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RESUMO

Sperandio FF. Análise da expressão e mecanismos de ação das proteínas Akt,
Hsp90, mTOR e ciclina D1 em cultura de células de carcinoma epidermoide humano
e células displásicas após irradiação com laser em baixa intensidade [tese]. São
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2012. Versão
Original.

O carcinoma de cabeça e pescoço é uma neoplasia maligna de origem epitelial que
resulta em aproximadamente 500.000 novos casos por ano ao redor do mundo.
Diversos estudos têm sido conduzidos de maneira a elucidar os mecanismos de
proliferação e invasão desta doença, sendo a via de sinalização Akt/mTOR e
proteínas relacionadas, apontada como uma das principais vias envolvidas em sua
progressão. Sabe-se que células neoplásicas, bem como células de diferentes
tecidos, podem ter seu comportamento modificado após terem sido irradiadas com
laser em baixa intensidade (LLLT). Porém, os mecanismos de atuação da luz laser
de baixa potência sobre estas células permanecem ainda não completamente
esclarecidos. Portanto, o objetivo deste estudo foi o de analisar a viabilidade celular
e expressão das proteínas Akt, pAkt, Hsp90, S6, pS6 e Ciclina D1 em duas
linhagens celulares de carcinoma de boca (SCC9 e SCC25), bem como em uma
linhagem de queratinócitos orais humanos com displasia (DOK) após irradiação com
laser em baixa intensidade. O laser utilizado foi um diodo semicondutor de arseneto
de Gálio e Alumínio (GaAlAs) operando nos comprimentos de onda vermelho
(660nm) e infravermelho (780nm), com potência fixa em 40mW e três densidades de
energia para cada comprimento de onda disponível: 2.05J/cm², 3.07J/cm² e
6.15J/cm². A análise de apoptose foi realizada por meio do teste de TUNEL e a
expressão proteica foi obtida com imunofluorescência e western blotting. Após
análise estatística por meio do método ANOVA dois critérios e testes de Tukey ou
teste T de estudante, todos com nível de significância de 5%, pôde-se concluir que a
LLLT induziu comportamentos distintos em cada uma das linhagens celulares
utilizadas. Foi notado aumento, bem como diminuição da viabilidade celular,
dependendo do comprimento de onda utilizado e das células irradiadas. A densidade
de energia de 2.05J/cm² foi a que produziu efeitos mais significativos em SCC9.

Para a linhagem celular SCC25, a dose mais relevante foi a de 3.07J/cm², enquanto
que para a linhagem DOK, a dose de 6.15J/cm² causou efeitos mais proeminentes.
Estas respectivas doses foram escolhidas para cada uma das linhagens para dar
continuidade aos experimentos de Western Blotting e Imunofluorescência. Dentre os
resultados mais relevantes obtidos com estas técnicas, pode-se citar a variação dos
níveis de pS6 e Ciclina D1 para a linhagem DOK em determinados períodos. Já a
linhagem SCC9 apresentou variação dos níveis de pAkt e Ciclina D1 nos períodos
estudados. A linhagem SCC25 também teve as expressões de pAkt, pS6 e Ciclina
D1 modificadas por LLLT. De maneira interessante, o aparecimento ou manutenção
de uma isoforma de Hsp90 foi encontrado em SCC9 e SCC25 após irradiação laser.
Por fim, a indução de apoptose foi detectada na linhagem SCC25. Em conclusão,
pode-se dizer que a LLLT, como empregada neste estudo, foi capaz de aumentar a
expressão de proteínas relacionadas à progressão e invasão em todas as linhagens
estudadas. Além disso, a irradiação laser foi única, apesar de ter causado efeitos
prolongados, algumas vezes até o último período estudado.

Palavras-chave: Laser de baixa potência. Carcinoma epidermoide de cabeça e
pescoço. Células displásicas. Via de sinalização Akt/mTOR.

ABSTRACT

Sperandio FF. The expression and action mechanisms of Akt, Hsp90, mTOR and
cyclin D1 proteins in cultured cells of squamous cell carcinoma and dysplastic cells
after being irradiated with low level laser therapy [thesis]. São Paulo: Universidade
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2012. Versão Original.

Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is an epithelial malignant
neoplasm that accounts for approximately 500.000 new cases yearly around the
world. Several studies have been conducted to elucidate the mechanisms of
proliferation and invasion of this lesion, whereas the Akt/mTOR signaling pathway
with its related proteins is being pointed out as one of the main pathways involved in
HNSCC`s progression. Neoplastic cells, as well as cells that originate from different
tissues may have their behavior modified by low level laser therapy (LLLT); however,
the mechanisms through which the low level laser light interacts with these cells
remain poorly understood. Thus, this study sought to evaluate the cell viability and
the expression levels of Akt, pAkt, Hsp90, S6, pS6 and Cyclin D1 proteins in two oral
squamous cell carcinoma cell lineages (SCC9 and SCC25) and in one oral dysplastic
human keratinocyte cell line (DOK) after they had been treated with LLLT. The laser
device was a semiconductor diode of Gallium and Aluminum Arsenate (GaAlAs),
operating with wavelengths of 660nm (red) and 780nm (infrared), with a fixed power
of 40mW and giving three different energy densities: 2.05J/cm², 3.07J/cm² and
6.15J/cm². Apoptosis was analyzed through TUNEL test and the protein expression
was accessed with Immunofluorescence and Western blotting. After statistical
analysis through two-way ANOVA and Tukey or Student`s T test, all of them with a
level of significance of 5%, it was concluded that LLLT induced distinct behaviors to
each of the studied cell lines. Increases and inhibitions in cell viabilities were
detected depending on the wavelength and also on the irradiated cell line. The
energy density of 2.05J/cm² produced the most significant findings over SCC9. On
the other hand, in SCC25 the most relevant results were detected with 3.07J/cm²,
while the most prominent findings were seen with 6.15J/cm² when the cell line DOK
was evaluated. In that way, these respective doses were chosen for each cell line to
continue with Western blotting and Immunofluorescence. Among the most relevant

findings, the variation of pS6 and Cyclin D1 levels can be cited for DOK in some
evaluated periods. SCC9 presented both pAkt and Cyclin D1 variations in the studied
periods. Besides that, SCC25 also had pAkt, pS6 and Cyclin D1 levels modified by
LLLT. Interestingly, the appearance and maintenance of an Hsp90 isoform was found
in SCC9 and SCC25 after laser irradiation. Moreover, the induction of apoptosis was
detected for the SCC25 cell line. Finally, the LLLT employed herein was able to
enhance the expression of proteins related to progression and invasion in all of the
studied cell lines. In addition, there was a single laser irradiation, although it caused
prolonged effects, sometimes through the latest evaluated period.

