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RESUMO 

PLAÇA, Jessica Rodrigues. Avaliação do perfil genômico dos genes da família 

HOX em tumores a partir de dados de bancos públicos. 2017. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 

2017. 

A família de genes HOX compreende um conjunto de fatores de transcrição 

altamente conservados evolutivamente. Em mamíferos, os genes HOX se 

subdividem em 4 clusters: HOXA, HOXB, HOXC e HOXD, atuando no 

desenvolvimento embrionário com a regulação de processos biológicos como 

proliferação, diferenciação, migração, angiogênese e apoptose que são reativados 

durante a carcinogênese. Estudos recentes apontam que os genes HOX podem 

exercer papel relevante na formação de diversos tumores sólidos, todavia ainda não 

foi possível caracterizar sistematicamente a expressão dos genes HOX em tumores 

bem como determinar seus alvos em tumores. Desta forma, o objetivo geral deste 

trabalho consistiu na caracterização in silico do modelo de atuação genes HOX na 

carcinogênese. Para cumprir este objetivo foi identificado o perfil diferencial dos 

genes HOX entre amostras normais e tumorais. Alvos de genes HOX foram 

identificados e, quando diferencialmente expressos, foram associados com os genes 

HOX, independentemente dos índices de metilação e CNA. Por fim, as associações 

finais entre os genes HOX e seus alvos foram enriquecidas com os bancos de dados 

KEGG e GO. Identificou-se diferentes assinaturas de expressão de genes HOX em 

diferentes tumores, associadas com o eixo ântero-posterior do corpo humano, bem 

como os folhetos embrionários originários aos tecidos tumorais, compatível com o 

padrão de expressão no desenvolvimento embrionário. Um número considerável de 

genes HOX atuam preferencialmente via enhancers na regulação de seus alvos. 

Como exemplo, os genes HOXB7 e HOXC11, que funcionam como moduladores 

anti tumorais. Finalmente, o estudo mostra que diante do número crescente de 

dados genômicos públicos, é possível viabilizar projetos de grande valor científico. 

Palavras-chave: Genes HOX. Câncer. Bioinformática. Carcinogênese. 



ABSTRACT 

PLAÇA, Jessica Rodrigues. Genomic profile evaluation of HOX genes family in 

cancer using public databases. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2017. 

The HOX gene family comprises a set of evolutionarily highly conserved transcription 

factors. In mammals, HOX genes are subdivided into four clusters: HOXA, HOXB, 

HOXC and HOXD, acting on the embryonic development with regulation of biological 

processes such as proliferation, differentiation, migration, angiogenesis and 

apoptosis that are reactivated during carcinogenesis. Recent studies indicate that 

HOX genes may play a relevant role in the formation of several solid tumors, but it 

has not been possible to systematically characterize the expression of HOX genes in 

tumors as well as to determine their targets in tumors. Thus, the general aim of this 

project was to characterize the in vivo model of HOX genes in carcinogenesis. To 

accomplish this goal the differential profile of HOX genes was identified between 

normal and tumor samples. HOX gene targets were identified and, when differentially 

expressed, were associated with HOX genes regardless of methylation and CNA 

indices. Finally, the final associations between the HOX genes and their targets were 

enriched with the KEGG and GO databases. Different signatures of HOX gene 

expression were identified in different tumors, associated with the anteroposterior 

axis of the human body, as well as the embryonic leaflets originating from the tumor 

tissues, compatible with the expression pattern in the embryonic development. A 

considerable number of HOX genes preferentially act via enhancers in the regulation 

of their targets. As an example, the HOXB7 and HOXC11 genes, which function as 

pro-tumor modulators. Finally, the study shows that in view of the growing number of 

public genomic data, it is possible to make feasible projects of great scientific value. 

Keywords: HOX genes. Cancer. Bioinformatics. Tumorigenesis. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Genes HOX 

 Os genes Homeobox (HOX) são fatores de transcrição que especificam vários 

aspectos da morfogênese animal, como a identidade posicional ao longo do eixo 

Ântero-posterior (A-P), havendo uma relação entre o arranjo cromossômico dos 

genes HOX e a presença da sua expressão (Lewis, 1978). Eles foram descobertos a 

partir da observação de duas mutações na mosca de fruta Drosophila melanogaster. 

Mutações no complexo de genes Antennapedia (ANT-C), composto por 5 genes 

(Labial (lab), Proboscipedia (pb), Deformed (Dfd), Sex combs reduced (Scr) e  

Antennapedia (Antp)), fizeram com que as antenas fossem transformadas em 

pernas, enquanto mutações no complexo de genes Bithorax (BX-C), composto por 3 

genes (Ultrabithorax (Ubx), abdominal-A (Abd-A), e Abdominal-B (Abd-B)), 

transformaram o haltere (órgão de equilíbrio no terceiro segmento torácico) em uma 

parte da asa. Estas alterações foram descritas como transformações homeóticas da 

palavra grega homeosis, significando uma mudança de estrutura corporal completa 

para outra (Gehring, 1987).  

 Os genes Homeobox estão presentes nos genomas de todos os animais 

descritos, bem como nos genomas de plantas e fungos, indicando que as origens 

são antigas e precedem a divergência desses reinos. Acredita-se que os clusters de 

BX-C e ANT-C de Drosophila surgiram pela duplicação em tandem de um único 

gene, seguido pela duplicação dos clusters em vertebrados (Schughart et al., 1989; 

Duboule, 1992) . 

 Em humanos, os quatro grupos de genes HOX (A, B, C e D) são localizados em 

diferentes cromossomos, 7p15, 17q21.2, 12q13 e 2q31, respectivamente. Cada 

cluster consiste em 13 grupos de genes parálogos com nove á onze membros 

atribuídos a partir da semelhança de suas sequências genômicas e posição relativa 

dentro do cluster, totalizando 39 genes (Scott, 1992). Um alto grau de homologia é 

evidente entre os genes HOX humanos e os genes Hom-C de Drosophila (Figura 1). 

Assim, os grupos parálogos humanos HOX1-8 são estreitamente relacionados com 

Antennapedia (Antp), enquanto os grupos HOX9-13 são mais relacionados ao 

abdominal-B (abd-B) (Ruddle et al., 1994).  
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Figura 1. Conservação entre os grupos de genes HOM-C e HOX. Os quatro grupos de genes HOX 
encontrados em mamíferos são conservados do complexo Drosophila Hom-C quanto a sua 
sequência nucleotídica e expressão colinear. Durante o desenvolvimento embrionário, os genes são 
expressos em um padrão que correlaciona com o posicionamento cromossômico. Os genes 3' são 
expressos anteriormente aos genes da posição 5’. Adaptado de (Lappin et al., 2006) 
   

1.2 Genes HOX e o desenvolvimento de vertebrados 

 Em embriões murinos, os genes HOX são primeiramente expressos durante o 

início da gastrulação (dia 07), no estágio que o embrião gera seu principal eixo do 

corpo (Deschamps e Wijgerde, 1993; Forlani et al., 2003). Ao longo do tempo, os 

genes HOX são sequencialmente ativados a partir da sua ordem cromossômica e os 

transcritos codificados pelo último grupo, HOX13, podem ser detectados em torno do 

dia 09, ou seja, dois dias após o início da ativação (Deschamps e Wijgerde, 1993; 

3' 5’    Cromossomo 
7p14-15 

17q21-22 

12q12-13 

2q21-37 

Homo sapiens

Drosophila melanogaster
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Kmita e Duboule, 2003; Deschamps e Van Nes, 2005). Esta progressão 

transcricional, chamada de colinearidade temporal, se estende por vários dias 

(Duboule, 1994). Na mesoderme pré-somítica, esta ativação sequencial precisa ser 

coordenada com a produção tempo-sequencial de segmentos corporais (o "relógio 

de segmentação”) (Pourquie, 2003) de modo que os somitos produzidos mais 

recentes adquiram identificadores genéticos distintos (Dubrulle et al., 2001; Spitz et 

al., 2001). Em seguida, os vários estados da atividade dos genes HOX são 

aperfeiçoados e memorizados, levando em última instância a domínios ao longo do 

eixo rostral ao caudal, onde podem ser observados conjuntos parcialmente 

sobrepostos de produtos de HOX, fenômeno conhecido como colinearidade 

espacial. Como resultado, os genes localizados nas posições 3' (por exemplo, 

HOX3-4) são transcritos quase ao longo de todo o eixo embrionário, incluindo o 

mesoderma da placa lateral, mesoderma paraxial e tubo neural, enquanto que os 

genes localizados nas posições 5’ (HOX10-11) são ativos no tronco posterior e os 

HOX13 apenas na ponta da cauda (Deschamps et al., 1999; Kmita e Duboule, 2003; 

Deschamps e Van Nes, 2005), como é possível observar na Figura 1. 

 O tempo de ativação dos genes HOX no desenvolvimento é funcionalmente 

importante uma vez que experimentos resultantes na ativação prematura ou 

retardada dos genes HOX demonstraram produzir alterações fenotípicas, mesmo em 

casos que os padrões finais de expressão de HOX são preservados (Gerard et al., 

1997; Zakany et al., 1997; Kondo e Duboule, 1999; Juan e Ruddle, 2003). Este fato 

é consistente com a existência de atividades funcionais associadas as fases precoce 

e tardia da expressão do gene HOX de vertebrados (Carapuco et al., 2005). 

Também sugere-se que durante o início do desenvolvimento dos vertebrados o 

estado de repressão geral dos genes HOX mantém elementos de regulação em um 

"estado silencioso" e que só depois que a repressão global desses genes é 

removida que esses elementos se tornam acessíveis à transcrição e, portanto, 

funcionais (Tschopp e Duboule, 2011). 

 Além de definir a identidade de posição ao longo do eixo Ântero-posterior, os 

genes HOX também definem padrões de desenvolvimento de diversas estruturas 

especializadas, como os membros de vertebrados. Durante o desenvolvimento de 

membros de galinha, pelo menos 23 genes HOX são expressos (Nelson et al., 

1996). Foi encontrado um padrão de expressão dos genes do cluster HOXA, como 
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por exemplo os genes HOXA9-11 expressos nos membros inferiores, onde se 

desenvolveram o rádio, tíbias e fíbula. Os genes HOXA9-13 expressos no pulso (ou 

no tornozelo) e nos dedos. Um padrão de expressão semelhante foi encontrado para 

os genes HOXD, enquanto a expressão do cluster HOXC foi mais complexa. Os 

genes 3’ do cluster C (HOXC4 e HOXC5) foram encontrados apenas nos membros 

anteriores, enquanto os genes 5’ (HOXC9 e HOXC10) foram encontrados apenas 

nos membros posteriores. Os genes HOXC6 e HOXC8 foram encontrados em 

ambos os membros. 

 Evidências de várias fontes também demonstraram papéis múltiplos para genes 

HOX durante o desenvolvimento pulmonar. Os genes 3’ dos clusters HOXA e HOXB 

são os mais expressos nos pulmões em desenvolvimento tanto em humanos quanto 

em camundongos (Nelson et al., 1996; Golpon et al., 2001). A hibridização in situ de 

pulmões de pintinho demonstrou um padrão aninhado de expressão de genes 

HOXB, com as partes distais do trato respiratório tendo progressivamente mais 

genes HOX expressos. Enquanto que o HOXB5 é expresso em todo o pulmão e as 

vias aéreas, a expressão de HOXB9 é restrita aos sacos de ar mais distais. A 

expressão de vários dos genes altamente expressos de HOX no pulmão fetal diminui 

com o avançado da gestação (Bogue et al., 1994), consistente com o papel 

hipotético desses genes, particularmente o HOXB5, na regulação da morfogênese 

de ramificação, que ocorre na vida fetal precoce (Volpe et al., 2003). O HOXA5 

diminui significativamente durante o desenvolvimento do pulmão e permanece 

altamente expresso nos pulmões dos animais recém nascidos, sugerindo que os 

genes HOX têm diferentes papéis na regulação da maturação pulmonar (Bogue et 

al., 1994). Os ratos com mutação nula de HOXA5 morrem no parto com a falta de 

surfactante pulmonar, indicando um papel para este gene HOX na função das 

células epiteliais alveolares do tipo II (Aubin et al., 1997). 

1.3 Regulação dos genes HOX 

 A ativação e transcrição coordenada dos genes HOX demonstra ser essencial 

para o correto funcionamento e efeito biológico dessa família gênica, dessa maneira 

a regulação desses clusters gênicos necessita ser altamente refinada. Nesse 

contexto, o principal mecanismo de regulação baseia-se em uma transição na 

estrutura da cromatina, desde um estado inicialmente reprimido até uma 
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configuração progressivamente aberta para transcrição, exercendo uma ativação 

coordenada (Dolle et al., 1989). Essa regulação epigenética é efeito da atividade dos 

complexos modificadores de cromatina Policombo (PcG) e Trithorax (TrxG). Esses 

dois grupos modificadores atuam de maneiras opostas, onde o complexo Trithorax é 

necessário para manter a transcrição dos genes HOX em células que a transcrição 

já foi iniciada, enquanto o complexo PcG mantém o estado reprimido dos genes por 

ligação e condensação da cromatina (Schwartz e Pirrotta, 2007). A atuação do 

complexo PcG está associada a marca de repressão H3K27me3 (trimetilação da 

lisina 27 da histona H3), enquanto o complexo TrxG está correlacionado a marca de 

ativação H3K4me3 (trimetilação da lisina 4 da histona H3). 

 A importância dessa regulação sobre os genes HOX foi demonstrada com as 

observação da perda progressiva de H3K27me3, concomitantemente ao ganho de 

H3K4me3 que resultou na ativação sequencial dos genes HOXD durante a extensão 

do eixo principal do camundongo (Soshnikova e Duboule, 2009). Portanto, nota-se 

que a ativação transcricional dos HOXD segue uma janela de transição entre as 

duas marcas epigenéticas que se desloca juntamente ao tempo de atuação dos 

genes HOXD, de uma extremidade do cluster a outra. Ainda, foi demonstrado que a 

separação pela metade do cluster HOXD, observado em camundongos 

geneticamente modificados, não altera a deposição inicial da marcação H3K27me3, 

mas a integridade do cluster é requerida para a consolidação e manutenção da 

repressão sobre o complexo gênico, o qual parece exercer um efeito sinérgico 

devido a densidade dos genes HOX. De forma semelhante, a marcação inicial 

H3K4me3 não é afetada pela integridade do cluster HOXD, entretanto a 

coordenação de mudanças das marcações H3K4me3 é alterada, pois é observado 

um sinal prematuro de H3K4me3 nas regiões onde os clusters foram cortados no 

camundongo geneticamente modificado. Diante disso, observou-se que o balanço 

do padrão de ganho de marcações H3K4me3 e a concomitante perda de 

H3K27me3, depende parcialmente da própria disposição dos genes HOX em seu 

cluster (Soshnikova e Duboule, 2009).  

 Os mecanismos para modulação da metilação das histonas é fortemente 

dependente da atuação dos RNAs longos não codificantes (lncRNAs). Entre eles 

está o lncRNA Hoxb5/b6as pertencente ao grupo de RNAs antisense que é transcrito 

da região que compreende os genes Hoxb5 e Hoxb6. Mais precisamente, Hoxb5/



�19

b6as exerce regulação dos genes HOX através da interação com a histona 

metiltransferase MLL1 na modulação da marca H3K4m3, levando a ativação e 

manutenção da expressão de HOXB5 e HOXB6 em corpos embriônicos murinos 

(Dinger et al., 2008). A modulação do estado da cromatina nos loci HOX, também é 

influenciada por outro lncRNA. O HOTIIP é transcrito da região 5' do HOXD13, na 

posição oposta (Wang et al., 2011). A atividade de HOTTIP em células humanas está 

envolvida na interação com a proteína WDR5, a qual recruta o complexo TrxG para 

introduzir as marcas H3K4m3 na indução de transcrição dos genes HOXA (Wang et 

al., 2011). Além do HOTTIP e Hoxb5/b6as, o lncRNA HOTAIR também exerce 

regulação sobre os genes HOX. HOTAIR é transcrito a partir da região entre os 

genes HOXC11 e HOXC12 humanos (Rinn et al., 2007). HOTAIR interage com a 

proteína PRC2 (complexo PcG repressivo 2), constituinte do complexo principal 

PcG, e é requerido para a ocupação e trimetilação H3K27 do locus HOXD, 

intermediando a modulação da transcrição desse locus. 

