F2 e E2F3, possui um domínio adicional de ligação a ciclinas. Essa 

proteína liga-se preferencialmente à pRB/p105, podendo mediar tanto a proliferação celular 

quanto apoptose dependente ou independente de p53 (Dimova e Dyson, 2005). 

Quanto à E2F4, esta se liga a todas as três proteínas da família pRB, mas com maior 

afinidade à p107 e p130. Em situações normais, esse FT possui um importante papel na 

supressão de genes associados à proliferação. Mutações no gene codificador desse FT e 

expressão aumentada têm sido associadas ao câncer humano (Rakha et al., 2004). 

Ishii e colaboradores (1999) realizaram um trabalho com o intuito de estabelecer o status 

de diversos genes supressores tumorais em trinta e quatro linhagens celulares de glioma 

humano selecionadas aleatoriamente. Dentre os resultados, foi observada alta incidência de 

alterações na via celular da pRB (64,7%). Essa alta incidência demonstra a relação existente 

entre a proliferação tumoral e mutações nos genes codificadores de proteínas dessa importante 

via do ciclo celular. As linhagens de glioblastoma analisadas nesse trabalho podem conter 
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genes mutados participantes dessa via, corroborando com a expressão diferencial de alguns 

genes, incluindo os FTs E2F1 e E2F4. Em células com pRB não funcional, há aumento da 

atividade dos FTs E2F (Prost et al., 2007), promovendo desregulação do ciclo celular e 

aumento na probabilidade de ocorrência de fenótipos patológicos (Giacinti e Giordano, 2006). 

O gene codificador da pRB (RB1) é funcionalmente inativado na maioria das neoplasias 

humanas, seja diretamente por mutação/deleção (como ocorre no retinoblastoma, 

osteossarcoma e carcinoma pulmonar) ou indiretamente por alterações na expressão ou 

atividade de genes regulatórios (Liu et al., 2004). Assim, pRB apresenta papel fundamental no 

controle negativo do ciclo celular e sua inativação pode contribuir para a progressão tumoral. 

No final da fase G1, ciclinas E e A formam complexos com CDK2, os quais 

especificamente se ligam às pRB (De Luca et al., 1997). Esse passo é crucial para a inativação 

dos membros da família pRB e a liberação dos E2F (Giacinti e Giordano, 2006). 

Interessantemente, na via do ciclo celular, p107 foi apontado como induzido, assim como 

E2F5. Isso demonstraria a associação da p107 ao E2F5, culminando na inativação da ação 

desse FT. Entretanto, também aparecem induzidos nessa via, tanto a ciclina A quanto CDK2, 

as quais podem participar na formação de complexos inibidores de p107, também 

superexpressa. Essa hipótese é sustentada pelo fato de que c-Myc, normalmente reprimido 

pelo complexo p107/E2F5, apresenta-se induzido na mesma via. A superexpressão de c-Myc 

tem sido associada a diversas neoplasias, inclusive glioblastoma (Walter et al., 2002; Nilsson 

e Cleveland, 2003; Dang et al., 2005). 

Alguns trabalhos têm demonstrado que pRB/E2F1 integra resposta proliferativa com as 

vias de sobrevivência celular por meio da indução de TP53 e do acúmulo de p53 (Qin et al., 

1994; Shan e Lee, 1994; Wu e Levine, 1994; Kowalik et al., 1995; Kowalik et al., 1998). 

O TP53, embora seja considerado um gene supressor tumoral, quando sofre alguns tipos de 

mutações, pode exercer um efeito negativo dominante, já que a maioria das mutações leva à 

perda de função. Dessa forma, o produto de um único alelo mutado interage e inativa o 

produto do alelo normal, induzindo o câncer e atuando, portanto, como um oncogene (Levine 

e Vosburgh, 2008). Ishii e colaboradores (1999) demonstraram que a incidência de mutação 

ou deleção no gene codificador da p53 alcança cerca de 80% em gliomas; ainda, os autores 

demonstraram que há alta incidência de alterações na via celular de p53 (94,1%). 

Alguns estudos indicaram uma ativação preferencial da via p53 em glioblastomas 

pediátricos (Litofsky et al., 1994; Pollack et al., 1997; Pollack et al., 2001). Além disso, 

Ganigi e colaboradores (2005) associaram a expressão elevada desta proteína aos pacientes 

com pior prognóstico de glioblastoma. Diversos genes da via p53 foram apontados como 

induzidos na análise pelo SAM, inclusive o próprio TP53. As vias de ciclo celular, de 
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sinalização da p53 e de progressão tumoral, obtidas na análise pelo DAVID, ilustram esses 

resultados. 