Keywords: Low level laser. Head and neck squamous cell carcinoma. Dysplastic
cells. Akt/mTOR signaling pathway.
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1 INTRODUÇÃO

A proliferação celular atingida por meio de irradiação laser em baixa
intensidade, do inglês “low level laser therapy” (LLLT), é importante para diversas
aplicações médicas e tem sido estudada em várias linhagens celulares in vitro,
incluindo fibroblastos, queratinócitos, osteoblastos humanos, linfócitos, célulastronco de origem mesenquimal e cardíacas e células endoteliais. Alguns estudos
também mostram os efeitos de LLLT sobre a taxa de crescimento de células
neoplásicas. Estes estudos mostram resultados distintos que dependem não só das
características da luz laser empregada (comprimento de onda, potência, densidade
de energia), como também da natureza das células irradiadas.
Não obstante, os mecanismos pelos quais a luz laser em baixa intensidade
promove mudanças no comportamento das células ainda não foram completamente
elucidados. Sabe-se que os comprimentos de onda vermelho e infravermelho são
absorvidos pelos componentes da cadeia respiratória mitocondrial, podendo resultar
em ligeiro aumento das espécies reativas de oxigênio e/ou aumento da geração de
adenosina-trifosfato (ATP) ou adenosina-monofosfato (AMP) cíclico, o que inicia
uma cascata de sinalização cujo resultado é a proliferação celular.
Desta maneira, autores e clínicos contraindicam o uso de LLLT em lesões
proliferativas e de tecido glandular. Entre as contraindicações estão incluídas
também as lesões pré-malignas e lesões cujo diagnóstico é difícil em um estágio
inicial. Além disso, o risco de uma exposição acidental de uma lesão pré-maligna à
luz laser durante terapia clínica não pode ser descartado, em especial no tratamento
com LLLT de mucosite oral, desenvolvida por muitos pacientes em tratamento
oncológico.
Sabe-se

que

há

participação

de

algumas

vias

de

sinalização

no

comportamento de células irradiadas com laser em baixa intensidade. Dentre estas
vias pode ser citada a do PI3K/Akt/mTOR. Além disso, o aumento na expressão de
proteínas reguladoras do ciclo celular, como ciclina D1, também foi observado em
células expostas à LLLT.
Assim, a via de sinalização do PI3K/Akt/mTOR, juntamente com outras
proteínas relacionadas, como a forma fosforilada da proteína S6, a chaperona
Hsp90 e ciclina D1 desempenham um papel central nos carcinomas de cabeça e
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pescoço, incluindo o câncer de boca. Estudar a expressão destas proteínas em
células de carcinoma oral e células displásicas, após irradiação com laser em baixa
intensidade, poderá ajudar a desvendar os mecanismos de atuação de LLLT no
comportamento celular.
Desta forma, o presente estudo teve o objetivo de verificar o efeito de LLLT
(comprimentos de onda vermelho e infravermelho) na viabilidade celular e na
localização e expressão de proteínas relacionadas à via do Akt/mTOR, além da
possível indução de apoptose em linhagens celulares de carcinoma epidermoide de
boca e queratinócitos orais displásicos.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Carcinoma epidermoide

O carcinoma epidermoide representa mais de 90% das neoplasias malignas
de cabeça e pescoço

(1, 2)

, sendo que apenas 34% destes casos são diagnosticados

a tempo de proporcionar alguma terapia ou cura para o paciente

(3-6)

. Dentre os

carcinomas de cabeça e pescoço, pode-se citar o câncer de boca, que representa
um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, sendo sua incidência
variada de acordo com os hábitos culturais de cada país, que incluem mascar folhas
de betel e tabaco (7).
O carcinoma epidermoide de boca afeta predominantemente etilistas e
tabagistas, principalmente entre a sexta e sétima décadas de vida

(8, 9)

. Apesar de

ocorrer em idades mais avançadas, 8,7% dos casos diagnosticados no Laboratório
de Patologia Cirúrgica da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo
entre 1961 e 2008 pertenciam a pacientes com menos de 40 anos de idade

(10)

. No

Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA – www.inca.gov.br), o
câncer de boca está entre os tipos de câncer mais incidentes estimados para 2012,
prevendo-se 9.990 novos casos deste câncer em homens e 4.180 em mulheres
neste ano. Desta forma, há um risco estimado de 10 casos novos de câncer de boca
a cada 100 mil homens e 4 a cada 100 mil mulheres (Tabela 2.1) (11).
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Tabela 2.1 – Estimativas para o ano de 2012 das taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes e
de número de casos novos por câncer, segundo sexo e localização primária no Brasil
(11)
(INCA)

O carcinoma epidermoide pode ocorrer em qualquer parte da boca, mas há
maior frequência na língua e no assoalho bucal

(12)

. Essas regiões são grandes

facilitadoras da disseminação dos carcinomas para linfonodos regionais e órgãos
distantes devido à capacidade das células neoplásicas migrarem e invadirem tecidos
(13)

. Os vasos linfáticos servem como vias importantes para a metástase de um

câncer, sendo a disseminação de células malignas para os linfonodos locais o início
de uma progressão da neoplasia e um importante fator determinante para o
prognóstico (14, 15).
Podem ser citados dois mecanismos moleculares para o câncer. Um deles diz
respeito à iniciação tumoral a partir de células diferenciadas. Por este mecanismo,
células normais sofreriam algum tipo de agressão do meio ambiente e seriam
danificadas, sem serem reparadas adequadamente devido a disfunções existentes
em seus próprios genes (16).
Outro mecanismo é o de iniciação tumoral a partir de células-tronco

(17)

. No

carcinoma epidermoide, em particular, as células-tronco seriam as únicas, dentre os
queratinócitos, com tempo de vida suficiente para acumular o número de mutações
necessário para que esta lesão se desenvolva. Assim, seria plausível acreditar que o
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câncer de boca tem origem em células-tronco específicas

(18, 19)

. Subpopulações de

células tumorais com características de células-tronco já foram identificadas em
neoplasias de mama, próstata, melanoma, entre outras (20-22).

2.2 Akt

O Akt ou PKB, uma serina/treonina quinase de 59kDa, torna-se ativada
quando as células são estimuladas por diversos fatores de crescimento. São
conhecidos três membros da família PKB: PKBα (Akt1), PKBβ (Akt2) e PKBγ (Akt3)
(23-26)

.
A proteína Akt tem participação em processos fisiológicos e neoplásicos, nos

mecanismos de proliferação e sobrevivência da célula. Akt regula positivamente
fatores antiapoptóticos e negativamente fatores pró-apoptóticos (27).
A ativação do Akt vai depender da disponibilidade intracelular de PI3K
(fosfatidilinositol-3 kinase). Através de sinais extracelulares, esta molécula é
recrutada para a membrana plasmática, onde fosforila uma outra molécula, o PIP2,
passando a PIP3. Esta é responsável pelo recrutamento do Akt e é negativamente
regulada pelo PTEN

(26)

. Quando na membrana plasmática, o Akt sofre fosforilações

em diferentes sítios, por PDK-1 (fosfatidilinositol quinase-dependente 1), PDK-2
(fosfatidilinositol quinase-dependente 2) e principalmente ILK (quinase ligada a
integrina)

(26, 28)

. Após sua ativação na membrana plasmática, Akt passa a ter

localização citoplasmática e nuclear (29-31). (Figura 2.1).
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Figura 2.1 – Via de sinalização Akt