 Apesar do conhecimento avançado da influência da metilação em histonas na 

regulação dos genes HOX, a metilação do DNA até o momento foi pouco estudada. 

Sabe-se que há um tendência de hipermetilação dos genes HOX, onde a metilação 

gênica dos HOXA5 e HOXB5 após o nascimento é necessária para o completo 

silenciamento desses genes (Hershko et al., 2003). Em células humanas 

representando fases de diferenciação celular (célula tronco embrionária, fibroblasto 

diferenciado derivado de célula tronco embrionária e fibroblasto de neonatos), os 

clusters HOX representam os genes mais hipometilados do genoma em célula 

tronco embrionárias. Em contrapartida, os genes HOX encontram-se altamente 

metilados em fibroblastos de neonatos, indicando que sua metilação aumenta 

gradativamente com o processo de diferenciação (Laurent et al., 2010). 

 A expressão de HOX também é controlado por hormônios endócrinos durante a 

embriogênese. Dentro desse contexto, a regulação entre ácido retinóico e os genes 

HOX é dinâmica e involve um sistema de regulação retroalimentativo. O ácido 

retinóico atua via seus receptores cognatos que compreendem duas famílias, RAR e 

RXR, que são membros da superfamília do receptor nuclear ativado por ligante 

(Daftary e Taylor, 2006). O complexo de RAR regula os genes alvos por ligação ao 

enhancer RARE ou RXRE (elemento responsivo ao ácido retinóico). Os RAREs 

foram encontrado em 5 regiões regulatórias de três genes HOX (HOXA1, HOXB1 e 
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HOXD4) (Daftary e Taylor, 2006). Em embriões murinos pre-segmentados, o ácido 

retinóico induz a expressão de RARbeta que, por seguinte, ativa a expressão de 

HOXB4 e HOXD4. Em contrapartida, esses genes HOX modulam a expressão de 

RARbeta, restringindo-a para uma localização mais posterior (Serpente et al., 2005). 

1.4 Genes HOX e interação com DNA 

  Os genes HOX de mamíferos contém dois éxons e um único intron que varia 

de 200 pb até milhares de pb. O domínio proteico homeobox que se liga ao DNA 

está sempre presente dentro do segundo exon e detém um alto grau de homologia 

entre os genes HOX, especialmente dentro dos grupos parálogos (Ekker et al., 

1994). O homeodomínio é um motivo altamente conservado de 60 aminoácidos e 

sua função foi sugerida por sua semelhança à sequência gênica de proteínas 

reguladoras que contém um motivo de ligação ao DNA helix-turn-helix. O 

homeodomínio pode ser dividido em três regiões helicoidais: a Hélice 3, que possui 

o maior contato com o DNA e as Hélices 1 e 2 que ficam acima do DNA. O restante 

do contato do homeodomínio com o DNA é feito pelo braço N-terminal (Berger et al., 

2008; Noyes et al., 2008).  

 Embora as proteínas HOX possam se ligar ao DNA através do homeodomínio, 

essa ligação é pouco específica uma vez que geralmente envolve apenas o 

reconhecimento de uma sequência de 4 pb (TAAT). Uma maior especificidade é 

conferida, especialmente, pela ligação de uma classe de proteínas que possuem um 

homeodomínio TALE (Extensão do Loop de Três Aminoácidos) a um pentâmero à 

montante do homeodomínio. Essas proteínas são os cofatores de HOX e em 

Drosophila constituem as proteínas Extradenticle (Exd) e Homothorax (Hth), 

enquanto em vertebrados constituem os grupos de genes PBX (Pbx1, Pbx2, Pbx3, 

Pbx4) e MEIS (Meis1, Meis2, Meis3, Prep1, and Prep2) (Longobardi et al., 2014), 

respectivamente. O último liga-se preferencialmente à proteínas HOX9-13 (Williams 

et al., 2005), enquanto os membros da família PBX se ligam preferencialmente à  

proteínas HOX1-11 (Piper et al., 1999; Allen et al., 2000; Brendolan et al., 2005).  

 Além de aumentar a complexidade da sequência de ligação ao DNA, os 

cofatores também desempenham um papel na regulação pós-traducional facilitando 

a entrada de proteínas HOX no núcleo (Morgan et al., 2017) e influenciam os 

principais eventos transcricionais como o recrutamento da RNA polimerase II ou III, 
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ou inibidores da transcrição, como HDAC. Por exemplo, o HOXC6 pode recrutar a 

RNA polimerase II através de um sítio TAAT no promotor do gene S100B para 

promover sua transcrição em linhagens celulares de neuroblastoma (Zhang et al., 

2007), enquanto o HOXD3 precisa se ligar como um heterodímero com PBX1B para 

recrutar a RNA polimerase II e ativar a transcrição do gene ITGB3, codificando a 

Integrina β3, durante a angiogênese (Charboneau et al., 2005). Por outro lado, 

HOXB6 e HOXD4 podem se ligar e inibir a histona acetil transferase CBP do 

enhancer de TWIST1, reprimindo a transcrição de TWIST1 (Shen et al., 2001).  

 Alguns dos genes PBX em vertebrados produzem múltiplas isoformas através de 

splicing alternativo (Monica et al., 1991; Milech et al., 2001; Wagner et al., 2001). 

Usando o ensaio com leveduras híbridas, mostrou-se algumas evidências de que um 

subconjunto de isoformas têm habilidades distintas para interagir com MEIS1, 

MEIS2A e PREP1 (Milech et al., 2001). Tais diferenças também podem ser 

importantes para a especificidade HOX e podem refletir no arranjo dos sítios de 

ligação de HOX e TALE nos elementos cis-regulatórios. 

 Além das proteínas com homeodomínio da família TALE, a proteína Engrailed 

(EN) de Drosophila também mostrou ser um cofator de HOX (Gebelein et al., 2004). 

EN ligado conjuntamente à UBX e ABD-A a um elemento regulador do gene Dll é 

necessário para a repressão Dll nos compartimentos posteriores dos segmentos 

abdominais (Gebelein et al., 2004; Gebelein e Mann, 2007). Ao contrário dos 

cofatores TALE, que normalmente atuam com as proteínas HOX como ativadores ou 

repressores dos genes alvos, é provável que o dímero de EN com HOX seja mais 

envolvido na repressão gênica devido à capacidade de EN se vincular diretamente 

ao co-repressor Groucho (Jiménez et al., 1997). 

 Um subconjunto de fatores de transcrição contendo contendo dedos de zinco, 

especificamente o Teashirt (TSH) de Drosophila, também foi sugerido como cofator 

de HOX (Robertson et al., 2004; Taghli-Lamallem et al., 2007). Todavia, esse fator 

não parece exibir a mesma atividade que normalmente é observada entre os fatores 

TALE e as proteínas HOX. No único alvo em que os sítios de ligação TSH foram 

identificados, os sítios de ligação de TSH não são adjacentes ao HOX (Taghli-

Lamallem et al., 2007). Assim, neste momento prefere-se classificar esses fatores de 

dedos de zinco como colaboradores de HOX, que fornecem insumos essenciais e 

adicionais para um subconjunto de elementos cis regulados por HOX (Mann et al., 
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2009). 

 Os genes HOX, como já relatado no texto, podem atuar como recrutadores de 

complexos co-ativadores, co-repressores e/ou de remodelação de cromatina que, 

em última instância, realizam regulação transcricional. Há numerosos trabalhos que 

descrevem as interações diretas entre as proteínas HOX e/ou os cofatores TALE 

com componentes mais gerais da maquinaria transcricional, como enhancers 

(Chariot et al., 1999; Saleh et al., 2000; Shen et al., 2004; Prince et al., 2008). Os 

enhancers são regiões do DNA que facilitam o recrutamento dessa maquinaria 

transcricional para a região promotora do gene a ser transcrito. Em alguns casos, os 

domínios de ativação e repressão foram mapeados em proteínas HOX (Rambaldi et 

al., 1994; Zhao et al., 1996; Tour et al., 2005) e considerados essenciais para a 

especificidade celular (Sorge, Ha, Polychronidou, Friedrich, Bezdan, Kaspar, et al., 

2012). Em larvas de Drosophila, para entender a especificidade HOX, foi estudado 

como os genes HOX regulam os enhancers para alcançar um padrão específico de 

tricomas epidérmicos ao longo do eixo A-P. Para tanto foi utilizado o gene 

Shavenbaby (svb) que é um dos principais controladores do desenvolvimento dos 

tricomas (Chanut-Delalande et al., 2006). Os enhancers de svb foram regulados 

diretamente pelo Ubx, a partir de agrupamentos de sítios de ligação Ubx-Exd de 

baixa afinidade no mesmo enhancer. A especificidade é codificada por sítios de 

baixa afinidade e os agrupamentos homotípicos destes sítios fornecem robustez 

regulatória ao HOX. Esta arquitetura geral - agrupamentos homotípicos de sítios de 

ligação de baixa afinidade - é conservada evolutivamente e pode fornecer um 

mecanismo geral para conciliar a necessidade de especificidade e robustez do 

enhancer (Crocker et al., 2015). Além disso, modificações covalentes, como a 

fosforilação, também demonstraram influenciar as atividades de HOX (Jaffe et al., 

1997; Berry e Gehring, 2000; Galant e Carroll, 2002; Ronshaugen et al., 2002; 

Taghli-Lamallem et al., 2008). 

1.5 O câncer 

 O câncer é um conjunto de doenças que resultam da proliferação exacerbada e 

descontrolada de uma população clonal de células que adquiriram mudanças 

genéticas, genômicas ou epigenômicas. O processo de desenvolvimento e 

estabelecimento do câncer, referido como carcinogênese, apresenta uma série de 
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mudanças e características comuns a cânceres que acometem diferente tecidos. 

Uma maneira de descrever este processo é ilustrar as características essenciais das 

células cancerosas e dos tumores conhecidas como as "marcas do 

câncer" (Hallmarks of Cancer). O desenvolvimento do câncer fundamenta-se em 

seis propriedades principais: proliferação auto-suficiente, insensibilidade aos sinais 

anti proliferativos, evasão da apoptose, potencial replicativo ilimitado, angiogênese, 

ativação de invasão e metástase (Hanahan e Weinberg, 2000).  

 A proliferação auto-suficiente, a característica principal do câncer, pode ser 

alcançada de diversas maneiras, sendo através da produção de fatores de 

crescimento auto-ligantes (Goustin et al., 1986); pela estimulação de células normais 

do estroma a liberar fatores pró-mitóticos (Kawada et al., 2015); pela super 

expressão de receptores mitogênicos na superfície celular, permitindo uma 

hipersensibilidade à fatores proliferativos (Chettouh et al., 2013); e através da 

independência da necessidade de estimulação externa através da aquisição de 

mutações genéticas que induzem a ativação constitutiva de vias proliferativas 

(Dhomen et al., 2009). 

 Além da capacidade proliferativa, as células tumorais apresentam uma 

insensibilidade à fatores antiprolifativos que se dão principalmente através: de 

mutações, deleções ou silenciamento epigenético de supressores tumorais 

(Kazanets et al., 2016)(Berggren et al., 2003); da perda de atividade desse 

supressores proliferativos que pode ocorrer através da diminuição de tradução de 

suas respectivas proteínas devido a super expressão de microRNAs que tem como 

alvo o mRNA dessas fatores (Rather et al., 2013); e pela redução de ancoramento 

de receptores na superfície celular capazes de induzir a parada do estímulo de 

proliferação pelo contato célula-a-célula (Stockinger et al., 2001). 

 Para sustentar uma alta capacidade proliferativa a célula tumoral ainda precisa 

se evadir de estímulos de morte celular programada. Os principais mecanismos para 

essa evasão ocorre através da perda dos sensores celulares que induziriam esse 

processo biológico, como por exemplo a deleção do gene CDKN2A (Berggren et al., 

2003); através da redução de expressão de fatores apoptóticos (Matsuura et al., 

2017); e pela estabilização e super expressão proteínas anti-apoptóticas (Liu et al., 

2005).  

 A característica de potencial replicativo ilimitado, um fator determinante que 
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permite a proliferação exacerbada, baseia-se principalmente na reativação da 

telomerase, enzima responsável pela manutenção dos tamanhos dos telômeros 

(Akincilar et al., 2016). Ainda há mecanismos de prolongamento dos telômeros que 

não dependem da telomerase, conhecidos como ALT (alongamento alternativo dos 

telômeros) baseado na recombinação homóloga de fragmentos de DNA que são 

mais comuns em sarcomas (Bojovic et al., 2015). 

 Após o tumor ter se estabelecido, o ganho de massa tumoral exige um maior 

fornecimento de nutrientes, processo idealizado pela angiogênese. Nesse contexto 

de formação de novos vasos sanguíneos, há a super expressão de fatores pró-

angiogênicos como VEGF-A e FGF (Carmeliet, 2005), e eventualmente, a perda de 

expressão de inibidores desse processo como TSP-1 (Yano et al., 2005). 

 Após a formação de novos vasos sanguíneos no microambiente tumoral, os 

processos de invasão e metástase são facilitados. Tal etapa é caracterizada pela 

perdas de junções célula-célula, através do silenciamento de proteínas essencias 

para esse processo como a E-caderina (Fan et al., 2012). A perda dessas junções é 

etapa inicial para o processo de Transição Epitelio-Mesenquima (TEM), etapa na 

qual as células epiteliais adquirirem características mesenquimais que auxiliarão a 

etapa de invasão e deslocamento para tecidos distantes (Gheldof e Berx, 2013). 

1.6 Alvos dos genes HOX e regulação de processos biológicos  

 Enquanto os genes HOX foram identificados pela primeira vez como reguladores 

da formação do eixo A-P durante o desenvolvimento, sabe-se que os genes HOX 

também estão ativos em células adultas normais. Propõe-se que eles atuam como 

chave no controle da identidade celular e, como tal regulam genes que são 

necessários para divisão celular, adesão e migração celular, morfologia, 

diferenciação e apoptose, além de seus papéis durante a embriogênese (Svingen e 

Tonissen, 2006).  

 A morte celular programada (apoptose) é essencial para a organogênese e 

embriogênse. Um dos exemplos melhor caracterizados é a regulação da apoptose 

pelo gene HOX Dfd no embrião de Drosophila. Dfd exerce papel fundamental no 

desenvolvimento dos segmentos mandibular e maxilar, e dos dois lóbulos da parte 

posterior da cabeça que são separados por um sulco na epiderme (Lohmann et al., 

2002). A correta formação desses elementos depende da ligação de Dfd no região 
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regulatória do gene pró-apoptótico Reaper (rpr), visto que embriões mutantes para 

Dfd apresentam excesso de células na região ventral entre os dois segmentos 

(mandibular e maxilar) e ausência de sulco entre eles, o que é reparado pela 

expressão ectópica de Dfd através de rpr (Lohmann et al., 2002). Já em modelos 

murinos, um exemplo clássico de regulação de morte celular programada mediada 

por HOX é a necessidade de apoptose para a separação dos dígitos nos membros 

vertebrados. Nesse contexto, camundongos deletados para HOXA13 apresentam 

menores níveis de morte celular e sindactilia, sendo esse feito devido a ausência de 

Aldh1a2, enzima que converte retinaldeído em ácido retinóico desencadeando uma 

sinalização para morte celular programada. Tal enzima é alvo do HOXA13 (Shou et 

al., 2013) que, conjuntamente aos demais alvos desse HOX, Bmp2 e Bmp7 (Knosp 

et al., 2004) modulam a separação interdigital.  