Dentre as linhagens de glioblastoma utilizadas no presente trabalho, algumas são mutantes 

(T98, U251 e U138) e outras proficientes (U87, U343, MO59J e MO59K) para o TP53. Essa 

diferença não influenciou na expressão dos FTs E2F1,4, já que foram superexpressos de 

maneira semelhante em todas as linhagens. Tal observação demonstra que, provavelmente, 

não só mutações no próprio TP53, mas também em outros genes de sua via, corroboram para 

a desregulação da mesma e para o processo de progressão tumoral. 

A proteína c-Myc (cujo gene apresentou-se induzido na análise pelo SAM), assim como 

E2F1, também apresenta papel crítico no controle da proliferação celular e está relacionada 

com a resposta antagônica de indução de TP53 e progressão tumoral (Hermeking e Eick, 

1994; Wagner et al., 1994). O produto do gene Myc associa-se ao produto de Max formando 

heterodímeros protéicos com função de FT que regulam genes de controle da proliferação 

celular (Blackwell et al., 1990; Blackwood et al., 1991). O complexo MycMax foi associado 

a 25,71% das assinaturas transcricionais pelo TFBSconserved na análise do TBrowser. 

Assim como c-Myc, na via de ciclo celular do KEGG, quatro genes foram apontados como 

induzidos, dentre os seis existentes na família do MCM (Mini Chromosome Maintenance): 

MCM2,3,5 e 7. As proteínas MCM são requeridas na iniciação da replicação do DNA de 

eucariotos. A família é constituída por seis proteínas, MCM2 a MCM7. As proteínas MCM 

associam-se formando um grande complexo, o qual, em humanos, tem sido observado in vitro 

com atividade de helicase (Bryant e Aves, 2011). Além disso, foi descrito que MCM7 

interage com Cdc45 (outro gene apontado como induzido na via do ciclo celular) no 

complexo MCM, também apresentando atividade de helicase, permitindo a separação da 

dupla fita de DNA, imprescindível para o início da transcrição (Moyer et al., 2006; Pacek et 

al., 2006). 

Embora E2F1 e E2F4 não estivessem presentes na lista dos 1.830 genes induzidos na 

análise conduzida pelo SAM e, consequentemente, não aparecessem nas vias do KEGG, os 

experimentos realizados in vitro confirmaram a hipótese de que esses FTs estavam 

superexpressos em glioblastoma, possivelmente regulando outros genes de maneira a induzir 

sua expressão, conforme indicado nas análises in silico dos dados de microarranjos, da 

associação de FTs por meio do FatiGO+ e da análise de assinaturas transcricionais. Nessas 

análises somente foram utilizados os genes induzidos em glioblastoma. Dessa forma, 

possivelmente esses FTs induzidos desencadeiam a indução de outros genes presentes nas 

diversas vias celulares, como ciclo celular, progressão tumoral e sinalização de p53. Assim, é 

possível supor que a expressão desregulada desses FTs, em conjunto com outros genes, pode 
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contribuir significativamente para a tumorigênese e progressão da doença. Essa suposição 

também é reforçada pelo fato de que diversos estudos têm demonstrado a associação de 

membros da família E2F ao câncer (Tabela 4.1 – Resultados). 

E2F1 atua num ponto crítico da transição G1/S (Wyllie, 2002), sendo que as células 

transfectadas com E2F1 e DP1 induziram tumores em camundongos (Johnson et al., 1994), e 

a atividade aumentada do gene E2F1 pode induzir tumores de pele em camundongos 

deficientes para o TP53 (Pierce et al., 1998). A expressão aumentada de E2F1 (amplificação 

de mRNA de 8 a 12 vezes maior que o normal) foi detectada na linhagem HEL de 

eritroleucemia, sugerindo que a superexpressão de E2F1 confere uma vantagem de 

crescimento nessas células tumorais (Saito et al., 1995). Onda e colaboradores (2004) 

verificaram a superexpressão de E2F1 como um evento específico em tumores de tireóide. 

Dessa forma, E2F1 é requerido para a proliferação eficiente de células tumorais (Pan et al., 

1998). Zhang e colaboradores (2000) também propuseram a expressão aumentada de E2F1 

como um indicador de proliferação em neoplasias de mama. 