(32)

Sabe-se que o Akt pode promover ou impedir a ação de diversas proteínas
relacionadas ao ciclo celular. Dentre elas, podemos citar P21, Mdm2 e P53 (26, 33).
A N-acetilcisteína, por exemplo, é um composto organossulfurado encontrado
em plantas do gênero allium, aspargos e pimenta vermelha

(34, 35)

. O tratamento com

base neste composto pode causar a inibição de crescimento de células de câncer
oral que superexpressam EGFR (epidermal growth fator receptor). Acredita-se que
este efeito inibitório seja devido à supressão da sinalização de EGFR/Akt nas células
(36)

. Outro estudo demonstrou que o tratamento de células de carcinoma oral com

gefitinib (inibidor de tirosina quinase) em conjunto com EGCG (polifenol encontrado
no chá verde) inibiu a proliferação e migração das mesmas

(37)

. Em concordância

com os achados, este tratamento combinado suprimiu os níveis de algumas
proteínas fosforiladas, dentre elas o pAkt (Akt ativado), o que contribuiu para atenuar
a habilidade metastática das células neoplásicas (37).
Assim, a fosforilação do Akt é um evento muito importante na patogênese do
carcinoma de cabeça e pescoço

(38, 39)

. Esta fosforilação tem sido detectada em

aproximadamente 50% das lesões pré-neoplásicas de língua e indica um pior
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prognóstico destas lesões

(40)

. Além disso, o estresse oxidativo e fosforilação do Akt

têm sido associados a alterações energéticas e do equilíbrio redox, o que pode
contribuir significativamente para o desenvolvimento e progressão de tumores

(41-45)

,

uma vez que a adaptação a estas condições pode conferir resistência das células
neoplásicas à morte e, portanto cooperar para o estabelecimento do câncer (44, 46-48).
A presença de Akt fosforilado (pAkt) realmente previne a morte celular (49). Isto
também foi um dos achados de Leopoldino et al., que estudaram três linhagens
celulares de cabeça e pescoço (HN12, HN13 e CAL27), ressaltando o fato das
células neoplásicas possuírem a habilidade de escapar da indução de morte por
estimular a fosforilação do Akt, ou por prevenir a desfosforilação do mesmo (50).
Desta maneira, fica clara a importância da inativação do pAkt em células
neoplásicas como método terapêutico. XL147 (SAR245408), por exemplo, é um
medicamento administrado via oral, atualmente sob investigação, que atua como um
inibidor do PI3K, tendo mostrado atividade pré-clínica em modelos xenógenos de
câncer de mama, pulmão e próstata

(51)

. Em um estudo clínico de fase I, este

medicamento em conjunto com carboplatina e paclitaxel foi testado em 19 pacientes
com tumores sólidos avançados, provocando melhora em dois pacientes acometidos
por carcinomas de cabeça e pescoço (52).
Outra droga que está sendo investigada é a perifosina, um fosfolipídeo que
inibe a ativação do Akt

(53, 54)

e que se mostrou eficaz quando tratando linhagens

celulares derivadas de carcinomas epidermoides de cabeça e pescoço

(55)

. Assim, o

efeito antitumoral desta droga levou a sua utilização em um estudo clínico fase II,
que infelizmente não trouxe melhoras para pacientes com carcinomas epidermoides
de cabeça e pescoço. No entanto, este estudo investigou o uso de perifosina como
tratamento único, restando ainda a possibilidade de investigar seus efeitos quando
combinados a outros medicamentos e radiação (56).

2.3 Hsp90

A Hsp90 (heat shock protein 90) apresenta um papel importante na
transformação maligna das células. Esta proteína está presente em todos os
compartimentos celulares e é estável, além de ser abundante intracelularmente. Ela
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é considerada uma chaperona molecular que possui, entre outras funções, a de
estabilização do Akt (57) (Figura 2.1).
De fato, seguindo a hipótese primeiramente proposta por Hanahan e
Weinberg em 2000

(16)

, a instabilidade genética permite com que a célula

eventualmente adquira seis capacidades que são características da maioria ou de
todos os cânceres. Estas são: 1. autossuficiência em sinais de crescimento; 2.
invasão tecidual e metástase; 3. potencial replicativo sem limites; 4. angiogênese; 5.
insensibilidade a sinais de supressão de crescimento e 6. evasão à apoptose.
Determinadas proteínas têm papel importante em cada uma destas funções e,
muitas delas são “clientes” da Hsp90 (58-63) (Tabela 2.2).

Tabela 2.2 – Os clientes de Hsp90 são responsáveis por diversas características das células
(63)
neoplásicas. Adaptado de Maloney e Workman
(16)
Características das Células de Câncer
Clientes da Hsp90
Autossuficiência em sinais de crescimento

RTKs, Serina/treonina quinases, receptores de
hormônio esteroide, Akt, ErbB2, Raf-1

Insensibilidade a sinais de supressão de
crescimento

PlK, Wee1, Myt1

Potencial replicativo sem limites

hTERT

Evasão à apoptose

Akt, RIP

Angiogênese

Hif-1α, FAK, Akt

Invasão tecidual e metástase

MMP2, Met

Assim, a Hsp90 é responsável por ligar-se a estas proteínas clientes,
estabilizando-as e permitindo com que suas funções possam ser corretamente
realizadas, contribuindo para o câncer. Portanto, a Hsp90 também é um dos alvos
do tratamento de neoplasias

(64)

. Okui et al. investigaram o efeito antitumoral do

inibidor de Hsp90 (NVP- AUY922) em células de carcinoma epidermoide oral. Este
inibidor foi capaz de inibir a proliferação destas células e suprimir a expressão de
pAkt e VEGF em um modelo xenógeno utilizando as mesmas células (65).
Na verdade, os primeiros inibidores de Hsp90 eram baseados no componente
natural geldanamicina, o qual deu origem a um número de análogos com
propriedades farmacêuticas melhoradas, incluindo o inibidor 17-AAG

(66)

. Alguns

estudos pré-clínicos apontam a geldanamicina e seus derivados 17-AAG e 17DMAG como alternativas para o tratamento de diversas células neoplásicas in vitro,
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incluindo aquelas derivadas de carcinoma epidermoide

(67)

, câncer de próstata

(68-70)

,

câncer de pulmão (71), câncer colorretal (71-73), câncer cervical (74, 75), câncer de bexiga
(72)

, câncer de pâncreas (69), glioma (68, 75) e melanoma (72).
Na verdade, inibidores de Hsp90 podem seletivamente inativar células

neoplásicas, enquanto não apresentam o mesmo efeito em células normais

(76)

.