 No que tange a migração celular, o nematódeo Caenorhabditis elegans é o 

melhor modelo para exemplificação da atuação dos genes HOX. Nesse contexto, foi 

identificado que o gene HOX LIN-39 induz a expressão de MIG-13 que codifica para 

uma proteína transmembrana necessária para a correta migração anterior dos 

neuroblastos QL e QR resultantes da divisão do neuroblasto Q (Clark et al., 1993). 

Em C. elegans selvagens para LIN-39 o neuroblasto QR migra anteriormente, 

enquanto que em mutantes para LIN-39 essa migração é inexistente (Clark et al., 

1993), devido a falta de acúmulo de actina na parede anterior do neublasto induzido 

indiretamente por LIN-39 através de MIG-13 (Sym et al., 1999). Contrariamente, o 

gene HOX MAB-5, conjuntamente com a sinalização Wnt, reprime a expressão de 

MIG-13 para garantir a migração posterior do neublasto QL (Wang, Zhou, et al., 

2013). 

 Os genes HOX e o processo de proliferação celular também são intimamente 

correlacionados. Em células mielomonocíticas, HOXA10 se liga ao promotor do 

inibidor quinase dependente de ciclina p21, conjuntamente com seus parceiros 

triméricos PBX1 and MEIS1 para bloquear o ciclo celular e induzir diferenciação 

(Bromleigh e Freedman, 2000). Em células Rat-1, HOXB4 induz proliferação através 

do controle da atividade de AP-1 que, por conseguinte, ativa ciclina D1 (Krosl e 

Sauvageau, 2000).  

 Em processos globais em mamíferos, como implantação do embrião, os genes 

HOX tem papel fundamental. Entre eles, HOXA10 é requerido para esse processo e 
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a expressão dele é regulado por hormônios esteróides. HOXA10 ativa IGFBP-1 em 

células de estroma no endométrio (Gao et al., 2002) em cooperação com FKHR 

(Kim et al., 2003). IGFBP-1 serve como modulador da proteína IGF na interação da 

deciduação e invasão do trofoblasto, processo essencial para implantação 

embrionária (Fazleabas et al., 2004). Esse processo ainda é reforçado pela 

expressão de ITGB3 induzido por HOXA10 (Daftary et al., 2002). 

 Durante o desenvolvimento vascular e angiogênese, a etapa de diferenciação 

celular endotelial é requerida. O marcador inicial de células endoteliais FLK1 é 

transativado por HOXB5 (Wu et al., 2003), sendo a expressão do seu ligante VEGF 

induzido por HOXB7 (Care et al., 1996), fazendo com que esses genes HOX sejam 

essenciais para esse processo. Outros alvos de HOX na angiogênese foram 

identificados, como o receptor EphB4, pertencente a família dos receptores de 

tirosina quinase, que é ativado por HOXA9 na modulação da migração celular 

endotelial e formação do tubo (Bruhl et al., 2004). Outro membro da família das 

efrinas, EphA7 é ativada por HOXA13 e HOXD13, modulando o desenvolvimento do 

limbo em camundongos no processo de formação dos olhos (Salsi e Zappavigna, 

2006). 

 A expressão de HOX é altamente associada a transição epitélio-mesênquima. A 

expressão ectópica de HOXA7 em célula epiteliais da superfície ovariana, onde 

normalmente é ausente, induz a expressão de E-caderina e diminui a expressão de 

vimentina (marcador mesenquimal), aumentando o fenótipo epitelial (Naora et al., 

2001). Conjuntamente ao HOXA7, o HOXA10 também exerce influência no fenótipo 

epitelial. HOXA10 é reprimido por metilação do promotor em carcinomas 

endometriais, correlacionando com estágios tumorais avançados. A expressão 

ectópica de HOXA10 inibe a o comportamento invasivo e reduz a disseminação das 

células tumorais, através da repressão de Snail, resultando na expressão diminuida 

de E-caderina, elucidando um possível papel na inibição da transição epitélio-

mesênquima (Yoshida et al., 2006). 

 Contrariamente, a superexpressão de HOXD3 em célula de câncer de pulmão, 

induz um fenótipo mesenquimal com redução de E-caderina e níveis aumentados de 

integrina alpha5-beta3, além de aumentar a produção de MMP-2 que resulta em um 

maior número de metástases in vivo (Hamada et al., 2001). Já em células mamárias, 

a expressão de HOXB7 induz fenótipo mesenquimal pela redução de E-caderina e 
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de proteínas de junção como claudina 1, claudina 4 e claudina 7 (Wu et al., 2006). 

De forma semelhante, a superexpressão de HOXB9 induz diversos fatores 

angiogênicos como VEGF, bFGF, IL-8, assim como ErbB, resultando em uma 

exacerbada motilidade celular e fenótipo mesenquimal. Tal modulação tem como 

efeito a formação de tumores altamente vascularizados que metastatizam para o 

pulmão in vivo (Hayashida et al., 2010). Tais observações sugerem que HOXD3, 

HOXB7 e HOXB9 servem como indutores da transição epitélio-mesênquima, 

opondo-se ao HOXA7 e HOXA10. 

1.7 Genes HOX em tumores 

 É amplamente aceito que um dos principais modelos de carcinogênese é 

representado pelo desregulação de processos que normalmente ocorrem durante a 

embriogênese e que, de alguma forma, passam a ser reativados durante o início do 

desenvolvimento tumoral (Abate-Shen, 2002). Dentre um vasto número de genes 

que regulam o crescimento e desenvolvimento embrionário, os genes da família 

HOX são repetidamente reportados como desregulados no câncer (Tabela 1). 

 Uma potencial função para os genes HOX em câncer se tornou aparente 

primeiramente pela presença frequente de fusões gênicas quiméricas oncogênicas 

que conduzem a formação de doenças malignas hematológicas (Alharbi et al., 

2013). Um exemplo é a translocação t(7; 11) (p15; p15) na Leucemia Mielóide Aguda 

que resulta na fusão da proteína HOXA9 com NUP98 (Borrow et al., 1996; 

Nakamura et al., 1996). Em contraste com malignidades hematológicas, os 

mecanismos que causam a desregulação dos genes HOX em tumores sólidos são 

menos conhecidos. 

 Comumente associados como ativadores transcricionais, estudos com os genes 

HOX em cânceres individuais e/ou com aplicação de técnicas de pequena escala 

demonstraram que ambas as perdas ou ganhos de expressão estão associadas e 

são essenciais para diversos tipos de cânceres sólidos. Apenas alguns genes 

homeobox super expressos foram identificados em regiões que são amplificadas em 

tumores. O grupo de genes HOXB e o gene DLX4 localizam-se em uma região que 

é amplificada em ~10% dos cânceres de mama (Hyman et al., 2002). No entanto, 

HOXB7 e DLX4 são excessivamente expressos em > 50% dos cânceres de mama 

(Wu et al., 2006), indicando que a amplificação de genes não é o único mecanismo 
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subjacente super expressão desses genes. 

 Além disso, como pode-se observar, um único gene HOX pode ter associações 

inversas dependendo do tipo tumoral, como o caso do gene HOXA1 que em câncer 

de mama encontra-se com expressão reduzida, enquanto no câncer de próstata há 

uma super expressão do mesmo (Tabela 1). Demonstrando maior complexidade 

ainda, genes como HOXA5 e HOXC5, já foram descritos como sendo super 

expressos e reprimidos em estudos que utilizaram tecidos e linhagens celulares de 

câncer de mama (Tabela 1). 

 Diante disso, nota-se uma fina regulação da expressão dos genes HOX e sua 

função no câncer parece depender de um contexto muito especifico da identidade 

tumoral. Visando uma explicação para tal fenômeno, dois principais mecanismos de 

desregulação da família HOX foram postulados (Abate-Shen, 2002): desregulação 

têmporo-espacial, e dominância gênica. 

 A desregulação têmporo-espacial envolve o conceito básico de expressão dessa 

família gênica, onde a regulação no tempo e no espaço são essenciais para o 

correto desenvolvimento de um órgão. Desse modo, o processo oncogênico pode 

ser correlacionado com uma alteração da organogênese e diferenciação tecidual, 

como exemplificado no estudo que identificou que os genes 5' HOX são mais 

expressos no câncer esofágico de célula escamosa, enquanto no tecido normal 

adjacente os genes 3’ HOX eram predominantes (Takahashi et al., 2007). 

 O segundo mecanismo, dominância gênica, baseia-se na alta expressão de 

genes HOX normalmente ausentes no tipo tecidual acometido pelo câncer, sendo 

exemplificado por diversos estudos (Bhatlekar et al., 2014). Dentre esses exemplos 

está o HOXB5 que encontra-se super expresso em câncer de pulmão de células 

pequenas, sendo associado com proliferação, migração, invasão e fenótipo de TEM 

através da indução de β-catenina e seus alvos a jusantes c-Myc e ciclina D1 (Zhang 

et al., 2017). A influência dos genes HOX em determinados processos biológicos 

fisiológicos ainda exerce um efeito dose-dependente, como no caso do HOXA9 na 

hematopoiese, onde camundongos homo deletados para esse gene apresentam 

uma redução de 40% na formação de leucócitos e linfócitos, enquanto hemi 

deleções em HOXA9 não afetam a hematopoiese (Lawrence et al., 1997) (Lawrence 

et al., 1997). Isso demonstra que a expressão dos genes HOX tem uma precisa 

regulação durante a organogênese, onde pequenas alterações na transcrição 
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desses genes podem ser o suporte inicial para oncogênese, como no caso da super 

expressão do HOXA9 em leucemia mielóide aguda (Zhao et al., 2015), além de 

diversos outros cânceres (Tabela 1).  

(Makiyama et al., 2005) (Wang, H. et al., 2015)  (Yamashita et al., 2006)   (Raman et al., 2000)   (Abe et al., 2006)  (Zhang et al., 2015)    (Hur et al., 2014)  (Naora et al., 2001) (Kanai et al., 2010) (Goncalves et al., 2015) (Cheng et al., 2005)  (Alvarado-Ruiz et al., 2016)  (De Barros et al., 2016)  (Murat et al., 2008)  (Cantile et al., 2003) (Cantile et al., 2011)  (Xia et al., 2017)  (Cantile et al., 2013)  (Hu et al., 2017)  (Takahashi et al., 2004) (Gonzalez-Herrera et al., 2015)  (Chen et al., 2013)  (Bodey et al., 2000)  (Tait et al., 2015)  (Lee et al., 2015)  (Hong et al., 2015)  (Vider et al., 2000)    (Omatu, 1999)   (Takahashi et al., 2004)  (Shah et al., 2013)  (Zhang et al., 2014)  (Marra et al., 2013)   (Miller et al., 2003)  (Zhang, Q. et al., 2013)   (Ramachandran et al., 2005)   (Xue et al., 2017)  (Hur et al., 2016)  (Cantile et al., 2012)   (Shaoqiang et al., 2013)   (Mansour e Senga, 2017)   (Tabuse et al., 2011)  (Zhong et al., 2015)   (Liao et al., 
2011) 

Tabela 1. Genes HOX descritos na literatura com expressão alterada em tumores em comparação 
aos seus tecidos normais. 

Gene Expressão Câncer Referência

HOXA1 ↓ Câncer de mama Makiyama et al., 2005

↑ Câncer de próstata Wang, H. et al., 2015

HOXA2 ↓ Câncer de mama Makiyama et al., 2005

HOXA3 ↓ Câncer de mama Makiyama et al., 2005

HOXA4 ↑ Câncer de cólon Bhatlekar et al., 2014

↑ Carcinoma de ovário Yamashita et al., 2006

HOXA5 ↓ Câncer de mama Makiyama et al., 2005

↑ Câncer de mama Raman et al., 2000

↑ Adenocarcinoma de pulmão Abe et al., 2006

↑ Câncer esofágico escamoso Zhang et al., 2017

↓ câncer de pulmão de cél não-
pequenas

Zhang et al., 2015

↑ leucemia mieloide aguda Zhao et al., 2015

HOXA6 ↑ Câncer de mama Hur et al., 2014

HOXA7 ↑ Câncer de ovário Naora et al., 2001

HOXA9 ↑ Carcinoma de cólon Kanai et al., 2010

↓ Câncer de mama Makiyama et al., 2005

↑ Glioblastoma Goncalves et al., 2015

↑ Carcinoma ovariano Cheng et al., 2005

↑ Câncer de bexiga invasivo não-
muscular

Kim et al. (2013)

↓ Câncer cervical Alvarado-Ruiz et al., 2016

↑ Leucemia mieloide aguda Zhao et al., 2015

HOXA10 ↑ Adenocarcinoma de pulmao Abe et al., 2006

↑ Carcinoma de laringe de cél 
escamosas

De Barros et al., 2016

↑ Glioblastoma Murat et al., 2008

↑ Carcinoma ovariano Cheng et al., 2005

↑ Câncer oral de cel escamosa Carrera et al., 2015
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HOXA11 ↑ Carcinoma ovariano Cheng et al., 2005

↑ Câncer de bexiga Cantile et al., 2003

↑ Carcinoma renal Cantile et al., 2011

↓ Câncer de mama Xia et al., 2017

HOXA13 ↑ Câncer de mama Hur et al., 2014

↑ Câncer de tireóide Cantile et al., 2013

↑ Câncer bexiga Hu et al., 2017

HOXB1 ↑ Câncer de tireóide anaplásico Takahashi et al., 2004

HOXB2 ↓ Carcinoma de cólon Kanai et al., 2010

↑ Câncer de mama Hur et al., 2014

↑ Câncer cervical Gonzalez-Herrera et al., 2015

HOXB3 ↑ Carcinoma de cólon Kanai et al., 2010

↑ Câncer de próstata primário Chen et al., 2013

↑ Adenocarcinoma de pulmao Bodey et al., 2000

HOXB4 ↑ Câncer de mama Hur et al., 2014

↑ Adenocarcinoma de pulmao Bodey et al., 2000

HOXB5 ↑ Câncer de mama Hur et al., 2014

↑ Câncer de mama Lee et al., 2015

↑ Câncer gástrico Hong et al., 2015

HOXB6 ↑ Câncer de cólon Vider et al., 2000

↑ Câncer de mama Hur et al., 2014

HOXB7 ↑ Carcinoma de cólon Liao et al., 2011

↑ Câncer de mama Hur et al., 2014

HOXB7 ↑ Câncer de ovário Yamashita et al., 2006

HOXB8 ↑ Carcinoma de cólon Kanai et al., 2010

↑ Câncer de cólon Vider et al., 2000

↑ Câncer de mama Hur et al., 2014

HOXB9 ↑ Carcinoma de cólon Kanai et al., 2010

↑ Câncer de mama Hur et al., 2014

↑ Câncer de tireóide anaplásico Takahashi et al., 2004

↑ Câncer oral de cél escamosa Xue et al., 2017

HOXB13 ↓ Carcinoma de cólon Kanai et al., 2010

↑ Câncer de mama ER-positivo Shah et al., 2013

↑ Câncer de próstata Zhang et al., 2014

↑ Câncer de tireóide Cantile et al., 2013
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↑ Câncer ovariano Yamashita et al., 2006