No desempenho de suas funções normais, E2F1 também possui atividade pró-apoptótica, 

atividade essa exclusiva desse FT dentre todos os outros membros da família E2F (Degregori 

et al., 1997; Kowalik et al., 1998), o que lhe confere, paradoxalmente, as funções tanto de 

proliferação quanto de morte celular. No entanto, a razão por trás dessa conexão é que a 

célula, durante o curso do seu ciclo celular, possui a capacidade de acionar um programa de 

autodestruição no caso de danos irreversíveis, especialmente durante a síntese de DNA. Essa 

tarefa é mais eficaz se ambas as funções mencionadas são coordenadas pelo mesmo fator 

(Tsantoulis e Gorgoulis, 2005). Um dos mecanismos pelos quais E2F1 desempenha sua 

função pró-apoptótica é por meio da p53. Se o gene TP53 estiver mutado e apresentar função 

de oncogene, há propensão de aumento na proliferação celular, ao invés de apoptose. 

Também tem sido proposto que E2F1 pode conferir resistência a estímulos apoptóticos, 

possivelmente por inibição de genes pró-apoptóticos; entretanto, o mecanismo pelo qual E2F1 

inibe a apoptose ainda não foi descrito. 

Em diversos estudos na área do câncer, a indução de E2F1 é frequentemente associada à 

desregulação da via p53 (Gorgoulis et al., 2002). Johnson e DeGregori (2006) propuseram 

que a combinação de superexpressão de E2F1 com a mutação de TP53 potencializa a 

tumorigênese. 

Além do TP53, desregulação do gene codificador da pRB também pode ser crucial para a 

proliferação tumoral. Tsantoulis e Gorgoulis (2005) observaram que em carcinoma pulmonar 

os níveis protéicos de E2F1 são aumentados em relação ao tecido normal e que há alta 

concentração de pRB fosforilada, contribuindo para a forma livre ativa do E2F1 
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superexpresso. Além disso, os autores relataram que níveis elevados de E2F1 foram 

associados ao status de pRB anormal, demonstrando que E2F1 foi desassociado do efeito 

inibitório de pRB. Análises da cinética tumoral revelaram que a superexpressão de E2F1 foi 

positivamente relacionada ao índice de crescimento tumoral. Assim, a ligação entre E2F1 e 

apoptose, nesse tipo de câncer, é rompida. 

Em gliomas, especificamente, um trabalho de revisão de Alonso e colaboradores (2008) 

apontou que o E2F1 desempenha a função de oncogene nesse tipo de tumor. 

Embora o E2F1 seja o mais estudado, o E2F4 é o mais abundante dentre os FTs da família 

E2F, compondo a maior porção de proteínas E2F na maioria das células (Ikeda et al., 1996; 

Moberg et al., 1996). A superexpressão desse FT foi relatada como responsável pela indução 

da entrada na fase S em fibroblastos de embrião de rato, e consequente falha na indução de 

apoptose nas células afetadas (Lukas et al., 1996; Degregori et al., 1997). Rakha e 

colaboradores (2004) apontaram o E2F4 como importante atuante na progressão do câncer de 

mama, sendo que a expressão aumentada no núcleo foi associada a tumores em estágios mais 

avançados de progressão e com baixa resposta a tratamentos. Verificou-se que a infecção 

lentiviral por shRNA para supressão da expressão de E2F4 retardou a transição G1/S e a 

proliferação, tanto de células epiteliais intestinais normais quanto de células de câncer de 

cólon. Também foi observada a repressão de CDK2, ciclinas A e D1, Cdc25A e c-Myc 

(Garneau et al., 2009). Os autores também relataram que E2F4 e um de seus alvos, a ciclina 

A, estavam superexpressos, sobretudo no núcleo, em células de tumor colorretal humano 

quando comparadas ao epitélio normal correspondente. 

No presente trabalho, a superexpressão de E2F1 e E2F4 pode levantar algumas hipóteses: 

caso E2F4 não esteja mutado e esteja desempenhando uma de suas funções normais (a 

repressão do ciclo), o maior aumento de expressão de E2F1 em relação a E2F4 pode estar 

sobrepujando a ação de E2F4 e promovendo a progressão no ciclo e, consequentemente, a 

proliferação tumoral; caso esteja mutado, a superexpressão desse FT pode contribuir para a 

progressão do glioblastoma, como já relatado em outros tipos de câncer. 