Outro estudo mostrou que os inibidores de Hsp90 S06 e 17-AAG reduziram a
expressão de proteínas clientes relacionadas à evasão à apoptose de células de
carcinoma epidermoide oral (77).
A Hsp90 é pouco expressa em sua forma livre, principalmente em células
tumorais. No entanto, ela participa amplamente na formação de um complexo
multimolecular chamado de multichaperona

(78)

. É por meio desta forma de

multichaperona, caracterizada pelo agrupamento de Hsp90 com p50cdc37 e p23, que
a manutenção das proteínas clientes envolvidas em sobrevivência e diferenciação
celular são mantidas em sua forma nativa, e consequentemente prevenidas de
sofrerem ubiquitinização e degradação (79).
O inibidor de Hsp90 17-DMAG levou à diminuição do crescimento e formação
de metástases de tumores xenógenos provenientes de carcinomas epidermoides de
cabeça e pescoço

(80)

. Estes efeitos foram constatados uma vez que o inibidor de

Hsp90 causou acúmulo nuclear de YAP e depleção nuclear de FRMD4A, um
marcador de células-tronco epidermais superexpresso em carcinomas epidermoides
(80)

. Assim, a inativação de Hsp90 é inquestionavelmente vantajosa para o

tratamento de tumores caracterizados por múltiplos eventos mutacionais, como os
de cabeça e pescoço (81).
De maneira interessante, foi identificada uma nova forma de Hsp90 chamada
de Hsp90N. Esta forma é uma proteína associada ao Raf e possui 75kDa

(82)

. Em

contraste com a Hsp90, a Hsp90N não se associa ao cofator quinase p50cdc37. Além
disso, a Hsp90N ativa a Raf e, altos níveis de expressão de Hsp90N resultaram em
transformação neoplásica (82).
Há uma superexpressão de Hsp90N em tecidos tumorais

(83)

e, de forma

notável, 70% de pacientes com melanoma em estágio avançado (estágio 4)
apresentaram células que secretavam microvesículas contendo esta isoforma
específica de Hsp90 (84).
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2.4 Complexo mTOR

O mTOR, cujo nome deriva do inglês (mammalian target of rapamycin) é uma
serina-treonina que pertence à família dos fosfatidilinositol quinases (PI3K)

(85)

. O

mTOR constitui o núcleo de uma via molecular que regula o crescimento celular e a
proliferação pela integração de sinais provenientes de fatores de crescimento,
nutrientes e estado de energia da célula (86).
Nos mamíferos, há dois complexos mTOR : complexo Raptor-GβL-mTOR e
complexo Rictor-GβL-mTOR, onde raptor (regulatory associated protein of mTOR) e
rictor (rapamycin-insensitive companion of mTOR). O complexo Raptor-GβL-mTOR
pode ser inibido pelo macrolídeo imunossupressivo rapamicina e é crítico para a
maioria dos aspectos que envolvem a regulação do crescimento celular

(86)

. Já o

complexo Rictor-GβL-mTOR é insensível à rapamicina e regula a organização do
citoesqueleto de actina (87, 88).
O mTOR é encontrado na via de sinalização PI3K/AKT

(89)

. Estudos mostram

que o mTOR é substrato do Akt e, por isso apontam para envolvimento da via do Akt
em sua regulação (Figura 2.2). Evidências recentes também apontam o
envolvimento do complexo Rictor-GβL-mTOR na fosforilação do sítio serina473 do
Akt (88).
A via de sinalização Akt/mTOR está sendo investigada como um alvo
terapêutico para o câncer. A ativação desta via em tumores primários parece
representar um padrão mais agressivo de tumor. Na verdade, a via do
PI3K/Akt/mTOR encontra-se ativada em uma grande porcentagem de cânceres
humanos por uma variedade de mecanismos, como a mutação do Ras, perda do
PTEN, ativação de receptores de fatores de crescimento como o EGFR e mutações
no PI3KA (90).
Esta via do PI3K/Akt/mTOR regula diversas funções celulares, como
crescimento, proliferação, sobrevivência, metabolismo e autofagia (91), além de estar
relacionada à resistência à radiação

(92)

. Assim, a inibição Akt/mTOR, que tem sido

proposta como um complemento à terapia do câncer com cisplatina e radiação, leva
as células à morte por autofagia, em associação com a formação de organelas
vesiculares ácidas (AVOs) (93, 94).
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Figura 2.2 – Via de sinalização mTOR

(32)

Os inibidores de mTOR compõem uma nova classe de agentes antitumorais
que estão, no momento, sob testes clínicos. Vários alvos que se localizam
downstream ao mTOR apresentam-se desregulados no câncer humano, incluindo o
eIF4E (95), ciclinas D (96), p27kip (97) e c-myc (98).
A via PI3K/PTEN/Akt/mTOR de fato desempenha um papel muito importante
no câncer. Um estudo recente mostrou que variações genéticas ao longo desta via
podem traduzir o risco de um indivíduo com CECP apresentar recorrência do tumor
ou formação de tumores secundários, além de preverem se tal indivíduo deve ou
não responder ao tratamento quimiopreventivo com o medicamento 13-cRA (Ácido
13-Cis-Retinoico) (99).
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As serina-treonina quinases S6 são o alvo mais downstream da via
PI3K/Akt/mTOR, sendo ativadas por Akt ou mTOR

(100, 101)

. O aumento da atividade

desta via resulta na ativação da proteína ribossômica S6 que, por consequência,
aumenta a tradução protéica. De forma interessante, dentre os genes estudados por
Hildebrandt et al., duas isoformas da S6 quinase (RPS6KB2 e RPS6KL1) foram
identificadas como importantes marcadores para a formação de tumores
secundários ou recorrência de CECP (99).

2.5 Proteína S6

As RSKs (Quinases ribossômicas S6) foram descobertas em oócitos de rãs
Xenopus laevis, por Erikson e Maller e classificadas como quinases intracelulares
que fosforilam a proteína S6 da subunidade ribossômica 40S

(102-104)

. Acredita-se

que a fosforilação da proteína S6 seja responsável pela tradução de mRNAs
específicos para o crescimento celular (105).
Duas proteína-quinases S6 (S6KI e S6KII) com peso molecular de 90kDa
foram identificadas

(106)

, sendo seus homólogos subsequentemente clonados de

camundongos, galinhas, ratos, Drosophila melanogaster and Caenorhabditis elegans
(107-109)

. Já em humanos, três isoformas de RSK têm sido identificadas

(110, 111)

. Além

de S6KI e S6KII, uma outra quinase S6 de 70kDa, p70S6K, mostra sequência
homóloga com a extremidade N-terminal das duas anteriores

(112, 113)

(Figura 2.3).

Esta S6 quinase de 70kDa é considerada, dentre as três, aquela cujo papel é
principalmente de caráter fisiológico (114-116).

Figura 2.3 – Domínios funcionais e os seis sítios de fosforilação presentes em RSKs. Adaptado de
(117)
Frödin e Gammeltoft
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Membros da família RSK estão presentes no citoplasma, bem como no
núcleo, como foi demonstrado em células HeLa

(118)

. A adição de fatores de

crescimento às células resulta na ativação de RSK citoplasmático e nuclear. Além
disso, parte do RSK citoplasmático é translocado para o núcleo mediante ativação,
como demonstrado em células HeLa após cultura em meio estimulado com 20% de
soro fetal bovino (111).
Dois alvos importantes ativados pelo mTOR são o fator de iniciação de
tradução protéica 4-E binding protein 1 (4E-BP1) e a p70S6 quinase (p70S6K), um
regulador de tradução protéica
repressiva

(85)

(119, 120)

e resulta na ativação de diversos genes necessários para o

crescimento celular no CECP

(121)

. Já a p70S6K é fosforilada no sítio treonina 389

pelo complexo Raptor-GβL-mTOR
ribossômica S6

. A ativação do primeiro impede sua ação

(119)

(122, 123)

, e tem como alvo direto a proteína

. Quando ativada, a p70S6K estimula a síntese proteica por meio

da fosforilação da proteína S6 nos sítios serina 235 e 236

(124, 125)

(Figura 2.2 e 2.4).