↑ Câncer de bexiga Marra et al., 2013

HOXC4 ↑ Câncer de próstata Miller et al., 2003

↑ Câncer de pulmão Omatu, 1999

↑ Câncer de bexiga Cantile et al., 2003

HOXC5 ↑ Câncer de mama Hur et al., 2014

↓ Câncer de mama com mutação em 
TP53

Makiyama et al., 2005

↑ Câncer de próstata Miller et al., 2003

↑ Câncer de bexiga Cantile et al., 2003

HOXC6 ↑ Câncer de próstata Miller et al., 2003

↑ Câncer de próstata Ramachandran et al., 2005

↑ Adenocarcinoma de pulmão Bodey et al., 2000

↑ Câncer de bexiga Cantile et al., 2003

↓ Câncer ovariano seroso Tait et al., 2015

↑ Câncer gástrico Zhang, Q. et al., 2013

HOXC8 ↑ Câncer de cólon Vider et al., 2000

↑ Carcinoma de laringe de cél 
escamosas

De Barros et al., 2016

↑ Câncer de próstata Miller et al., 2003

↑ Câncer de pulmão Omatu, 1999

HOXC9 ↑ Câncer de cólon Vider et al., 2000

↑ Carcinoma de laringe de cél 
escamosas

De Barros et al., 2016

↑ Câncer de mama Hur et al., 2014

↑ Câncer de pulmão Omatu, 1999

↑ Câncer de mama Hur et al., 2016

HOXC10 ↑ Carcinoma de laringe de cél 
escamosas

De Barros et al., 2016

HOXC11 ↓ Câncer de mama Makiyama et al., 2005

↑ Câncer de bexiga Cantile et al., 2003

↑ Câncer de rim Cantile et al., 2011

↑ Melanoma Cantile et al., 2012

HOXC13 ↑ Câncer de mama Hur et al., 2014

↑ Carcinoma de laringe de células 
escamosas

De Barros et al., 2016

↑ Câncer de pulmão Omatu, 1999
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1.8 Genômica aplicada à função dos genes HOX em tumores 
 As tecnologias de alto rendimento, como microarranjos de DNA e 

sequenciamento de nova geração, oferecem uma grande perspectiva para identificar 

o perfil global de expressão e os alvos de fatores de transcrição em uma escala 

completa do genoma (Choo e Russell, 2011). Esses experimentos aliados à métodos 

para mapear a ocupação dos fatores de transcrição em todo o genoma pela imuno-

↑ Câncer de tireóide Cantile et al., 2013

HOXD1 ↓ Carcinoma de cólon Kanai et al., 2010

HOXD3 ↓ Carcinoma de cólon Kanai et al., 2010

↓ Câncer de mama Makiyama et al., 2005

↑ Câncer de mama Shaoqiang et al., 2013

HOXD4 ↓ Carcinoma de cólon Kanai et al., 2010

↓ Câncer de mama Makiyama et al., 2005

HOXD8 ↓ Carcinoma de cólon Kanai et al., 2010

↓ Câncer de mama Makiyama et al., 2005

HOXD8 ↑ Câncer de mama Hur et al., 2014

↑ Câncer de pulmão Omatu, 1999

↓ Câncer colorretal Mansour e Senga, 2017

HOXD9 ↓ Câncer de mama Makiyama et al., 2005

↑ Glioma Tabuse et al., 2011

HOXD10 ↑ Câncer de cólon Bhatlekar et al., 2014

↑ Carcinoma de laringe de cél 
escamosas

De Barros et al., 2016

↓ Câncer de mama Makiyama et al., 2005

↑ Câncer de pulmão Omatu, 1999

HOXD11 ↑ Câncer de bexiga Cantile et al., 2003

↑ Carcinoma de laringe de cél 
escamosas

De Barros et al., 2016

↑ Câncer de rim Cantile et al., 2011

HOXD12 ↓ Carcinoma de cólon Kanai et al., 2010

↑ Câncer de mama Makiyama et al., 2005

HOXD13 ↑ Câncer de mama Makiyama et al., 2005

↑ Câncer de tireóide Cantile et al., 2013

↓ Câncer de mama Zhong et al., 2015
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precipitação com cromatina (ChIP) ou para capturar a conformação cromossômica 

em um grande número de amostras podem ajudar nessa compreensão em um 

contexto dinâmico e na redução da variabilidade dos resultados.  

 Na técnica de CHIP-seq as células ou os tecidos são tratados com um agente 

químico, geralmente formaldeído, para reticular proteínas de forma covalente ao 

DNA. Isto é seguido por disrupção celular e sonicação, ou em alguns casos, 

digestão enzimática, para clivar a cromatina até um tamanho de 100-300 pb (Ren et 

al., 2000; Iyer et al., 2001). A proteína de interesse (fator de transcrição, histona 

modificada, RNA polimerase, etc.) com o seu DNA ligado é então enriquecida em 

conjunto com fragmentos de DNA por purificação com um anticorpo específico para 

a proteína. Alternativamente, as linhagens celulares que expressam um fator 

marcado com epítopo podem ser geradas e a proteína de fusão imuno-precipitada 

através do epítopo. Após o enriquecimento imunológico, as ligações cruzadas são 

revertidas e o DNA enriquecido é purificado e preparado para análise por 

sequenciamento de DNA de alto rendimento. 

 Já as técnicas de captura de conformação cromossômica são baseadas no 

princípio de que os fragmentos de restrição podem ser ligados quando próximos, 

independentemente da distância linear que os separa. Existem diferentes variações 

dessas técnicas, mas as etapas iniciais são as mesmas. É realizado um cross-

linking da cromatina com formaldeído e o genoma é clivado com uma enzima de 

restrição. Os fragmentos são ligados em conjunto, levando à produtos de ligação 

entre fragmentos distantes do genoma linear. Para a técnica Hi-C, por exemplo, as 

extremidades de restrição são rotuladas usando nucleotídeos marcados com biotina 

(Lieberman-Aiden et al., 2009; Rodley et al., 2009; Duan et al., 2010). Após a 

ligação, purificação e cisalhamento, fragmentos ligados são selecionados com o uso 

de biotina e enfim sequenciados. Neste caso, uma matriz de frequências de contato 

entre todos os fragmentos de restrição no genoma podem ser construídas (Pueschel 

et al., 2016). 

 Uma variedade de estudos genômicos, principalmente em Drosophila e 

camundongos, foram publicados evidenciando os alvos potenciais dos genes HOX 

em escala genômica (Choo et al., 2011; Beh et al., 2016; Prasad et al., 2016). Em 

humanos, especificamente em câncer, poucos trabalhos até o momento 

identificaram potenciais alvos dos genes HOX, sendo esses dados explorados nos 
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genes HOXA9 (Huang et al., 2012), HOXB7 (Heinonen et al., 2015), HOXB13 

(Stelloo et al., 2015) e HOXC9 (Wang, Choi, et al., 2013) pela metodologia de CHIP-

seq. No entanto, mesmo para os genes HOXA9 e HOXB7 em que a expressão 

gênica em tumores hematopoiéticos e de mama foi utilizada de forma integrada aos 

dados de CHIP-seq, a comparação dos resultados com um tecido normal e o uso 

das informações de regiões regulatórias pelas técnicas de captura de conformação 

cromossômica que ajudam na identificação dos alvos de fatores de transcrição não 

foram efetuados. Assim caracteriza-se uma grande lacuna no conhecimento do 

modo de atuação dos genes HOX, especialmente na carcinogênese. 

 Além disso, embora tais tecnologias ofereçam cobertura abrangente do genoma, 

os genes HOX têm efeitos quantitativos diferentes que quando somados ao conjunto 

de diferentes genes alvos podem limitar o sucesso na identificação da atuação de 

HOX em tecidos individuais (Choo e Russell, 2011; Slattery et al., 2011). Desta 

forma, faz-se necessário o estudo de maneira integrada de dados genômicos, como 

CHIP-seq, expressão de RNA, Alteração no Número de Cópias (Copy Number 

Alteration (CNA)) e metilação, para entender as complexidades das atividades 

desses genes em diferentes tecidos tumorais.  

 A disponibilidade de dados públicos do genoma do câncer em projetos de 

grande escala que fornecem numerosos ensaios genômicos, principalmente de 

tumores primários, juntamente com dados clínicos, histopatológicos e de amostras 

normais permitem a exploração de forma integrada dos dados em um grande 

número de amostras (Yang et al., 2015). O projeto com maior disponibilidade de 

dados em um maior número de tumores é o The Cancer Genome Atlas (TCGA) 

(Weinstein et al., 2013) que visa a compreensão das bases moleculares do câncer.  

 Outros projetos são fundamentais para a inserção de informações de elementos 

regulatórios para busca de alvos de genes HOX. O Consórcio Encyclopedia of DNA 

Elements (ENCODE) (An integrated encyclopedia of DNA elements in the human 

genome, 2012), caracterizou de forma global no genoma o mapeamento das regiões 

transcritas (Djebali et al., 2012), a ligação dos fatores de transcrição ao DNA  (Neph, 

Vierstra, et al., 2012) e a estrutura e modificações dos estados de cromatina 

(Thurman et al., 2012); O CistromeDB (Mei et al., 2017) é um recurso detalhado 

abrangente de dados de CHIP-seq e de acessibilidade de cromatina publicamente 

disponíveis em humanos e camundongos de amostras coletadas do banco de dados 
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NCBI GEO (Edgar et al., 2002; Barrett et al., 2013), da base de dados ENCODE (An 

integrated encyclopedia of DNA elements in the human genome, 2012) e do projeto 

Epigenomics Roadmap (Bernstein et al., 2010); O Navegador Genômico do Câncer 

UCSC (Goldman et al., 2015) permite a visualização de dados por localização 

genômica, com adição de anotações e tipos de dados como faixas adicionais que 

também auxilia na interpretação de resultados gerados pelos demais projetos. 

  

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 O objetivo geral deste trabalho consiste na caracterização in silico do modelo de 

atuação genes HOX na carcinogênese. 

2.2 Objetivos específicos 

• Identificação de genes HOX com expressão diferencial em tumores. 

• Identificação de alvos de genes HOX em tumores. 

• Caracterização de processos biológicos regulados pelos genes HOX em tumores. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Material   
 Todos os dados genômicos das amostras de tecido normal adjacente ao 

tecido tumoral e de tecido tumoral primário usadas no estudo foram coletadas do 

banco de dados público TCGA (http://cancergenome.nih.gov/) na versão legacy que 

possui como genoma referência o hg19, disponíveis até dia 04 de de setembro de 

2016. Os dados de expressão gênica utilizados no trabalho são advindos do 

sequenciamento de RNA com a plataforma Illumina Hiseq, nível 3 - Illumina RNA-

Seq V2 do TCGA que possuem as contagens brutas de expressão gênica derivadas 

do programa RSEM (Li e Dewey, 2011). Já os dados de metilação no estudo, 

gerados pelo arranjo de metilação de DNA Illumina Infinium HumanMethylation450 

BeadChip array, são do nível 4 do TCGA, contendo valores de beta para 

aproximadamente 450.000 sítios CpG (probes) do genoma referência humano hg19. 

O valor de beta (b) representa a razão entre a intensidade de sinal de probes 

metiladas (M) e não-metiladas (U) corrigidos pelo normalizador (a): 
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b = M/(M+U+a) 

em que b = 1 representa que todas as células e seus alelos estão metilados e b = 0 

representa que todas as células e seus alelos não estão metilados. Ambos conjuntos 

de dados foram baixados pelo pacote R/Bioconductor TCGAbiolinks (Colaprico et al., 

2016). Os dados de CNAs Gistic2 (Mermel et al., 2011) pré analisados utilizados no 

estudo foram baixados diretamente do cBioPortal (Cerami et al., 2012). A informação 

foi codificada como uma variável categórica ordenada com 5 diferentes níveis: -2 

para deleções em homozigose, -1 para deleções em hemizogose, 0 para sem 

alterações, 1 para ganhos e 2 para alto nível de amplificação. 

 Para este trabalho foram selecionados os tumores que possuem dados de 

expressão gênica, metilação e CNA de amostras normais e tumorais do mesmo 

paciente, chamadas de amostras pareadas, totalizando 15 tumores. São eles: 

Carcinoma Urotelial de Bexiga (Bladder Urothelial Carcinoma - BLCA), Carcinoma 

Invasivo de Mama (Breast Invasive Carcinoma - BRCA), Carcinoma de Células 

Cervicais Escamosas e Adenocarcinoma Endocervical (Cervical Squamous Cell 

Carcinoma and Endocervical Adenocarcinoma - CESC), Colangiocarcinoma 

(Cholangiocarcinoma  - CHOL), Adenocarcinoma de Colon (Colon Adenocarcinoma  

- COAD), Carcinoma de Esôfago (Esophageal Carcinoma  - ESCA), Carcinoma de 

Células Escamosas de Cabeça e Pescoço (Head and Neck Squamous Cell 

Carcinoma - HNSC), Carcinoma Renal de Células Claras (Kidney Renal Clear Cell 

Carcinoma - KIRC), Carcinoma Hepatocelular (Liver Hepatocellular Carcinoma - 

LIHC), Adenocarcinoma de Pulmão (Lung Adenocarcinoma - LUAD), Carcinoma de 

Células Escamosas do Pulmão (Lung Squamous Cell Carcinoma - LUSC), 

Adenocarcinoma de Pâncreas (Pancreatic Adenocarcinoma - PAAD), 

Adenocarcinoma de Próstata (Prostate Adenocarcinoma - PRAD), Carcinoma de 

Tireóide (Thyroid Carcinoma - THCA), Carcinoma de Endométrio (Uterine Corpus 

Endometrial Carcinoma - UCEC). Os sítios primários dos tumores e o número de 

amostras normais e tumorais por tipo de dado (expressão gênica, metilação e CNA) 

estão representados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Número de amostras utilizadas nos diferentes estudos desse trabalho por cada tipo tumoral 

1Número de amostras normais e tumorais do mesmo paciente que possuem dados de expressão gênica. Exemplo: amostras 
normais e tumorais de 72 pacientes com KIRC com dados de expressão gênica disponíveis; 2Número de amostras normais e 
tumorais do mesmo paciente que possuem dados de metilação. Exemplo: Existem amostras normais e tumorais de 160 
pacientes com KIRC com dados de metilação disponíveis; 3Número de amostras normais e tumorais do mesmo paciente que 
possuem dados de expressão gênica e metilação. Exemplo: Existem amostras normais e tumorais de 24 pacientes com KIRC 
com dados de expressão gênica e metilação disponíveis; 4Número de amostras normais e tumorais do mesmo paciente que 
possuem dados de expressão gênica, metilação e CNA. Exemplo: Existem amostras normais e tumorais de 24 pacientes com 
KIRC com dados de expressão gênica, metilação e CNA disponíveis. 

3.2. Métodos 

 O trabalho foi desenvolvido in silico no laboratório de Genética Molecular e 

Bioinformática do Centro Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto. Um servidor 

com processador Intel Xeon CPU E7- 2870 @ 2.40GHz (32 cores), de 128GB de 

memória RAM e capacidade de armazenamento de 19TB foi utilizado para as 

análises. As linguagens de programação bash e R foram utilizadas através da 

criação de funções. 

 Para caracterização do modelo de atuação dos genes HOX na carcinogênese 

primeiramente foram identificados os genes diferencialmente expressos. O perfil de 

alteração da expressão dos genes HOX em tumores foi associado ao eixo A-P do 

Tumor Sítio primário Normal e Tumor 
Expressão 

gênica1

Normal e Tumor 
Metilação2

Normal e Tumor 
Expressão 

gênica e 
Metilação3

Normal e 
Tumor 

Expressão 
gênica, 

Metilação e 
CNA4

BLCA Bexiga 34 42 34 34

BRCA Mama 226 182 156 152

CESC Cérvix 6 6 6 6

CHOL Ducto Bilial 18 18 18 18

COAD Colorretal 52 76 32 32

ESCA Esôfago 22 32 18 18

HNSC Cabeça e 
Pescoço

86 100 40 40

KIRC Rim 144 320 48 48

LIHC Fígado 100 100 82 82

LUAD Pulmão 116 58 36 36

LUSC Pulmão 102 80 14 14

PAAD Pâncreas 20 20 8 8

PRAD Prostata 104 100 70 70

THCA Tireóide 59 112 100 49

UCEC Útero 66 66 14 14
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corpo humano, posição dos genes HOX dentro do seu cluster gênico, bem como aos 

folhetos embrionários originários dos tecidos tumorais (Figura 2). Alvos de genes 

HOX foram identificados e quando diferencialmente expressos foram 

correlacionados com a expressão dos genes HOX também diferencialmente 

expressos entre os tumores, independentemente dos índices de metilação e CNA. 