Além disso, com relação a E2F1, esse FT liga-se seletivamente a pRB, e não a p107 ou 

p130 (Stevaux e Dyson, 2002). A suposta falta de indução de RB1 (inferida pela ausência 

desse gene na lista de genes induzidos) pode estar associada à baixa taxa de formação de 

complexos pRB/E2F1/DP e, consequentemente, à falha na inativação da progressão em G1/S. 

De maneira semelhante, E2F4 (embora induzido nos resultados de PCR em tempo real) pode 

não estar sendo recrutado por p107 (a principal proteína da família pRB que se liga a E2F4) e, 

assim, não estar exercendo sua função de repressão na progressão do ciclo celular na fase S 

(Giacinti e Giordano, 2006). 
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A ação conjunta de todos os membros da família E2F, assim como as funções que irão 

desempenhar nas células (que, muitas vezes, são antagônicas), podem ser compreendidas 

apenas quando os contextos celulares específicos são levados em consideração (Tsantoulis e 

Gorgoulis, 2005; Degregori e Johnson, 2006; Johnson e Degregori, 2006). Por exemplo, 

expressão desregulada de E2F1 pode tanto promover ou inibir a tumorigênese, dependendo da 

natureza das mutações em outros genes envolvidos em suas interações (Alonso et al., 2008). 

Além da avaliação da expressão dos FTs E2F1 e E2F4 nas sete linhagens de glioblastoma 

sem qualquer tipo de tratamento, a expressão destes também foi avaliada por PCR em tempo 

real em células da linhagem U87 submetidas a tratamento com drogas (cisplatina, 

doxorrubicina e temozolomida), analisadas em dois tempos (6 e 24 h), em comparação ao 

controle na ausência de tratamento. 

Nas últimas décadas, muitos estudos têm visado à elucidação dos mecanismos celulares 

desencadeados em células tumorais na presença de drogas. Esses processos são considerados 

primordiais para o entendimento dos mecanismos de tumorigênese e progressão tumoral, além 

de possibilitar o estabelecimento de novas estratégias terapêuticas. Em glioblastoma, as 

células apresentam acúmulo de diversas alterações genéticas (Ishii et al., 1999), dentre as 

quais as mais frequentes são as mutações em genes relacionados ao controle do ciclo celular, 

reparo e apoptose. A expressão diferencial de diversos genes relacionados a essas vias foi 

observada no presente trabalho. Combinações diferentes de genes mutados também podem 

resultar em diferentes respostas a tratamento com drogas. 

Além disso, com relação aos perfis de expressão gênica em glioblastoma, observados após 

tratamentos quimioterápicos, as diferenças de modulação na expressão de muitos genes 

provavelmente são devidas ao mecanismo de ação peculiar de cada droga. Os mecanismos de 

ação de drogas antitumorais envolvem complexas vias de resposta aos danos no DNA, as 

quais ainda são pouco compreendidas, apesar de uma extensa literatura. A diversidade de 

resposta dos tumores, além da resistência adquirida ou intrínseca a agentes citotóxicos 

continua sendo o principal obstáculo no tratamento do câncer (Sarkaria et al., 2008). 

Como resultado da análise dos dados de PCR em tempo real, os FTs não apresentaram um 

padrão de expressão diferencial, nem em relação ao tratamento, nem em relação ao tempo, 

exceto no tratamento com temozolomida, em que houve indução de E2F1 e repressão de 

E2F4 nos dois tempos, porém sem diferença estatisticamente significativa. 

Diferenças significativas foram observadas no tratamento com cisplatina em 6 h (indução 

de E2F1) e 24 h (indução de E2F4), bem como no tratamento com doxorrubicina em 24 h 

(repressão de E2F1). As funções desempenhadas pelos produtos desses genes 
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diferencialmente expressos podem ser antagônicas e contribuir tanto para apoptose quanto 

para progressão, também dependendo do contexto celular. 

As drogas utilizadas nos tratamentos das células U87 causam danos no DNA (por exemplo, 

formação de aductos), os quais desencadeiam cascatas de sinalização que podem ou não 

culminar em apoptose. Entretanto, como os genes dessas vias provavelmente não estão 

desempenhando suas funções normais, por se tratar de células cancerosas, os resultados pós-

tratamento podem não ser totalmente previsíveis. 