Além disso, a p70S6K atua na regulação na fase G1/S do ciclo celular (126) e também
está envolvida na inibição de apoptose (127, 128).
Assim, o acúmulo da forma fosforilada da proteína S6, último alvo
downstream da via Akt-mTOR-p70S6K, é frequentemente encontrado em espécimes
clínicos de pacientes com carcinoma de cabeça e pescoço e linhagens celulares
derivadas da mesma patologia (39).
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Figura 2.4 – Regulagem de tradução protéica por p70S6K e eIF-4E

(32)

Alvos da via de sinalização PI3K/AKT, S6 e 4EBP1 podem ser inibidos por
meio da inativação do Akt, como foi demonstrado por Zhao et al.

(129)

em linhagens

celulares de carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço SCC9 e SCC25. Além
disso, determinar o status de fosforilação da proteína S6 ajuda a estabelecer a
efetividade de tratamentos bloqueadores da via de sinalização do mTOR em
carcinomas de cabeça e pescoço (39).
De forma interessante, pode haver discordância entre os níveis de pAkt e
pS6. Assim, células podem ter altos níveis de pAkt e baixos níveis de pS6, caso a
ativação de Akt iniba o complexo de esclerose tuberosa 2 (TSC2), o qual inibe o
complexo mTOR (Figura 2.5)

(130)

. Além disso, além da ativação de S6K poder

acontecer via ativação de Akt, como visto anteriormente, ela também pode ocorrer
via ativação de PDK-1, ou seja, de maneira independente da ativação do Akt
(Figura 2.5).

(130)

an association with disease progression and decreased survival.
tion. Akt, in turn, phosphorylates several
To the best of our knowledge, no large-scale quantitative
ding GSK3, FOXO transcription factors,
studies have been conducted on patterns of PI3K expression in
ers, to facilitate cell survival and cell cycle
melanoma.
In addition, Akt activation results in
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Assim, a inibição da ativação de mTOR em lesões experimentais e clínicas de
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downstream do mTORC1

. Sabe-se, portanto, que S6 serve como um

biomarcador da resposta de inibidores de mTOR em seus tecidos-alvo. De maneira
condizente, a inibição de Tgfbr1 e PTEN em linhagens celulares de CECP resulta na
ativação de PI3K, Akt e pS6 (119).
BGT226,

um

inibidor

de

PI3K/mTOR,

diminuiu

significativamente

o

crescimento de tumores de cabeça e pescoço em camundongos em 34.7% e 76.1%,
quando administrado em doses de 2.5 e 5 mg/kg, respectivamente. O mesmo estudo
aponta para uma análise imuno-histoquímica condizente, em que a expressão
citoplasmática de p-p70S6K foi atenuada após o tratamento in vitro (132).
A p70S6K foi recentemente apontada como um alvo terapêutico promissor no
CECP

(133)

. Além da proteína S6 ser altamente expressa em vários tipos de câncer,

incluindo os de cabeça e pescoço

(134)

, camundongos e diversos tipos celulares que

apresentam ausência desta proteína sofrem de crescimento e proliferação celulares
reduzidos

(135, 136)

. Assim, a avaliação dos níveis de proteína S6 torna-se importante

para prever a progressão maligna de lesões (137, 138).
Enfim, altos níveis de pS6 são frequentemente encontrados em displasias
epiteliais orais e CECP, porém não foram associados aos parâmetros clínicopatológicos destas lesões

(134)

. Na verdade, a expressão de pS6 e aumento da

relação pS6/S6 estão relacionadas ao desenvolvimento e à invasão de células
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neoplásicas de carcinoma de esôfago

(139)

. Além disso, níveis elevados de pS6

foram associados à metástase de adenocarcinoma de pulmão (140).
Outros estudos identificaram altos níveis de pS6 em uma fração considerável
de amostras clínicas e linhagens celulares de CECP

(39, 138)

, mostrando que a

inibição do mTOR pela rapamicina diminui os níveis de pS6 e causa morte por
apoptose em enxertos xenógenos de CECP (39, 138). Estudos recentes mostraram que
a depleção de S6 leva à indução de p53, o que resulta na interrupção do ciclo celular
em hepatócitos (141), sugerindo que S6 ajuda a regular o ciclo celular.

2.6 Ciclina D1

As ciclinas são proteínas de baixo peso molecular, presentes em todas as
células eucarióticas, e que desempenham um importante papel de ativação na
sucessão dos principais pontos de transição celular. Elas atuam como subunidades
reguladoras de quinases dependentes de ciclinas (CDKs) (142).
As ciclinas têm grande participação no desenvolvimento de várias neoplasias
humanas

(143)

. Elas estão presentes somente em momentos específicos do ciclo

celular, o que é resultado da constante indução e eliminação destas proteínas
durante todo o ciclo.
Oito tipos de ciclinas humanas são conhecidos: A, B, C, D, E, F, G, H. A
ciclina D tem três subtipos - D1, D2, D3 – possui uma meia-vida de
aproximadamente 38 minutos, e é extremamente instável

(144)

. A ciclina D1 forma

complexos com CDK4 e CDK6, e está envolvida na transição da fase G1 para a fase
S (ponto de restrição – ponto R) do ciclo celular. Este complexo é positivamente
regulado pela CAK (fosforilação), e pela cdc25 (desfosforilação). O alvo final deste
complexo é a proteína do retinoblastoma (pRb).
Estudos experimentais mostram que a ciclina D1 pode funcionar como
oncogene, cooperando com outros genes na transformação celular

(145)

. Entre os

três tipos de ciclinas, a ciclina D1 apresenta maior importância e correlação com o
câncer (146).
O gene da ciclina D1 tem sido frequentemente amplificado ou superexpresso
em vários tipos de carcinomas em humanos, incluindo os carcinomas de cabeça e
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pescoço

(147, 148)

. A presença desta proteína está relacionada a um prognóstico

menos favorável, já que os tumores que a sintetizam em excesso são mais
agressivos e invasivos (149-151).
A consequência da superexpressão de ciclina D1 é uma transição encurtada
pelo ciclo celular que confere uma vantagem proliferativa às células e talvez limite a
capacidade de reparação aos danos genômicos causados pela exposição a
carcinógenos

(152)

. Como já antes mencionado, a ciclina D1 é um potencial

biomarcador do câncer humano, como o câncer de boca

(153-155)

, e alguns estudos

mostram que seu envolvimento na formação de tumores pode independer do
complexo formado entre ciclina e CDKs (156, 157).
O medicamento polietilenoglicol tem a capacidade de reprimir EGFR,
funcionando como um quimiopreventivo eficaz contra o câncer colorretal

(158-160)

.