Por fim, as associações finais entre os genes HOX e seus alvos foram enriquecidas 

em vias e processos biológicos dos bancos de dados KEGG e GO, respectivamente 

(Figura 2). 

Figura 2.  Representação do workflow da análise desenvolvida neste trabalho. 

3.2.1 Abordagem in silico para identificação de genes diferencialmente 

expressos 

 Para cada tumor primário o presente trabalho objetivou identificar o perfil de 

alteração da expressão de genes em tumores, especialmente dos genes HOX, em 

comparação ao seus tecidos normais. Desta forma, foram realizadas as análises de 

expressão diferencial entre amostras normais adjacentes ao tumor e tumorais com o 

pacote R/Bioconductor EdgeR (Robinson et al., 2010) pelo método modelos lineares 

generalizados, uma vez que foram utilizadas amostras pareadas e neste caso não 
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existe o interesse no efeito do nível de expressão de um paciente de forma 

individual. Genes com o p-valor ajustado ao False Discovery Rate (FDR) menor que 

0,01 foram determinados como genes diferencialmente expressos. Com a função 

“cpm" do pacote EdgeR os dados normalizados em Contagens Por Milhão (CPM) 

foram extraídos para a construção dos heatmaps e análises estatísticas. Os gráficos 

volcano plot foram gerados com a função “TCGAVisualize_volcano” do pacote 

TCGAbiolinks e os heatmaps utilizando o pacote R/Bioconductor ComplexHeatmap 

(Gu et al., 2016) com distância Correlação de Pearson e Clusterização Hierárquica 

ward.D2.  

 A identificação do número de agrupamentos significativos entre os tumores a 

partir dos valores de fold-change de cada HOX foi realizada com o pacote R Pvclust 

(Suzuki e Shimodaira, 2006) com 10000 bootstraps e intervalo de confiança em 

95%. O pvclust fornece dois tipos de p-valores: Aproximadamente Imparcial (AU) e 

Probabilidade de Bootstrap (BP). O p-valor AU, calculado por uma reamostragem 

multivariada, é uma melhor aproximação do p-valor do que BP que é calculado pela 

remoção de sequência padrão.  

3.2.2 Análise de associação dos genes HOX 

 A hipótese nula de que os genes HOX com super expressão em tumores 

comparados aos seus tecidos normais pareados não estão associados com o eixo 

A-P do corpo humano, posição dos genes HOX dentro do cluster gênico ou com o 

folheto embrionário do sítio primário dos tumores foi testada no R pelo Teste Exato 

de Fisher e Qui-quadrado, respectivamente. Sítios primários tumorais estão 

localizados acima do umbigo foram consideradas como porção anterior do corpo 

humano e regiões abaixo do umbigo foram caracterizadas como região posterior, 

conforme caracterizado por (Rinn et al., 2006). 

3.2.5 Abordagem in silico para identificar alvos dos genes HOX  

 Para identificação de alvos de genes HOX foram obtidas prováveis regiões em 

que as proteínas dos genes HOX se ligam ao DNA em humanos identificadas pela 

técnica de CHIP-seq, denominadas como picos de ligação. Essas regiões foram 

mapeadas com a ferramenta BWA (Li e Durbin, 2009) e identificados com a 

ferramenta MACS2 (Zhang et al., 2008), disponíveis na plataforma CistromeDB (Mei 
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et al., 2017) no dia 4 de Março 2017. Utilizou-se experimentos de CHIP-seq das 

linhagens celulares tumorais humanas LoVo (Yan et al., 2013), BT-474 (Heinonen et 

al., 2015), OCI-Ly2 (Walsh et al., 2014), LHSAR, LNCaP (Pomerantz et al., 2015) e 

SEM (Huang et al., 2012) que correspondem aos tumores de Cólon, de Mama, 

Linfoma, de Próstata e Leucemia Linfobástica Aguda, respectivamente, totalizando 

34 diferentes experimentos com 28 genes HOX. Todas os picos correspondem à 

coordenadas genômicas do genoma referência humano GRCh38.p7.  

 Os picos de ligação das proteínas HOX ao DNA foram filtrados quanto aos 

critérios de qualidade de q-valor < 0,00005 (Robertson et al., 2007) e Fold change 

do pico em relação ao backgroud > 4. Para ident i f i car a lvos dos HOX, as 

coordenadas dos picos de ligação foram anotadas com a ferramenta Bedtools 

closest v2.26.0 (Quinlan e Hall, 2010) a partir do arquivo General Feature Format 

(GTF) do Ensembl versão 85 (Yates et al., 2016), utilizando os parâmetros -D ref -t 

all -iu, -a com os arquivos Browser Extensible Data (BED) contendo os picos dos 

genes HOX e -b sendo o arquivo GTF referência. Essas interações quando 

presentes na região promotora, definidas neste trabalho como sendo 2000 pb 

upstream ao início de transcrição de um determinado gene, foram consideradas 

reguladoras da transcrição do gene ao qual ela se aproxima, logo o gene foi 

considerado um alvo dos HOX. 

   Nos casos que não existiram a interseção entre o pico de interação dos 

HOX ao DNA com as regiões promotoras, foram utilizadas informações das regiões 

regulatórias capazes de alterar a conformação genômica para a seleção de alvos, 

identificados na linhagem celular de Carcinoma de Pulmão A549 pela técnica Hi-C 

(Belton et al., 2012) baixadas do ENCODE (An integrated encyclopedia of DNA 

elements in the human genome, 2012). Dada a sobreposição do pico com as 

coordenadas da região regulatória em uma distância de até 200 pb upstream ou 

downstream, identificada pela ferramenta Bedtools window v.2.26.0 (Quinlan e Hall, 

2010) com o parâmetro -w 200, a anotação dessa coordenada foi estipulada a partir 

da presença da região de alteração conformacional no promotor gênico (2000 pb), a 

qual a região regulatória se liga. 

 Considerando que os alvos dos genes HOX podem variar entre tecidos (Svingen 

e Tonissen, 2006) e a escassez de dados de CHIP-seq para humanos de genes 

HOX na literatura, foi utilizada uma abordagem para inferir alvos de genes HOX 
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(Cohn et al., 2015; Boeva, 2016; Lo et al., 2017) diferentes dos identificados pelo 

método de CHIP-seq, em colaboração com o Prof. Dr. Israel Tojal da Silva do Centro 

Internacional de Pesquisa do Hospital A.C. Camargo. Para tanto, as sequências de 

nucleotídeos correspondentes aos picos de ligação dos genes HOX foram 

transformadas em arquivos de formato fasta utilizando a ferramenta Bedtools 

getfasta v2.26.0 (Quinlan e Hall, 2010). Esses arquivos foram então empregados 

para identificação de novo de motivos de DNA que indicam a especificidade 

sequencial de sítios de ligação dos genes HOX no DNA (D'haeseleer, 2006) através 

do programa MEME v4.11.4 (Bailey e Elkan, 1994). Para averiguar a similaridade 

entre os motivos de DNA identificados dos mesmos genes HOX advindos de 

experimentos diferentes de CHIP-seq foi utilizada a plataforma online Regulatory 

Sequence Analysis Tools (RSAT) (Medina-Rivera et al., 2015), a qual agrupou os 

motivos a partir da distância de correlação de pearson e o método de agrupamento 

hierárquica average com os parâmetros Ncor = -1, cor = 1 e w = 0. Para identificação 

do número de agrupamentos significativos e elaboração do dendograma foram 

utilizados os pacotes R Pvclust com 10000 bootstraps e intervalo de confiança em 

95% com e o pacote R dendextend (Galili, 2015).    

 O mapeamento dos motivos no genoma referência humano GRCh38.p7 foi 

realizado pela ferramenta FIMO (Grant et al., 2011). As regiões escaneadas no 

genoma foram filtradas segundo os critérios de qualidade e-valor <= 0,00001 e q-

valor<= 0,001. A anotação das regiões em que os motivos foram mapeados no 

genoma foi executada da mesma forma como a anotação dos picos de CHIP-seq. 

Motivos mapeados nas regiões promotoras e em regiões regulatórias capazes de 

alterar a conformação genômica que também estão na região promotora foram 

associados ao gene mais próximo e esse gene considerado como possível alvo dos 

genes HOX. 

 Os possíveis alvos identificados pelas metodologias de CHIP-seq e identificação 

de motivos foram comparados com possíveis alvos descritos na literatura pelo 

pacote R VennDiagram (Chen e Boutros, 2011) com o objetivo de filtrar todos 

possíveis alvos identificados. Os alvos dos genes HOX em humanos conhecidos da 

literatura foram extraídos do pacote tftargets disponível em: https://github.com/

slowkow/tftargets, o qual reúne informações dos bancos de dados TRED (Jiang et 

al., 2007), ITFP (Zheng et al., 2008), Neph2012 (Neph, Stergachis, et al., 2012), 
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TRRUST (Han et al., 2015) e Marbach (Marbach et al., 2016). Desta forma todos os 

alvos identificados pela análise de CHIP-seq por pelo menos 2 métodos foram 

considerados como alvos finais dos genes HOX. 

3.2.6 Análise estatística usada para associação entre os genes HOX e seus 

alvos nos tumores 

  Na tentativa de melhor caracterizar a ação dos genes HOX na tumorigênese foi 

identificada a correlação de expressão entre os genes HOX e seus alvos preditos 

neste estudo nos diferentes tumores. Alterações no número de cópias do DNA 

genômico e na metilação do DNA do promotor frequentemente alteram a expressão 

do mRNA de um dado gene (Jacobsen et al., 2013) e podem introduzir ruído na 

avaliação de uma possível interação reguladora transcricional entre um dado par de 

HOX µ e alvo j. Para explicar esses efeitos, utilizou-se um modelo de regressão 

linear multivariada em que a expressão do gene alvo j (y) em logaritmo da base 2 

(log2) muda como uma função linear do número de cópias de DNA (variável 

categórica CN), metilação do DNA (variável numérica MET, com valor beta entre 0 e 

1) e expressão de HOX µ também em logarítimo da base 2 através de amostras 

normais e tumorais de um dado tipo de câncer:  

yi = β0 +  βCN,j X +  βMET,J X + β µ,jX . 

 Todas as sondas de metilação do DNA mapeadas em um locus de gene 

particular foram inclusas nos modelos de regressão como fatores independentes. A 

correlação µ e j foi calculada como a raiz quadrada da fração de variância da 

expressão gênica explicada pela expressão de µ por ANOVA, obtida com a soma 

dos quadrados do Tipo III, após contabilização dos outros fatores, como sua 

interação com a expressão do alvo j (quando aplicável), CNAs e MET. A direção da 

correlação, positiva ou negativa designada pelo valor de R, bem como a estatística t 

e o valor de p resultantes foram calculados a partir dos coeficientes dos modelos 

lineares. 

 A regressão não pôde ser calculada em alguns casos em que o alvo ou o HOX 

não foram detectados como diferencialmente expressos nos dados de RNA-seq de 

um tipo de tumor particular. Nesses casos, a correlação entre µ e j naquele tipo de 
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tumor foi considerado como inexistente. Portanto, apenas realizou-se o cálculo de 

associação dos genes HOX com seus alvos com 9 tumores (BLCA, BRCA, COAD, 

HNSC, KIRC, LIHC, LUAD, PRAD e THCA) 

 As associações entre os genes HOX e seus alvos em cada tumor foram 

dispostos em gráficos de heatmap gerados com o pacote R/Bioconductor 

ComplexHeatmap, função Heatmap. 

3.2.7 Frequência de recorrência de alvos dos genes HOX nos tumores 

 Para avaliar se existe recorrência de associação dos alvos de cada HOX nos 

tumores foi avaliado se o alvo apresenta-se correlacionado com o gene HOX em 

apenas um tumor ou em dois ou mais tumores. Quando a frequência de correlação 

dos alvos de um dado gene HOX em dois ou mais tumores é menor que 40%  

considerou-se que o gene HOX não possui alvos recorrentes entre os tumores. 

3.2.8 Enriquecimento de vias e ontologias biológicas 

 O enriquecimento dos alvos dos genes HOX em vias biológicas do banco de 

dados KEGG (Kanehisa e Goto, 2000; Kanehisa et al., 2016) e em ontologias 

gênicas relacionadas à processos biológicos (Ashburner et al., 2000; Gene Ontology 

Consortium: going forward, 2015) foi realizada com o pacote R/Bioconductor 

clusterProfiler (Yu et al., 2012). Cada gene HOX foi enriquecido com todos os alvos 

que possuem alguma associação significativa em pelo menos 1 dos tumores 

analisados e que a soma total de alvos seja maior que 15. Critérios de p-valor menor 

ou igual 0,05 e q-valor menor ou igual a 0,05 foram utilizados para considerar as vias 

e processos biológicos enriquecidos. Os gráficos de representação das vias 

biológicas do KEGG foram elaborados com o pacote R/Bioconductor Pathview (Luo 

e Brouwer, 2013). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização do perfil de alteração da expressão dos genes HOX em 
tumores 

 A análise supervisionada da expressão dos fatores de transcrição HOX realizada 

entre amostras de tecido normal adjacente ao tumor e tumoral caracterizou diversos 

perfis de alteração da expressão dos genes HOX em relação ao posicionamento 
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desses genes no genoma e aos subtipos tumorais. Entre os 15 tumores analisados 

verificou-se 3 padrões globais de expressão de fatores de transcrição HOX entre os 

tumores (Figura 3). O primeiro padrão é constituído pelos genes HOXB13, HOXC6, 

HOXC11, HOXC12, HOXC13 que possuem apenas a super expressão nos tumores 

em comparação aos seus tecidos normais adjacentes. Como apresentado na Tabela 

1, apenas o fator de transcrição HOXC13 havia sido reportado como unicamente alto 

expresso em tumores. Em contrapartida, o padrão 2, contendo os genes HOXA2 e 

HOXB4, possui apenas a expressão reduzida no tumor em comparação aos seus 

tecidos normais adjacentes (Figura 3). Curiosamente, o gene HOXB4 havia sido 

relatado apenas como unicamente alto expresso em tumores, dados antagônicos 

aos descritos neste trabalho (Tabela 1).  

Figura 3. Heatmap dos valores de fold-change em log2 que possuem valores de p >=0.01 da 

Hiper

Hipo

Hiper

Hipo
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expressão dos genes HOX a partir da análise comparativa entre amostras normais e tumorais. Os 
genes e os tumores estão hierarquicamente agrupados pelo método de ward.D2 a partir da 
Correlação de Pearson. As porcentagens de tumores com super expressão e baixa expressão para 
cada HOX estão representadas em vermelho e verde, respectivamente, ao lado dos genes HOX. As 
porcentagens de HOX super expressos e menos expressos para cada tumor estão representadas em 
vermelho e verde, respectivamente, ao lado dos tumores.  

 Os demais fator de transcrição HOX, todos membros do padrão 3, apresentaram 

expressão reduzida ou aumentada dependendo do câncer. O HOXB1, HOXB6, 

HOXB7, HOXB9, HOXC4 e HOXC9, por exemplo, apesar de apresentarem 

expressão reduzida no Carcinoma Renal de Células Claras (KIRC), estão super 

expressos nos demais tumores em que possuem expressão alterada em 

comparação ao tecido normal. Os HOXC10, HOXD13, HOXD12, HOXC8 e HOXA1 

também apenas detém expressão reduzida em um dos tumores analisados em 

comparação ao tecido normal. Já HOXA4 e HOXA5 estão down-regulados em 

praticamente todos os tumores que apresentam alteração no nível de expressão, 

estando altamente expressos apenas em KIRC e HNSC, respetivamente (Figura 3).  

 Quanto à posição dos HOX no genoma, o estudo revelou duas diferentes 

assinaturas de expressão entre os tumores (p = 0,001) (Figura 3; Figura 4A). A 

assinatura 1 está enriquecida com fator de transcrição HOX da porção 5' do genoma 

(HOX8-13) preferencialmente super expressos, enquanto o grupo 2 está enriquecido 

com genes HOX da porção 3' do genoma (HOX1-7) que estão preferencialmente 

com expressão reduzida nos tumores. Apesar do enriquecimento, existe ainda uma 

subdivisão dentro da assinatura 1 com os genes HOXB1-6. Estes genes apresentam 

um perfil mais complexo de expressão, em geral são mais expressos em LUAD, 

LUSC, HNSC e ESCA e menos expressos em KIRC e COAD, semelhante ao 

observado no desenvolvimento embrionário.  