Com base nos resultados obtidos, principalmente nas linhagens de glioblastoma sem 

tratamentos, esse trabalho pode apontar o status de expressão dos FTs E2F1 e E2F4 como 

associado ao glioblastoma. Essa hipótese é apoiada pela evidente superexpressão do mRNA 

desses FTs em todas as sete linhagens de glioblastoma analisadas (T98, U251, U138, U87, 

U343, MO59J e MO59K), quando comparada à expressão dos mesmos FTs no mRNA de um 

pool de regiões cerebrais não-neoplásicas de diversos doadores. Uma vez que a 

superexpressão foi observada em todas as linhagens, também pode ser demonstrado que a 

expressão diferencial desses FTs é constante, independentemente das diferenças inerentes a 

cada linhagem (devido ao acúmulo de diferentes mutações). 

Diversos trabalhos na literatura têm demonstrado a importância da desregulação dos FTs 

da família E2F em muitos tipos de câncer. De maneira complementar, alguns trabalhos, como 

o de Kaelin (2003), propuseram o E2F1 como potencial alvo para terapia molecular em 

câncer. 

Dessa forma, E2F1 e E2F4 podem representar genes cruciais alterados em gliomas, sendo 

que os mesmos requerem um estudo mais detalhado, visando à obtenção de dados que sejam 

importantes ou promissores para o desenvolvimento de terapia molecular, além de validações 

para verificar a possibilidade de tais genes serem utilizados como biomarcadores dessa 

doença. 

Biomarcadores moleculares podem ser úteis, não somente como marcadores para 

diagnóstico, mas também para prognóstico, além da possibilidade de buscar alvos para novas 

estratégias terapêuticas (Cooper et al., 2007). 

Entretanto, para estabelecer genes como biomarcadores, validações cuidadosas devem ser 

realizadas. Estas geralmente envolvem a confirmação da expressão do produto protéico de um 

gene altamente expresso em nível transcricional. Isso é necessário uma vez que a maioria dos 

testes clínicos envolve a quantificação dos níveis protéicos, seja por imuno-histoquímica (no 

caso de biomarcadores em tecidos) ou por ELISA (no caso de biomarcadores no soro 

sanguíneo). Além disso, a validação deve ser realizada em uma grande amostra definida para 
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assegurar que os resultados possam ser generalizados para a população de pacientes (Rhodes e 

Chinnaiyan, 2004). 

Sendo assim, futuras validações devem ser realizadas com o intuito de confirmar a relação 

entre E2F1,4 e glioblastoma. Dentre estas, pretende-se realizar a análise proteica por Western 

blot, silenciamento desses FTs por meio de RNAi, bem como a verificação da expressão e 

possível mutação de outros genes também importantes na via E2F, como o RB1, o qual 

codifica a proteína pRB. 

Em conjunto, tais informações podem ser valiosas no árduo processo de caracterização e 

elucidação das vias desreguladas no glioblastoma. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho gerou novas informações a partir de análises efetuadas sobre um 

conjunto de dados de glioblastoma, fornecido por bases públicas de dados de microarranjos 

(GEO e ArrayExpress). 

Os resultados observados nas análises in silico foram interessantes, principalmente no que 

diz respeito à comparação dos FTs associados pelo programa FatiGO+ com os FTs obtidos 

nas anotações das assinaturas transcricionais. Nessa comparação, E2F1 e E2F4 destacaram-se 

sobremaneira. 

As análises in vitro realizadas utilizando-se a técnica de qRT-PCR em tempo real 

confirmaram e expressão diferencial dos FTs E2F1 e E2F4. Estes se apresentaram 

superexpressos em todas as sete linhagens de glioblastoma sem tratamento (T98, U251, U138, 

U87, U343, MO59J e MO59K), quando comparadas ao controle. Quanto aos resultados de 

expressão dos FTs nas células da linhagem U87 submetidas a tratamentos com drogas 

(cisplatina, doxorrubicina e temozolomida), não foi verificado um padrão comum de 

expressão, havendo resultados diferentes para cada droga testada. Diferenças significativas 

foram observadas no tratamento com cisplatina em 6 h (indução de E2F1) e 24 h (indução de 

E2F4), bem como no tratamento com doxorrubicina em 24 h (repressão de E2F1). Esse fato 

se deve provavelmente aos mecanismos peculiares de ação de cada droga e às complexas vias 

desencadeadas a partir desses tratamentos. 

Com base nos resultados obtidos, os dados do presente trabalho podem apontar o status de 

expressão dos FTs E2F1 e E2F4 como possivelmente associado ao glioblastoma. Esses FTs 

podem representar genes cruciais alterados nessa doença, sendo que os mesmos ainda 

requerem estudo mais detalhado, visando à validação como biomarcadores, ou até mesmo 

como alvos moleculares que possam ser empregados no estabelecimento de novas 

modalidades de terapias. 
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