Estes efeitos sobre o EGFR acabam por diminuir os níveis de ciclina D1 e SNAIL
(também envolvido em cânceres colorretais e de cabeça e pescoço), funcionando
como efeitos antineoplásicos

(160)

. De qualquer forma, a expressão de ciclina D1 é

uma forma muito utilizada para se ilustrar a proliferação de células neoplásicas ou
de um CECP (161).
Assim, diversos estudos que visam testar as propriedades antineoplásicas de
um medicamento acabam por identificar, entre outros achados, a expressão
aumentada de ciclina D1 em suas células ou tumores-alvo. Da mesma maneira,
quimioterápicos devem, em geral, reduzir a expressão de ciclina D1 no câncer, uma
vez que esta é um dos marcadores importantes para o prognóstico de tumores
163)

(162,

. Chang et al., por exemplo, mostraram que a droga BGT226 bloqueia ambos Akt

e mTOR, levando à expressão atenuada de suas proteínas downstream, como pGSK-3β, p-p70S6K e p-4E-BP1, o que resulta em supressão da expressão de ciclina
D1 nas células de CECP (132).

2.7 Laser em baixa intensidade

A palavra LASER é um acrônimo para Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation, e pode ser traduzida como amplificação da luz por emissão
estimulada de radiação. A luz laser consiste em um tipo peculiar de radiação
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eletromagnética que apresenta propriedades específicas. O laser é colimado,
monocromático e coerente, características estas que o difere das fontes de luz
convencionais. Além disso, o laser, operando em comprimentos de onda visíveis e
infravermelhos, é uma radiação não-ionizante, que não tem a capacidade de ionizar
átomos ou causar mutações (164).
Em 1966, Endre Mester, um dos pioneiros da pesquisa com laser de baixa
potência, mostrou os efeitos desta terapia na cicatrização de feridas em dorso de
ratos

(165)

. A terapia com laser em baixa intensidade (LLLT – low level laser therapy)

utiliza a luz nas porções do espectro visível e infravermelho, visando as distintas
interações que cada uma é capaz de manter com os tecidos vivos. E além do
comprimento de onda utilizado, sabe-se que a interação da luz laser depende da
densidade de energia, potência e também das propriedades inerentes ao tecido em
questão (166).
Desta maneira, a LLLT tem sido aplicada clinicamente em diversas áreas da
medicina que requeiram prevenção de morte celular e tecidual, estimulação de
reparo de lesões, redução de dor e redução de inflamação
crescendo no campo do derrame cerebral
174)

(170, 171)

(167-169)

. Esta terapia vem

, injuria traumática do cérebro

(172-

, doenças neurodegenerativas (175), e lesões de medula espinal (176).
Em odontologia, o uso da LLLT tem se tornado cada vez mais difundido e,

dentre suas aplicações, podem ser citados a prevenção e aceleração da reparação
de lesões de herpes labial recorrente
oral

(182-185)

(177-181)

, prevenção e tratamento da mucosite

, tratamento de parestesia do nervo trigêmeo

(186, 187)

, além do auxílio no

tratamento de disfunções temporomandibulares (188-190).

2.8 LLLT em cultura de células

Sabe-se que a LLLT altera os processos intracelulares tanto em animais
como em bactérias de uma maneira não-térmica e ao mesmo tempo dependente do
comprimento de onda utilizado, sendo a luz absorvida por componentes da cadeia
respiratória mitocondrial, e resultando no aumento de espécies reativas de oxigênio,
adenosina trifosfato (ATP) e AMP cíclico, iniciando uma cascata que promove a
proliferação celular

(191-195)

. Vários estudos, tanto em cultura de células como em
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animais e humanos têm sido feitos de forma a avaliar os possíveis efeitos desta
energia (177, 196-200).
Há resultados distintos em relação à proliferação celular quando diferentes
protocolos de LLLT são utilizados

(201-205)

. Além destes protocolos, o estado

fisiológico da célula também é capaz de interferir nos efeitos proliferativos da luz
laser (206).
Existem alguns estudos que mostram os efeitos da terapia com laser em
baixa intensidade sobre a taxa de crescimento de células neoplásicas. Estes
estudos mostram resultados distintos que dependem não só das características da
luz laser empregada (comprimento de onda, potência, densidade de energia), como
também da natureza das células irradiadas (207).
De Castro et al.

(166)

estudaram o efeito proliferativo de células de carcinoma

submetidas a comprimentos de onda de 685 e 830 nm, ambos com uma dose de
4J/cm². Neste estudo, pôde ser observado que as células, independentemente do
efeito causado pelo laser, obedeceram seu ciclo natural de vida. O estado nutricional
das células, como já antes mencionado

(206)

, também influenciou a proliferação e,

quando os dois comprimentos de onda foram comparados, o comprimento de onda
de 830nm causou um efeito proliferativo maior.
Werneck et al., encontraram um efeito positivo de bioestimulação em células
de carcinoma de laringe (H.Ep.2) quando estas foram irradiadas com dois
comprimentos de onda distintos (685 e 830nm) e uma dose de 4J/cm² (208).
Em um estudo feito por Kreisler et al.

(204)

, células de carcinoma de laringe

foram irradiadas in vitro por um laser de GaAlAs utilizando um comprimento de onda
de 809nm. Em seus resultados, houve proliferação aumentada das células quando
uma dose de 7.84J/cm² foi usada. Já Schaffer et al.

(209)

demonstraram que células

de carcinoma epidermoide bucal apresentaram uma queda da taxa de mitose após
serem irradiadas com doses de 4J/cm² e 20 J/cm².
Os achados de Schaffer não estão em concordância com os de Monteiro et
al., que encontraram aumento na progressão de carcinomas epidermoides orais
induzidos em mucosa jugal de hamsters após estes terem sido submetidos à LLLT.
Na verdade, após a irradiação laser com comprimento de onda vermelho (660 nm) e
densidade de energia de 56.4 J/cm², um total de 40% de carcinomas pouco
diferenciados foi encontrado histologicamente, o que representou significativa piora
na evolução clínica dos tumores após a LLLT (210).
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Assim, os estudos in vitro em cultura de células neoplásicas podem não
refletir os resultados encontrados in vivo

(211, 212)

. Frigo et al. estudaram a taxa de

proliferação de melanoma in vitro e in vivo após irradiação laser com luz vermelha
(660nm) e doses de 150J/cm² e 1050J/cm². Os resultados in vitro mostraram que
ambas

as

doses

apresentaram

um

efeito

proliferativo

não-significativo

estatisticamente, ou mesmo um efeito inibitório através de aumento dos níveis de
apoptose. Já os estudos in vivo mostraram aumento significativo da massa tumoral,
além de piora no quadro histológico do câncer quando irradiado com a dose de
1050J/cm² (202).
A questão sobre um efeito proliferativo indesejado frente à irradiação laser já
havia sido trazida por alguns autores

(213, 214)