 Entre os tumores, dois perfis de expressão de HOX foram identificados. No 

primeiro perfil, composto pelos tumores CHOL, ESCA, HNSC e PAAD, os HOX 

estão apenas super-expressos enquanto no CESC, integrante do segundo perfil, 

esses fatores de transcrição estão apenas down-regulados. Ademais, observou-se 

que a  alteração do nível de expressão dos HOX nos tumores está associada ao 

eixo corporal humano, como é possível observar nas Figuras 3 e 4B. Os grupos 1 e 

2 estão enriquecidos por tumores que encontram-se na porção anterior e posterior 

do corpo humano (p-valor = 0,002) (Figura 3), respectivamente. A semelhança no 

nível de expressão dos genes HOX dado o eixo A-P em adultos já havia sido 
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relatada em fibroblastos (Rinn et al., 2006), mas este é o primeiro relato da presença 

de uma assinatura em cânceres. Os tumores localizados no eixo anterior (acima do 

umbigo) estão enriquecidos com a super-expressão dos HOX (RP=7,891345; p-

valor=0,000000000000236502). 

Figura 4. Dendograma com valores de fold-change da expressão dos genes HOX a partir da análise 
comparativa entre amostras normais adjacentes ao tumor e tumorais. A) Agrupamento por gene HOX. 
B) Agrupamento por tumor. As caixas vermelhas representam os dois agrupamentos significativos 
identificados. AU representa valores aproximadamente imparciais dos p-valores e BP representa a 
probabilidade de determinado agrupamento após o Bootstrap padrão.  

 Dos 15 tumores analisados, 11 possuem origem no folheto embrionário 

endoderme, 3 na mesoderme e 1 na ectoderme. Os tumores advindos da 

endoderme estão enriquecidos com a super-expressão dos HOX (p-

valor=0,0000000000000001586024). Uma análise in silico demonstrou um 

enriquecimento significativo dos sítios de ligação de HOX/PBX na região promotora 

dos genes expressos na endoderme em comparação com a ectoderme nos 

embriões de Nematostella vectensis (Hudry et al., 2014). Desta forma observa-se 

que novamente os padrões de desenvolvimento são replicados em cânceres. 

4.3 Caracterização de alvos dos genes HOX 

 Muitos alvos dos genes HOX têm sido descritos em trabalhos utilizando os 

dados genômicos, como CHIP-seq, em outros animais (Agrawal et al., 2011). 

Contudo, em humanos, a maioria dos estudos que relatam alvos de HOX não 

utilizam experimentos de larga escala ou demonstram a especificidade dos alvos de 

HOX em tumores (Svingen e Tonissen, 2006; Jolma et al., 2013; Morgan et al., 

2016). Dessa forma, com o objetivo de observar a funcionalidade dos genes HOX no 

Grupo 1 Grupo 2

A

Grupo 1 Grupo 2

B
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câncer identificou-se alvos a partir de dados de CHIP-seq e por predição de motivos 

que combinados com alvos conhecidos ajudam na compreensão global e específica 

da atividade dos fatores de transcrição HOX no câncer. 

4.3.1 Alvos identificados pelo experimento de CHIP-seq 

 A partir do download dos dados de CHIP-seq no banco de dados CistromeDB 

(Mei et al., 2017) (ver métodos), foram obtidos 407113 picos entre todos os estudos 

de todos os genes HOX (Figura 5A), com média de tamanho de 235 pb (Figura 5B).  

Figura 5. Características dos picos de CHIP-seq depositados no banco de dados CistromeDB. A) 
Número de picos identificados nos dados de CHIP-seq para cada experimento realizado com os 
genes HOX. B) Tamanho dos picos identificados nos dados de CHIP-seq para cada experimento 
realizado com os genes HOX. 

 A acessibilidade da cromatina, determinada tradicionalmente por regiões de 

conformação "aberta" ou "fechada", é regida por elementos cis-reguladores 

acessíveis da sequência do DNA, pela remodelação de cromatina dependente de 

ATP e modificações de nucleossomos (Bell et al., 2011). A acessibilidade da 

cromatina pode ser examinada por digestão com clivagem em sítios que a DNase I 

se liga ao DNA (Wu et al., 1979) e, combinada à tecnologia de sequenciamento de 

nova geração (DNase-seq), tem sido utilizada para revelar elementos regulatórios, 

incluindo potenciadores (enhancers), silenciadores, promotores, isoladores e regiões 

de controle de locus in vivo em um tecido específico ou tipo celular em uma escala 

genoma (Song e Crawford, 2010). Então, para posteriores análises apenas picos 

que passaram os filtros de qualidade citados na metodologia e que possuem no 

máximo 200 pb de distância upstream ou downstream aos sítios de 
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hipersensibilidade à DNAse de todas as linhagens disponíveis no banco de dados 

público Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE) (An integrated encyclopedia of 

DNA elements in the human genome, 2012) foram considerados. Desta forma 

aumentou-se a possibilidade de que a região do pico seja potencialmente 

regulatória. Após a aplicação dos filtros de qualidade e de interseção com sítios de 

Hipersensibilidade à DNAse do ENCODE, um total de 268857 picos entre todos os 

estudos de todos os genes HOX foram utilizados para identificação de alvos de HOX 

(Figura 6A-B). 

Figura 6. Características dos picos de CHIP-seq depositados no banco de dados CistromeDB após o 
filtro de qualidade e de interceção com sítios de hipersensibilidade a DNAse do ENCODE. A) Número 
de picos identificados nos dados de CHIP-seq para cada experimento realizado com os genes HOX. 
B) Tamanho dos picos identificados nos dados de CHIP-seq para cada experimento realizado com os 
genes HOX.  

 A presença dos picos de ligação de HOX ao DNA, antes e após os filtros de 

qualidade, em relação às regiões gênicas está ilustrada na Figura 7. Houve uma 

grande redução no número de picos contudo, mesmo com a aplicação dos filtros, a 

porcentagem relativa de picos em regiões promotoras se manteve entre todos os 

genes HOX. Entretanto, a porcentagem relativa de picos em regiões 3’ UTR teve 

uma grande queda e picos em regiões distais inter gênicas tiveram um grande 

aumento, evidenciando que os genes HOX em células adultas também se ligam em 

regiões regulatórias, como enhancers, insuladores ou silenciadores, e não apenas 

em promotores gênicos. A presença de picos de ligação de genes HOX em regiões 

distais, por exemplo, já foi ilustrada em trabalhos com Drosophila (Sorge, Ha, 

Polychronidou, Friedrich, Bezdan e Kaspar, 2012; Penkov et al., 2013), 
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camundongos (Donaldson et al., 2012) e humanos (Heinonen et al., 2015), todavia 

este é o primeiro perfil da ligação distal envolvendo um grande conjunto de fatores 

de transcrição HOX em humanos. 

Figura 7. Porcentagem dos picos em posições genômicas. A) Picos de CHIP-seq depositados no 
banco de dados CistromeDB. B) Picos de CHIP-seq depositados no banco de dados CistromeDB 
após o filtro de qualidade e de interceção com sítios de hipersensibilidade a DNAse do ENCODE.   
  

 Além disso, observou-se que há fatores de transcrição HOX que ligam-se 

preferencialmente à regiões promotoras ou à regiões distais (Figura 7). Os HOX que 

possuem pelo menos 25% dos picos localizados na região promotora foram 

considerados como atuantes no promotor (HOXA1, HOXA2, HOXA4, HOXA5, 

A B

Promotor(1000-2000pb) 
Promotor (<=1000pb) 

Intergênico 
3’ UTR 

Outro intron 
Downstream (<=3000pb)

1o Exon 
1o Intron 

Outro exon 
5’ UTR

Legenda:

Porcentagem(%) Porcentagem(%)
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HOXA6, HOXA10, HOXA13, HOXB4, HOXB6, HOXB13, HOXC6, HOXC8 e 

HOXC13), enquanto o HOXA7, HOXA9, HOXA11, HOXB1, HOXB2, HOXB5, 

HOXB7, HOXB8, HOXC9, HOXC11, HOXD1, HOXD4, HOXD9 e HOXD11 foram 

considerados como atuantes em porções distais aos genes, pois possuem mais de 

25% dos picos concentrados nessas regiões. Esse perfil de ligação dos picos 

também é observado quando analisa-se a frequência de picos próximos ao Sítio de 

Início de Transcrição dos genes (Transcript Start Site - TSS). É possível notar que os 

HOX que possuem maior frequência relativa de picos contínuos posicionados 

preferencialmente próximos do TSS (Figura 8) são os mesmos HOX que ligam-se 

preferencialmente na região promotora e os HOX que possuem frequência de picos 

descontínua que flanqueiam preferencialmente a região 5' do TSS (Figura 8) ligam-

se preferencialmente à regiões ditais gênicas. 

Figura 8. Distribuição da frequência de picos próximos ao TSS. A) Picos de CHIP-seq depositados no 
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banco de dados CistromeDB. B) Picos de CHIP-seq depositados no banco de dados CistromeDB 
após o filtro de qualidade e de interceção com sítios de hipersensibilidade a DNAse do ENCODE. 
  

 O perfil de ligação de vários fatores de transcrição HOX em enhancers de 

humanos, especialmente no câncer, têm implicações na complexidade de regulação 

dos alvos dos genes HOX visto que a mesma ligação de HOX no enhancer pode 

regular diferentes alvos de formas diferentes (Li et al., 2016). Interessantemente, 

grande parte dos genes HOX que apresentaram preferência de ligação ao DNA 

distal aos alvos são os que possuem menor expressão nas linhagens celulares 

estudadas, como observado na Figura 9. Contudo genes como HOXC8 e HOXC9 

que possuem preferência de ligação ao DNA próxima em regiões promotoras 

também detém expressão downregulada. Apesar da alteração da expressão dos 

fatores de transcrição HOX poder ser regulada pelo número de cópias, a expressão 

dos genes HOXA6 e HOXA7, por exemplo, está up regulada sem nenhuma CNA 

(Figura 9).  

Figura 9. Oncoprint com a expressão e CNA dos genes HOX em cinco linhagens celulares do CCLE 
em que foram realizados experimentos de CHIP-seq. 
  

 Devido ao grande número de picos se ligarem a regiões distais gênicas foi 

utilizado um experimento de Hi-C para identificação dos alvos cis-regulados (ver 

métodos). No total, 31.691 possíveis alvos de todos genes HOX foram identificados 

com os picos de CHIP-seq, sendo 26120 alvos considerando que os genes HOX 

estão ligados nas suas regiões promotoras e 22578 considerando que os genes 

HOX estão ligados à regiões distais gênicas, como enhancers e desta forma 
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estariam indiretamente regulando a região promotora dos alvos que os enhancers se 

ligam. 

 Na figura 10 observa-se os alvos identificados pelos dados de CHIP-seq. Os 

alvos estão distribuídos em todos os cromossomos (Figura 10), no entanto os 

HOX9-13 possuem maior número. Em Drosophila, experimentos de CHIP-seq com 

os genes homeobox Ubx, Abd-A e Abd-B revelaram que existe uma alta similaridade 

entre os sítios de ligação das proteínas Ubx e Abd-A enquanto a proteína Abd-B, 

apesar de também se ligar à sítios similares, possui um número maior de sítios 

adicionais (Beh et al., 2016). Desta forma verifica-se que esta característica é 

conservada entre as espécies.  

Figura 10. Ideograma com a localização cromossômica dos alvos de genes HOX identificados pela 
metodologia de CHIP-seq. Cada ponto representa um alvo identificado por essa metodologia. 
  

 A maioria dos HOX possuem alvos compartilhados (Figura 10), principalmente 

entre os genes HOXA7, HOXA9, HOXA11, HOXB1, HOXB2, HOXB5, HOXB7, 

HOXB8, HOXC11, HOXC13, HOXD1, HOXD4, HOXD11 e HOXD13 que possuem o 

menor número de alvos. Como esperado, os alvos encontrados para os mesmos 

HOX em diferentes estudos são muito semelhantes, indicando a conservação dos 

alvos também em diferentes tipos celulares. Além disso, o perfil de ligação à 
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promotores ou em regiões distais de HOX se manteve. 

 Curiosamente, 23 genes HOX apresentaram picos de ligação com, em média, 

1593 pb de distância da região promotora do gene MTRNR2L1 nas linhagens LoVo, 

OCI-Ly2, SEM e BT-474 e (Figura 11). Esta região, além da presença de sítios de 

hipersensibilidade à DNAse, possui conservação relevante entre invertebrados, além 

de marcações de acetilação no 27º resíduo de lisina da proteína histona H3 

(H3K27ac) (Figura 11). O H3K27ac está associado à maior ativação da transcrição 

e, portanto, é definido como uma marca ativadora (Creyghton et al., 2010), 

sugerindo que esses genes HOX ativam a expressão desse gene. O gene 

MTRNR2L1, também conhecido como humanina (HN), tem efeitos citoprotetores, 

metabólicos e anti-inflamatórios em múltiplos tipos de células e modelos animais, 

incluindo os efeitos benéficos da HN sobre morte celular induzida por H2O2 (Klein et 

al., 2013), toxicidade amilóide Aβ (Hashimoto et al., 2001), morte induzida por 

inanição sérica de células neuronais (Kariya et al., 2002) e morte induzida por LDL 

oxidado em células endoteliais vasculares (Bachar et al., 2010). A humanina é 

expressa em uma variedade de tecidos, incluindo células neuronais (Park et al., 

2013), músculos esqueléticos (Kin et al., 2006), células derivadas de sangue (Wang 

et al., 2005) e também são detectadas no plasma (Chin et al., 2013). Este gene não 

está na lista de genes utilizados para quantificação de expressão gênica nos dados 

do TCGA versão legacy e desta forma não foi possível o cálculo de sua correlação 

com os genes HOX que o regulam nos tumores. 

Figura 11. Picos de ligação de 23 genes HOX na região promotora do gene MTRNR2L1 do genoma 
referência GRCh38. A região completa dos picos está marcada em laranja. 
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4.3.2 Alvos identificados pela busca de motivos 

 A partir das sequências que os genes HOX se ligam ao DNA identificadas pelos 

experimentos de CHIP-seq, foram identificados os motivos de ligação ao DNA e os 

logos podem ser vistos na Figura 12. Diferentemente do esperado, nenhum motivo 

TAAT foi observado, indicando possível atuação dos genes HOX em dímeros com 

cofatores ou participando de outros complexos desconhecidos que poderiam 

aumentar sua especificidade (Mann et al., 2009).  

Figura 12. Motivos de ligação de HOX ao DNA identificados a partir de sequências do CHIP-seq. As 
linhagens dos genes HOX que possuem experimentos diferentes dos realizados em LoVo estão 
indicados nas legendas.   

 Suportando essa hipótese foi demonstrado que a proteína Ubx em complexo 

com seu cofator Exd está vinculado especificamente com clusters de sítios de baixa 

afinidade em enhancers do gene Shavenbaby de Drosophila (Crocker et al., 2015). 

Estes sítios de baixa afinidade conferiram especificidade para ligação Ubx in vivo, 
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mas vários sítios em cluster foram necessários para expressão robusta no 

desenvolvimento dos embriões. Embora na maioria dos indivíduos os sítios de 

ligação Ubx não são sejam conservados de forma evolutiva, a arquitetura geral dos 

enhancers, clusters de sítios de ligação de baixo afinidade, é mantida e necessária 

para a função de enhancer (Crocker et al., 2015). 

 Na figura 13 é possível observar dois agrupamentos significativos identificados 

entre os motivos. Genes HOX que possuem mais de um experimento encontram-se 

no mesmo grupamento. O grupo identificado pela cor roxa apresenta um domínio em 

comum, a sequência nucleotídica "TGGA". 

Figura 13. Dendograma dos motivos identificados através dos dados de CHIP-seq de HOX. 
Diferentes linhagens estão representadas nas legendas. 

 Pela análise de busca de motivos, 2031 alvos de genes HOX foram identificados 

no total. Todos os alvos que originaram os motivos estão presentes nos alvos 

identificados pela busca de motivos no genoma, validando a abordagem. Os genes 

HOXA5, HOXB13, HOXC9, HOXC13, HOXD9 e HOXD13 apesar de possuírem 

motivos identificados, não tiverem alvos escaneados com valores significativos no 

genoma humano GRCh38. 

 Apesar de existirem muitos alvos similares entre os genes HOX, os genes da 

porção 3’ HOX1-4 e os genes da porção intermediária do cluster HOX6-8 possuem 

maior número de preditos alvos identificados por esta abordagem (Figura 14) que 

estão dispersos por todo genoma. A maioria dos HOX possuem alvos 

compartilhados (Figura 14) como também identificado nos possíveis alvos preditos 
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pela metodologia de CHIP-seq. 

Figura 14. Ideograma com a localização cromossômica dos alvos de genes HOX identificados pela 
busca de motivos. Cada ponto representa um alvo identificado por essa metodologia. 

4.3.3 Análise comparativa dos alvos identificados 

 Os alvos identificados pelas metodologias de CHIP-seq e escaneamento de 

motivos foram comparados com alvos já descritos na literatura depositados em 

bancos de dados (ver métodos). Entre todas as metodologias foram encontrados 

608 alvos em comum à todos os métodos, 36 alvos entre a busca de motivos e a 

literatura, 1125 alvos entre a metodologia de CHIP-seq e o escaneamento de 

motivos, 3964 entre motivos já descritos na literatura e identificados pelos dados de 

CHIP-seq para todos os genes HOX, totalizando 5733 possíveis alvos (Figura 15). 
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Figura 15. Diagrama de Venn com número de alvos identificados pelas metodologias de CHIP-seq, 
escaneamento de motivos e alvos já descritos na literatura. 

 Para as futuras análises foram considerados apenas os alvos identificados por 

pelo menos duas metodologias entre as 3 abordadas, uma vez que há relativamente 

grande sobreposição entre as listas de genes gerados entre os estudos de HOX. 

Desta forma, foram caracterizados alvos finais para 28 genes HOX. Os alvos finais 

considerados no trabalho entre todos os genes HOX são em sua maioria 

codificadores de proteínas, com 3288 alvos identificados. Muitos RNAs longos não 

codificadores também são alvos de genes HOX (n=1677), bem como 558 

Pseudogenes e 210 RNAs pequenos não codificadores (Figura 16). Todavia, serão 

utilizados apenas genes codificadores de proteínas para as análises de associações 

nos tumores, devido à disponibilidade de dados no TCGA. 

Figura 16. Número de alvos de todos os genes HOX de acordo com o tipo gênico. 

 Com o método utilizado neste trabalho foi possível ampliar os alvos conhecidos 

da literatura para o HOXB1, por exemplo, bem como filtrar alvos importantes para os 

Literatura CHIP-seq

Motivo

3288

1677

558 

210
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genes HOXA6, gene com maior número de alvos finais identificados (n=1008), 

seguido pelos genes HOXB13 (n=962), HOXA1 (n=637), HOXA4 (n=266) e HOXC9 

(n=229) como é possível observar na Tabela 3. Esses genes também são os que 

possuem um maior número de alvos específicos. Os demais HOX compartilham até 

100% dos seus alvos (Figura 15). Todos os alvos finais identificados no trabalho 

estão disponíveis no Anexo I. 

Tabela 3. Número de alvos de HOX identificados na Literatura, pelas metodologias de CHIP-seq, 
escaneamento de motivos e de alvos que foram identificados em pelo menos duas metodologias das 
três metodologias. 

Genes HOX Literatura CHIP-Seq Motivos Pelo menos dois métodos
HOXA1 3980 3029 135 637
HOXA2 845 1256 702 160
HOXA3 945 0 0 0
HOXA4 597 10155 25 266
HOXA5 1400 241 0 27
HOXA6 724 8600 1131 1008
HOXA7 940 65 140 51
HOXA9 2332 140 130 61

HOXA10 2027 107 157 65
HOXA11 1188 57 132 52
HOXA13 1964 203 114 66
HOXB1 2 53 120 108
HOXB2 501 59 154 51
HOXB3 1027 0 0 0
HOXB4 588 99 133 53
HOXB5 1241 55 140 52
HOXB6 492 248 0 72
HOXB7 618 84 147 50
HOXB8 751 48 150 44
HOXB9 1141 0 0 0

HOXB13 1860 15776 0 962
HOXC4 697 0 0 0
HOXC5 617 0 0 0
HOXC6 705 137 167 54
HOXC8 782 257 119 63
HOXC9 642 8539 0 229

HOXC10 2549 0 0 0
HOXC11 2025 51 137 54
HOXC12 1193 0 0 0
HOXC13 1697 66 0 3
HOXD1 3752 53 116 70
HOXD3 1071 0 0 0
HOXD4 0 56 184 51
HOXD8 1432 0 0 0
HOXD9 2144 59 0 3

HOXD10 1257 0 0 0
HOXD11 1418 67 173 53
HOXD12 1259 0 0 0
HOXD13 2139 58 0 4
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4.4 Caracterização de alvos de HOX na modulação de cânceres 

 Para cada gene HOX foi observado o potencial de associação com os alvos 

finais em cada tumor. O número de associações significativas para cada HOX não 

foi associada ao perfil de alteração da expressão gênica, ou seja, os genes 

unicamente super expressos ou down-regulados em tumores não possuem maior 

número de associações com alvos. Da mesma forma, não houve correlação entre os 

dois perfis de frequência de picos de ligação ao DNA dos genes HOX com o número 

de alvos identificados.   

 O perfil do potencial de associação da expressão dos alvos pelos genes HOX se 

dá de forma específica entre os tumores (Figura 17), ou seja, a frequência de 

recorrência de associação dos alvos entre os tumores é baixa (entre 0% a 40% dos 

alvos) e não está presente a todos ou a maioria dos tumores analisados entre a 

maioria dos genes HOX. Apenas o gene HOXA5 detém grande recorrência nas 

associações dos alvos entre os 5 tumores em que ele é diferencialmente expresso 

(frequência = 66,66%), enquanto os genes HOXB5, HOXB8 e HOXA9 possuem 

frequência de recorrência entre 50 à 60% dos alvos (Figura 17). 

 Além disso, observa-se que há heterogeneidade de associação entre a 

expressão dos alvos e os genes HOX em cada tipo tumoral, logo os genes HOX 

possuem tendências tanto de ativar quando reprimir a expressão de genes alvos no 

mesmo tumor ou ainda em tumores diferentes (Figura 17). Acredita-se que esta 

característica ocorra principalmente por mais de 95% dos alvos serem identificados 

a partir de enhancers. 

 Contudo, apesar dos genes HOX possuírem muitos alvos em comum (Figura 

17), eles podem agir de forma independente em cada câncer. O gene HOXA1, por 

exemplo, possui como alvos mais associados os genes DDX49 (R=0,5164955,p-

valor=0.000012) e CKAP2L (R=0,5034998,p-valor=0.00000762) em LUAD, como é 

possível observar na Figura 17. A depleção do gene DDX49 levou à níveis mais 

baixos de SOX2 e OCT3/4 em paralelo com um aumento em NANOG e CD34 

(Apostolou et al., 2015), fatores de transcrição responsáveis pela manutenção de 

pluripotência e auto-renovação em células estaminais embrionárias (Ling et al., 

2012). Já o gene CKAP2 é um marcador prognóstico independente para 

sobrevivência livre de recaídas em câncer de mama em estágio inicial e poderia 

potencialmente substituir o índice de atividade mitótica na avaliação clínica da 



�60

atividade de proliferação. Além disso, resultados sugerem que o significado 

prognóstico da atividade de proliferação difere entre os vários subgrupos de câncer 

de mama (Kim et al., 2014), embasando a hipótese do gene HOXA1 super expresso 

promover modulações favoráveis ao desenvolvimento e proliferação tumoral já que 

regula este gene de forma positiva. 
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Figura 17. Heatmap dos valores de correlação de HOX com seus alvos (R). Quadrantes pretos 
podem representar correlações que não são significativas, alvos que não foram considerados como 
diferencialmente expressos em determinado tumor ou que o valor de R absoluto é menor que 0.2. 

 O gene HOXA2 detém os genes ZEB2 (R=0,6384907; p-valor=0,001428411) e 

STK10 (R=0,5800566;p-valor=0,001018799) em LUAD e o gene ARHGAP30 

(R=-0,5920311; p-valor=2,717468e-11) em KIRC como seus alvos mais 

correlacionados (Figura 16). O gene ZEB2 é um fator de transcrição chave na TEM 

(Larsen et al., 2016). O aumento de ZEB2 tem sido associado ao alto grau tumoral 

em adenocarcinomas de pulmão (Dohadwala et al., 2006) e metástase linfática ou 

distante em carcinomas de células escamosas pulmonares (Zhang, J. et al., 2013). 

O HOXA2, bem como o ZEB2 encontram-se menos expressos no LUAD em 

comparação ao tecido normal e por este motivo estariam modulando de forma 

negativa a TEM. Resultados sugerem que STK10 funciona como um gene supressor 

de tumor (Fukumura et al., 2013) e que a expressão do gene ArhGAP30 é 

importante para acetilação da p53 e sua ativação funcional em carcinoma colorretal 

(Wang, J. et al., 2014). Constata-se que o gene HOXA2 detém potencial para ativar 

fatores pró-tumorais, todavia como está menos expresso em tumores modula 

processos oncogênicos de forma a suprimir desenvolvimento do tumor. Levanta-se a 

hipótese que o HOXA1 e HOXA2 são ativadores e/ou responsáveis pela 

manutenção de células tronco tumorais de BRCA e LUAD. 

 O gene HOXA9 está mais associado aos alvos TMEM43 (R=-0,4771838;p-

valor=3,650307e-06) e SULF2 (R=-0,4698152;p-valor=1,454384e-05) em PRAD e 

CDC20B (R=-0,4181263;p-valor=2,195310e-09) em BRCA (Figura 17). A deficiência 

na expressão do gene TMEM43 resulta no defeito de indução da ativação mitógena 

de NF-κB e progressão tumoral induzida por EGFR (Jiang et al., 2017). Sulf-2, 

proteína codificada pelo gene SULF2, é uma sulfatase que modifica o estado de 

sulfactação de proteoglicanos de sulfato heparano (HSPGs) na parte externa das 

células, regulando uma série de vias críticas de sinalização (Rosen e Lemjabbar-

Alaoui, 2010). O gene CDC20B produz a proteína que em conjunto ao sub complexo 

E3 ubiquitina ligase (APC) regula a progressão do ciclo celular e é reportada como o 

oncogene (Wang, L. et al., 2015). Apesar do HOXA9 apresentar-se menos expresso 

em BRCA em comparação ao tecido normal ele possui super expressão em PRAD, 

indicando que o papel do gene HOXA9 na carcinogênese é modulado de acordo 

com o tipo celular. Especula-se que no câncer de mama há a tendência desse gene 
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agir como um supressor tumoral, enquanto em PRAD ele aparenta atuar como 

oncogene.   

 Os alvos mais associados ao HOXA13 são FIP1L1 em HNSC (R=0,4937646;p-

valor=0,0005093841) e LUAD (R=0,4727574;p-valor=0.0066523142) e ITGA5 

(R=0,4391912;p-valor=1,555174e-05) em LIHC (Figura 16). O gene FIP1L1 codifica 

uma subunidade do Fator de especificação de clivagem e poliadenilação que regula 

o splicing alternativo de mRNAs precursores (pré-mRNA) (Misra et al., 2015). Em 

contrapartida o gene ITGA5, codifica a proteína v-integrina que está envolvida em 

processos essenciais para o crescimento do tumor e metástase, como a 

angiogênese (Van Der Horst et al., 2014). Nota-se que o gene HOXA13 detém 

potencial ação de oncogene, uma vez que a alteração dos eventos de splicing na 

célula está associada a processos envolvidos na carcinogênese. 

 Um grande número dos genes da família HOXB (HOXB1, HOXB2 e os genes 

HOXB4-8) possuem altíssima associação positiva com o alvo CAPN8 principalmente 

no KIRC (Figura 16). O gene CAPN8 codifica a proteína Capaína 8, uma cisteína 

protease ativada por cálcio que quando super expressa participa no 

desenvolvimento de lesão glomerular imune (Peltier et al., 2006). Sugere-se então 

que esses genes HOX estão envolvidos na ativação desse processo carcinogênico. 

  O HOXB13 regula de forma significativa os genes IL18R1 (R=-0,7072776;p-

valor=3,063133e-16), NKX3 (R=0,9696986;p-valor=1,870042e-43), KRT24 

(R=-0,6768244;p-valor=1,911897e-12) em PRAD. O gene IL18R1 é um receptor que 

se liga especificamente à interleucina 18 (IL18) é secretada por células tumorais da 

próstata em resposta à IFN-gama do microambiente do tumoral, atuando como um 

fator autocrino/parácrino para o tumor (Lebel-Binay et al., 2003). O HOXB13 estaria 

diminuindo níveis do gene IL18R1 por apresentar-se mais expresso em PRAD, 

atuando como possível supressor tumoral. Da mesma forma o gene NKX3 

considerado um supressor tumoral de próstata (Gurel et al., 2010), regulado 

positivamente pelo HOXB13, em conjunto à regulação negativa da queratina 

produzida pelo gene KRT24 que foi relatada como moduladora do processo de 

invasão e metástase de células cancerosas (Karantza, 2011), estaria constatando 

mais uma vez o potencial do gene HOXB13 ser um possível supressor tumoral. 

  Três principais alvos foram identificados em HOXC9, o gene RGS1 

( R = 0 , 7 1 8 2 0 5 3 ; p - v a l o r = 7 , 7 2 5 6 6 5 e - 0 4 ) , A R P C 5 ( R = - 0 , 6 2 4 0 7 6 1 ; p -
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valor=6,937663e-06) e KIF14 (R=-0,6657918;p-valor=6,424255e-10) em KIRC 

(Figura 16). O gene RGS1 aparenta regular a progressão de vários tumores 

(Sethakorn e Dulin, 2013), enquanto o gene ARPC5 contribui na migração e invasão 

celular (Kinoshita et al., 2012) e o gene KIF14, através do recrutamento de 

moléculas de adesão para a membrana celular modulando propriedades celulares 

adesivas, migratórias e invasivas, inibe o crescimento tumoral e metástase em 

adenocarcinomas pulmonares (Hung et al., 2013). Assim é possível caracterizar o 

gene HOXC9 como um provável oncogene. 