. Assim, existe um consenso entre

autores e clínicos para se contraindicar o uso de LLLT em lesões proliferativas e de
tecido glandular. Dentre as contraindicações estão incluídas também as lesões prémalignas e lesões cujo diagnóstico é dificultoso em um estágio inicial

(206)

. Portanto,

é muito importante que se estude o efeito da LLLT em células neoplásicas para que
esta questão seja esclarecida. Além disso, há risco de uma exposição acidental da
luz laser a uma lesão pré-maligna durante tratamento clínico (206).
Apesar de estes estudos mostrarem uma proliferação diferenciada de
determinadas linhagens celulares frente à irradiação laser, não é investigada a fundo
a causa desta alteração de comportamento. Existem, de fato, poucos estudos que
relacionam a expressão de vias de sinalização celulares com a irradiação laser. O
laser de He-Ne (632.8 nm), por exemplo, aumentou a expressão das proteínas
reguladoras do ciclo celular, ciclinas D1, ciclina E e ciclina A, na linhagem celular
pmi28 de camundongos. A expressão de ciclina D1 foi detectada aos seis minutos
após a irradiação, sugerindo que a LLLT aumenta a síntese protéica e inicia a
tradução de proteínas requeridas para a entrada e progressão da fase G1 do ciclo
celular. Além disso, os autores mostraram que a fosforilação de Akt é aumentada
após a LLLT, o que consequentemente leva à ativação do complexo mTOR (215).
A LLLT também pode ativar as PKCs (Proteína-quinase C) e Akt

(216-218)

. As

PKCs estão envolvidas em diferentes e até opostas funções, incluindo a proliferação
celular, a promoção de tumores, diferenciação e apoptose de diversos tipos de
células

(219, 220)

. Um estudo mostrou que uma baixa dose de LLLT (HeNe; 632.8 nm;

0.8J/cm2) pode ativar as PKCs, e então induzir a proliferação de células de
carcinoma de pulmão

(216)

. Por outro lado, altas doses de LLLT (HeNe; 632.8 nm;
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60J/cm2) tiveram o efeito inverso, inativando as PKCs

(216)

. De maneira condizente,

estas altas doses de LLLT foram capazes de induzir apoptose em células de
adenocarcinoma de pulmão (221).
Já a estimulação de Akt por LLLT é mediada por PI3K, e a ativação desta via
é crucial para promover a proliferação celular induzida por LLLT

(217)

. Estando a via

do PI3K/Akt ativada pela LLLT, a GSK-3β é consequentemente fosforilada, o que
leva à inibição da translocação de Bax e à falta de ativação da Caspase-3. Assim, a
LLLT exerce seu papel antiapoptótico

(218)

. Sabe-se também que a LLLT é capaz de

estimular a via do Akt/YAP (YAP – Yes-associated protein), protegendo as células
da apoptose induzida por Aβ25–35 e tornando-se então uma alternativa para o
tratamento do Mal de Alzheimer (222).
Assim, estudar a conexão entre o crescimento e proliferação de células
neoplásicas e a expressão de vias de sinalização e proteínas relacionadas aos seus
ciclos celulares e envolvidas na carcinogênese levará a um maior entendimento dos
efeitos da luz laser sobre estas células.
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3 PROPOSIÇÃO

Avaliar a ação da luz laser, por meio de diferentes parâmetros, sobre a
viabilidade celular e expressão da via Akt/mTOR em duas linhagens celulares de
carcinoma epidermoide de boca e em uma linhagem celular de queratinócitos orais
displásicos.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Cultivo Celular

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Odontologia da USP (Anexo A). Para a realização deste estudo foram
utilizadas três linhagens celulares humanas: SCC9 e SCC25 - ATCC®, ambas
provenientes de carcinomas epidermoides de língua e comercialmente obtidas; e
DOK – European Cell Culture Bank®, linhagem de queratinócitos humanos orais com
displasia. Estas células foram incluídas de modo a verificar os efeitos da irradiação
laser em baixa intensidade em células displásicas, ou seja, células que apresentam
potencial de se transformarem em uma neoplasia maligna.
As células foram descongeladas em banho-maria a 37oC por 2 minutos e
transferidas para frascos de cultivo. As linhagens foram cultivadas em meio Eagle
modificado por Dulbecco (DMEM – Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA),
suplementado com 10% de soro fetal bovino (Cultilab ltda., Campinas, SP, Brasil) e
1% de solução antibiótica – antimicótica (Sigma). As células foram mantidas em
frascos a 37oC, em atmosfera úmida contendo 5% CO2.
ocorreu em capela de fluxo laminar.

Toda a manipulação

O crescimento das células foi monitorado

diariamente em microscópio invertido de contraste de fase, e o meio de cultura
trocado de acordo com o metabolismo celular.
Após ocuparem 70% do frasco, o que é denominado subconfluência, as
células foram tripsinizadas e subcultivadas, dando origem a uma nova passagem.
De cada passagem, uma amostra das células crioprotegida com 5-10% de dimetil
sulfóxido (DMSO – Sigma) foi congelada e mantida em recipientes contendo
nitrogênio líquido.
Para dar início ao experimento, as células foram tripsinizadas e após rápida
centrifugação foram ressuspendidas em 1mL de meio. A partir deste momento foi
feita a contagem prévia do número de células cultivadas em DMEM suplementado
com 10% de soro fetal bovino e 1% de solução antibiótica – antimicótica utilizandose a câmara de Neubauer.
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4.2 Irradiação laser

Para o presente estudo, foi utilizado um laser de diodo semicondutor de
arseneto de Gálio e Alumínio (GaAlAs) operando nos comprimentos de onda
vermelho (660nm) e infravermelho (780nm) (Twin Flex II; MMO – São Carlos, SP –
Brasil) (Figura 4.1). A área do feixe laser é de 0,039cm² e a potência utilizada foi de
40mW para ambos os comprimentos de onda.

Figura 4.1 – Aparelho laser utilizado. Twin Flex - MMO - São Carlos, SP – Brasil

Foram escolhidas três densidades de energia para cada comprimento de
onda disponível: 2.05J/cm², 3.07J/cm² e 6.15J/cm². Assim, o tempo de irradiação
para cada uma destas doses foi de 2s, 3s e 6s por ponto, respectivamente.
A irradiação foi feita de forma que a ponta do aparelho laser ficasse em
contato com o fundo das placas de cultivo que continham cada linhagem de células.
Ao mesmo tempo, a ponta permaneceu sempre perpendicular ao fundo.
A irradiação laser foi realizada 24 horas após as células terem sido
semeadas, e foi sempre realizada com a luz da capela de fluxo laminar apagada,
para que esta não interferisse de alguma forma na absorção dos comprimentos de
onda da luz laser pelas células.
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4.3 Teste de viabilidade celular

Para verificarmos o número de células viáveis e se houve aumento ou inibição
de viabilidade celular nos diferentes tempos analisados (12, 24, 48 e 72 horas após
a irradiação laser), realizamos o experimento de MTS. O experimento foi realizado
em uma placa de ELISA (96 poços) de cor preta (GREINER BIO-ONE, Brasil)
(Figura 4.2). Foram utilizadas as mesmas doses e tempos de irradiação laser
previamente mencionadas. Todos os experimentos de viabilidade foram realizados
em quadruplicata. O número de células plaqueadas foi de 3500 células por poço.
Foi desenhado e construído um dispositivo metálico próprio que teve por
finalidade posicionar as placas na posição ideal para receberem a irradiação laser
(Figura 4.3). Este dispositivo também teve por finalidade diminuir ao máximo o
contato das mãos do pesquisador com as placas de cultivo, já que posteriormente
foram analisadas proteínas sensíveis ao estresse, como a Hsp90.