4.5 Análise de alvos de HOX em vias e processos associados ao câncer 

 Os genes HOX, analisados em vários tumores, podem enriquecer diferentes vias 

biológicas importantes para crescimento e progressão tumoral. Na Figura 18 nota-se 

que 9 vias biológicas do KEGG foram enriquecidas entre 11 genes HOX. A via de 

sinalização cGMP está enriquecida através dos genes CNGA1 e GUCY1B3. O gene 

GUCY1B3 codifica para a subunidade beta da guanilato ciclase (sGC) que é um 

receptor citosólico onipresente ativado pelo estímulo do óxido nítrico para produção 

de monofosfato cíclico de guanosina (cGMP) (Zaccolo e Movsesian, 2007). O cGMP 

modula a inotropia e respostas metabólicas através da ativação de seus efetores a 

jusante, a proteína quinase G (PKG) e canais cíclicos nucleotídicos. A PKG, por sua 

vez, pode desencadear processos como a vasodilatação, diferenciação celular, 

proliferação celular e apoptose em diferentes tecidos (Fajardo et al., 2014). A baixa-

expressão de GUCY1B3 em células de glioma demonstrou que cGMP é um 

mediador a montante da expressão de VEGF e que as guanilato ciclases solúveis 

podem ser as moléculas alvo para o controle da neo-vascularização (Saino et al., 

2004). Em contra-partida, observa-se que a via do complexo SCF-FBW7 está sendo 

enriquecida pelo gene FBW7 nos mesmos genes HOX. Esta ubiquitina ligase é um 

supressor tumoral conhecido, envolvido no crescimento, proliferação e diferenciação 

celular (Wang, L. et al., 2014). Ao passo que os genes HOXA10, HOXA11, HOXB6 e 

HOXD1 regulam o gene GUCY1B3 de forma positiva em Carcinoma de Tireóide, 

sugerindo função de oncogene, eles também regulam de forma positiva o gene 

FBW7 em THCA, não sendo possível caracterizar o perfil de modulação desses 

genes no Carcinoma de Tireóide. Em contrapartida, o gene FBW7 é regulado 

negativamente pelos genes super expressos HOXA10, HOXA11 e HOXD1 em 



�64

HNSC, sugerindo atividade pró-tumoral, uma vez que diminui a expressão do gene 

FBW7. 

 A via do complexo GINS está enriquecida pelo alvo GINS4 (Figura 17). Este 

gene codifica a subunidade do complexo GINS, SLD5, essencial para os estágios de 

iniciação e alongamento do processo de replicação a partir do complexo CDC45 

MCM (Macneill, 2010). A segmentação do gene SLD5 conduziu ao distúrbio da 

proliferação do epiblasto e resultou em letalidade embrionária precoce de 

camundongos (Mohri et al., 2013). Além disso, o knockdown de SLD5 usando RNA 

interferente resultou na redução do crescimento celular tanto in vitro quanto em 

modelo xenográfico in vivo, sugerindo atividade pró-tumoral (Yamane et al., 2016)

(Ogo et al., 2015). 

Figura 18. Vias biológicas enriquecidas pelos alvos dos genes HOX no banco de dados KEGG. A 
porcentagem de alvos enriquecidos em cada via bem como o valor de p-ajustado ao FDR estão 
representados pelos tamanho e coloração dos pontos. Está indicado entre parênteses o número de 
alvos totais para cada genes HOX.  

 O gene MAPK10 codifica a proteína JNK3 que possui atuação específica sob o 

tipo celular que está sendo expresso para integrar sinais que afetem a proliferação 

diferenciação, sobrevivência e migração celular (Wagner e Nebreda, 2009). Os 

genes HOXA9, HOXA13 e HOXC8 regulam positivamente este gene indicando 

potencial proliferativo desses genes. 

 O gene HOXA6 está modulando a expressão do complexo LSM1-7 

negativamente, a partir das proteínas LSM1, LSM5, LSM6. A baixa regulação do 

LSm1 resulta em uma maior estabilidade de mRNA. LSm1 é um membro do 

complexo LSm1-7 que se associa com a extremidade 3’ do mRNA e promove a 

remoção da cap 5’ do RNA pelo complexo DCP1-DCP2 e subsequente degradação 

pela exonuclease XRN1. A expressão ectópica de LSm1 leva a um fenótipo de 

transformação tumoral aumentado, enquanto a regulação da expressão por siRNA 
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inibe a transformação tumoral. Essa modulação dos níveis de LSm1 no câncer de 

pulmão leva à mudanças no metabolismo do RNA que aumentam o volume do 

mRNA através de genes envolvidos na degradação do mRNA mas também 

diminuem a expressão de genes que controlam o processamento do RNA nuclear 

(Watson et al., 2008). O gene HOXA6 possui o potencial inibidor sob estes genes, 

todavia ele encontra-se menos expresso nos tumores e assim, apesar de exercer 

provável função de supressor tumoral, sua baixa expressão induz a alta expressão 

dos genes LSM1, LSM5, LSM6. 

  Além das vias biológicas, 6 genes HOX podem atuar conjuntamente em 8 

processos biológicos já descritos (Figura 19), muitas vezes enriquecidas pelo 

mesmo grupo de genes. Os alvos PDGFRA, RBPJ, SGCB, SORBS2, CSRP3 e 

NEBL, por exemplo, estão enriquecidos nos processos de desenvolvimento e 

diferenciação de células cardíacas. O gene HOXB7 diretamente ativa a expressão 

dos genes FGF2, VEGFA, IL8, CXCL1 e ANG2 em várias linhagens celulares, sendo 

considerado um gene pró-vascularização (Kachgal et al., 2012). Possivelmente essa 

ativação está relacionada aos alvos apresentados. Os genes HOXA7, HOXA10 

HOXA11, HOXB6, e HOXD1 possuem associação negativa com o alvo SORBS2 

(Figura 17) em diversos tumores. Este gene foi demonstrado como indutor de 

senescência em fibroblastos e queratinócitos (Liesenfeld et al., 2013), e sua baixa 

expressão nos tumores sugere escape à senescência promovidos por estes genes 

HOX. 

 Resposta ao estresse oxidativo é um processo enriquecido principalmente pelos 

alvos GUCY1B3, PDGFRA, SOD3 e TPM1 no gene HOXB6. O gene SOD3 codifica 

a proteína Extracelular Superóxido dismutase que, quando super-expresssa, reduz a 

concentração de ânion superóxido e aumenta a ativação de quinase mitogênica, 

sugerindo que a SOD3 poderia ter características de suporte vital. A hipótese é ainda 

reforçada pelas observações que mostram aumento significativo da mortalidade em 

camundongos nocaute condicionais. No entanto, no câncer, a SOD3 pode tanto 

aumentar quanto diminuir a proliferação e a sobrevivência celular dependendo do 

sistema modelo utilizado (Laukkanen, 2016). À vista disso, apesar do gene HOXB6 

regular positivamente o SOD3 em THCA e estarem menos expressos no câncer a 

implicação é de difícil compreensão. 

 A regulação da via de sinalização de citoquinas pelo gene HOXC se dá, 
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principalmente, pelos genes GAS6, IRAK3, PADI2 e PELI3. O papel do gene GAS6 

tem sido destacado em processos de proliferação, apoptose, ferrocitose, migração 

de leucócitos, sequestro e agregação de plaquetas em múltiplos tipos de câncer (Wu 

et al., 2017). A interação Gas6-Axl promove a atividade mitogênica em linhagens 

celulares de câncer de próstata humano metastático indiferenciadas induzindo a 

fosforilação de Akt e MAPK (Sainaghi et al., 2005) e possui correlação positiva com 

o gene HOXC9. Por outro lado, os outros 3 genes possuem associação negativa 

com o gene HOXC9. O gene IRAK3 atua na resposta imune inata, medeia a 

tolerância imune e é um inibidor potente da sinalização TLR/IL1R. Sua diminuição 

acarreta em aumento de processo inflamatório (Kesselring et al., 2016). O gene 

PADI2 suprime a proliferação de células epiteliais do cólon por meio da catálise da 

citrulinação protéica e a regulação negativa da expressão de PADI2 pode contribuir 

para a carcinogênese do cólon (Funayama et al., 2017). Esses processos e a forma 

de regulação do HOXC9 com esses alvos reiteram a hipótese que esse gene é um 

modulador pro-tumorigênico. 

Figura 19. Ontologias de processos biológicos enriquecidas pelos alvos dos genes HOX. A 
porcentagem de alvos enriquecidos em cada processo bem como o valor de p-ajustado ao FDR estão 
representados pelos tamanho e coloração dos pontos. Está indicado entre parênteses o número de 
alvos totais para cada genes HOX. 

 Estudos sugerem que os agrupamentos de genes HOX exibem padrões 
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característicos de expressão em rim e fornecem uma indicação de que a regulação 

coordenada dos genes HOX podem desempenhar um papel importante na 

organogênese renal (Cillo et al., 1992). A expressão ectópica de HOXB4 foi 

mostrada como indutora renal na mesoderma intermediária e não-intermediária 

sugerindo que o padrão ao longo do eixo A-P do cordão nefrogênico pode ser 

controlado por genes HOX (Preger-Ben Noon et al., 2009). 

 A alteração da expressão dos genes HOX observada em KIRC caracteriza-se 

pela super-expressão dos genes HOXA3, HOXA4, HOXA13, HOXC13 e HOXD13 e 

baixa expressão dos genes HOXA2, HOXA5-9, HOXA11, HOXB1-3, HOXB5-9, 

HOXC4-5, HOXC9, HOXD1-4, HOXD3, HOXD7-8 e HOXD10-11. Na via de câncer 

(hsa05200) esses genes, através da regulação dos seus alvos, controlam 

principalmente processos de interação com a matriz extra-celular, escape a 

apoptose e angiogênese. 

Figura 20. Vias em câncer (hsa05200). A escala de cores representa os valores de log2 do fold-
change da expressão dos alvos associados significaticamente aos genes HOX diferencialmente 
expressos. 
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 A matriz extracelular (ECM) consiste em uma mistura complexa de macro 

moléculas estruturais e funcionais que desempenham um papel importante na 

morfogênese dos tecidos e órgãos e na manutenção da estrutura e função celular e 

tecidual. As interações específicas entre células e ECM são mediadas por moléculas 

transmembranares, principalmente integrinas e também por proteoglicanos, CD36 

ou outros componentes associados à superfície celular. Essas interações são 

reguladas por genes HOX (Figura 20) e levam a um controle direto ou indireto das 

atividades celulares, como adesão, migração, diferenciação, proliferação e 

apoptose. Além disso, as integrinas funcionam como mecanorreceptores e fornecem 

uma ligação física transmissora de força entre o ECM e o citoesqueleto. O gene 

HOXA13 regula positivamente a expressão de LAMA4 e o gene HOXB1 possui 

associação negativa com o COL9A2 (Figura 17). No entanto, em KIRC a expressão 

de HOXB1 é zerada entre os pacientes e desta forma leva a diminuição da 

expressão do COL9A2 no tumor (Figura 21). 
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Figura 21. Interação entre receptores ECM (hsa04512). A escala de cores representa os valores de 
log2 do fold-change da expressão dos alvos associados significaticamente aos genes HOX 
diferencialmente expressos. 
  

 O inibidor NF-kappa-B alpha (NFKBIA) é regulador antagônico ao gene 

HOXA6 e desta maneira apresenta-se mais expresso em KIRC. A ativação do 

inibidor de NF-κB normalmente resulta na elevação da regulação de genes anti-

apoptóticos, proporcionando assim mecanismo de sobrevivência celular para resistir 

ao estresse fisiológico que desencadeia a resposta inflamatória. Além disso, NF-κB 

induz citoquinas que regulam a resposta imune (como TNFa, IL-1, IL-6 e IL-8), bem 

como moléculas de adesão, que levam ao recrutamento de leucócitos para locais de 

inflamação. Além do seu papel na imunidade inata, a sinalização de NF-kB mostrou 

controlar uma grande variedade de outros processos celulares bem conservados, 

incluindo a proliferação celular (La Rosa et al., 1994; Guttridge et al., 1999) e a 

apoptose (Perkins, 1997). A contribuição da inflamação em geral e por NF-κB para a 

iniciação e progressão do câncer é múltiplo e complexa. É postulado que a resposta 

imune inata de neutrófilos que liberam espécies reativas de oxigênio para matar 

agentes patogênicos invasores pode causar danos ao DNA e, portanto, gerando 

mutações genéticas como efeitos colaterais, desencadeando a iniciação do tumor 

(Liou e Storz, 2010). Além disso, a sinalização de NF-kB mostrou contribuir para a 

progressão do câncer ao controlar a TEM e a metástase (Huber et al., 2004). O 

último é frequentemente associado a uma regulação ascendente de 

metaloproteinases de matriz (MMPs), afrouxando a matriz extracelular para uma 

evasão de células cancerígenas. Finalmente, o NF-κB também pode contribuir para 

a progressão do tumor através do controle da vascularização de tumores através de 

uma regulação positiva do VEGF (fator de crescimento endotelial vascular) e seus 

receptores (Xie et al., 2010; Hoesel e Schmid, 2013). À vista disso, acredita-se que o 

gene HOXA6 atua como modulador contrário à formação do KIRC.  

 O gene HOXA6 também regula a Elongina C (ELOC) de forma negativa. A 

alta expressão de ELOC acarreta em diminuição dos níveis de sub-unidades dos 

fatores induzíveis da hipoxia, como HIF-α e HIF-2α, que são fundamentais para a 

degradação mediada pela ubiquitina (Iliopoulos et al., 1996; Brugarolas e Kaelin, 

2004). O HIF1A é regulado positivamente pelo gene HOXC9, ambos os genes pouco 

expressos em KIRC. Existem múltiplos genes a jusante, como Glut 1 (transporte de 

glicose), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF, crescimento de vasos 
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sanguíneos), fator de crescimento epidérmico (EGF), fator de crescimento 

transformante (TGF-α), o qual o HIF regula. Muitos dos receptores para genes 

regulados por HIF são os alvos das novas abordagens terapêuticas específicas para 

o carcinoma renal de células claras (Linehan, 2002). Novamente existem indícios da 

atuação do gene HOXA6 como supressor tumoral e do gene HOXC9 atuar como 

provável oncogene. 

 O gene HOXA4, em KIRC, regula de forma positiva o gene PIGF (Figura 17). 

Embora o VEGF seja um dos fatores angiogênicos mais frequentemente expressos 

em tumores, quando o PlGF é altamente expresso, transmite seu sinal através do 

Flt1, estimulando as fosforilações de resíduos de tirosina de Flt1 específicos e, 

assim, induz a expressão de diferentes genes alvo a jusante. O PlGF também 

amplifica a transdução de sinal mediada pelo VEGF através do VEGFR2 (também 

conhecido como Flk1) induzindo as transfosforilações dos resíduos de tirosina de 

Flk1. Além disso, o PlGF desloca o VEGF-A do Flt1, que libera VEGF-A e permite 

ativar o Flk1 e melhorar a angiogênese orientada por VEGF, sendo um modo de 

resistência à anti angiogênicos (Kim et al., 2012) (Eriksson et al., 2002). 

Conseguinte, sugere-se neste trabalho que o PIGF em KIRC contribui positivamente 

com a angiogênese por intermédio de HOXA4 (Figura 20). 

 O gene CTBP1 é regulado de forma negativa pelo gene HOXB7. A sua super 

expressão é conhecida por ser pró-tumorigênica e afeta a regulação de redes de 

genes associadas a "marcas de câncer" e ao comportamento maligno, incluindo 

aumento da sobrevivência celular, proliferação, migração, invasão e TEM (Blevins et 

al., 2017). Por fim, novamente sugere-se que o HOXB7 é um potencial oncogene. 

5. CONCLUSÕES 

 A super expressão dos genes HOX em cânceres está associada à localização 

dos tumores ao longo do eixo ântero-posterior do corpo humano e à localização dos 

genes HOX dentro do agrupamento gênico.  

 Os  alvos de .HOX foram identificados com sucesso, revelando um modelo de 

frequência dos picos de ligação no DNA associados à preferência de ligação em 

regiões promotoras e em regiões distais intergênicas.  

 O potencial de associação da expressão dos alvos dos genes HOX se dá de 

forma específica entre os tumores, ou seja, a recorrência de associação dos alvos 
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entre os tumores é baixa. Dessa forma os genes HOX possuem atividade variável de 

acordo com o tumor e não é possível a sugestão de sua atividade como onco-gene 

ou supressor tumoral de forma generalizada.  

  Apesar de vias gerais de atuação dos genes HOX terem sido relatadas na 

literatura, inclusive no câncer, os alvos específicos que estão regulando estes 

processos foram descritos, de forma global, pela primeira vez neste trabalho.  

 Os valores mais altos de correlação dos alvos com os genes HOX 

correspondem à genes envolvidos principalmente na TEM, angiogênese, 

proliferação e diferenciação celular. 
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