Figura 4.2 – Placa de 96 poços na cor preta, útil para evitar o espalhamento da luz laser
dentre os grupos experimentais (GREINER BIO-ONE, Brasil)
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Figura 4.3 – Dispositivo metálico confeccionado para acomodar as placas de 96 poços

As células foram cultivadas em 100µL de meio por 24 horas, e em seguida
realizou-se a irradiação laser. Após cada tempo de tratamento (12, 24, 48 e 72h), foi
realizado o teste de viabilidade celular com o MTS Kit Cell Titer96 (Promega,
madison, Wisconsin, USA). Em cada poço foram aplicados 20µL da solução Cell
Titer96, seguida por incubação por 180 minutos em estufa de CO2 a 37ºC. Esta
reação é baseada na conversão celular do sal tetrazolium (MTS) incolor em
formazam

azul

por

enzimas

de

desidrogenase

presentes

nas

células

metabolicamente ativas. Desta forma, os poços que possuem mais células viáveis
produzem maior quantidade do sal formazam, tornando o meio azulado. A leitura da
densidade óptica é então proporcional ao número de células viáveis, sendo realizada
em um aparelho de ELISA (ELX 800 Bio-TEK instruments Inc.) com filtro de 490nm.

4.4 Western Blot

4.4.1 Extração proteica – grupo controle e grupo tratado
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Após a subconfluência (70% da área cultivável), em placas de 80.5mm de
diâmetro, foi realizado o tratamento com laser. A dose e o tempo de tratamento
foram definidos por meio das curvas de viabilidade celular descritas para as
linhagens SCC9, SCC25 e DOK.
De maneira a utilizar a densidade correta de energia, foram confeccionados
adesivos aplicados ao fundo das placas de cultivo, que guiaram a irradiação laser.
Cada adesivo teve furos com diâmetros correspondentes à ponta do aparelho laser
utilizado e igualmente distribuídos de forma a deixarem uma área de 1cm² entre o
centro de um furo e outro (Figuras 4.4). As placas foram irradiadas individualmente,
com a preocupação de entregar exatamente a densidade de energia desejada a
cada uma delas.
Um dispositivo-guia metálico foi também confeccionado para as novas placas
utilizadas (Figura 4.4). Além disso, tomou-se o cuidado de realizar novos cálculos
para que fossem entregues as mesmas densidades de energia ao mesmo número
de células, assim como realizado no experimento de viabilidade celular.

Figura 4.4 – Dispositivo metálico e placa de 80.5mm com adesivo-guia durante irradiação laser
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Conforme demonstrado na seção de RESULTADOS, foi utilizada a dose de
2.05J/cm² para os comprimentos de onda 660 e 780nm para a linhagem SCC9;
3.07J/cm² para ambos os comprimentos de onda para a linhagem SCC25 e
6.15J/cm² para também ambos os comprimentos de onda para a linhagem DOK.
Assim, foram definidos seis grupos experimentais (2.05 J/cm² Vermelho e 2.05 J/cm²
Infravermelho para SCC9; 3.07J/cm² Vermelho e 3.07J/cm² Infravermelho para
SCC25; e 6.15J/cm² Vermelho e 6.15J/cm² Infravermelho para DOK) juntamente
com seus respectivos grupos Controle (SCC9, SCC25 e DOK).
O meio de cultura foi removido para depois as placas serem lavadas 3 (três)
vezes com PBS 1X a frio e colocadas sobre gelo (4ºC). A extração proteica foi
realizada com tampão RIPA+ (10 mM Tris HCl pH 7,5; 10mM desoxicolato de sódio;
1% Triton X-100; 150 mM NaCl; 0,1% SDS, 2µg/ml aprotinina, 2µg/ml pepstatina,
1mM PMSF) por 10 minutos e então as placas foram raspadas e as amostras
centrifugadas a 15000 rpm por 10 (dez) minutos a 4°C. O sobrenadante foi
aliquotado e estocado a –80ºC.

4.4.2 Western Blot propriamente dito

As proteínas dos lisados foram quantificadas através do método do ácido
biocinconínico (BCA Protein Assay Reagent Kit – Pierce). Esse método tem por
princípio a reação de peptídeos das amostras com o cobre (Cu2+) resultando na
redução do mesmo, formando um complexo de peptídeos com o cátion cuproso
(Cu+). Por sua vez, o ácido biocinconínico reage com o cátion cuproso, formando o
complexo BCA-Cu+, produzindo uma cor púrpura que é lida no espectrofotômetro, no
comprimento de onda de 562nm, ou seja, quanto mais intensa for a cor púrpura,
ocorrerá maior absorção de luz, significando maior quantidade de proteína.
As alíquotas (30 µg) previamente quantificadas foram fervidas por 5 minutos
em sample buffer (3% de dodecil sulfato e sódio (SDS), 150 mM Tris pH 6,8, 15% de
mercaptoetanol, 30% de glicerol e 0,01% de azul de bromofenol) para a denaturação
das proteínas. Em seguida, foram submetidas à SDS-PAGE. O gradiente dos géis
de acrilamida foi definido a partir dos pesos moleculares das proteínas a serem
estudadas.
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A eletroforese foi realizada a 120V durante 3 (três) horas. O padrão de peso
molecular utilizado foi o Kaleidoscope® (Biuo Rad, Hercules, Califórnia, USA). A
transferência das proteínas que migram do gel para a membrana de nitrocelulose
(Hybond-P, Amersham) foi feita por eletrotransferência úmida em aparelho especial
(Höefer, mini VE, Amersham Biosciences, Little Chalfont, Buckinghamshire, Reino
Unido). Com o tampão de transferência (48mM Tris Base; 39mM Glicina, 20%
Metanol; pH 8,3) utilizado como recomendado pelo fabricante, a transferência foi
feita com 70 mA por 3 (três) horas.
Para a imunorreação, foi feito bloqueio dos sítios inespecíficos com 5% de
leite em pó desnatado em TBST (150mM NaCl; 50mM Tris HCl pH 7,5; 0,1% Tween
20) por 2 (duas) horas em temperatura ambiente, sob agitação. Todavia, no caso da
utilização de anticorpos primários fosforilados a solução de bloqueio foi de BSA 1%
em TBST (150mM NaCl; 50mM Tris HCl pH 7,5; 0,1% Tween 20).

Tabela 4.1 – Anticorpos utilizados para as reações de Western Blot e Imunofluorescência
Anticorpo
Clone
Origem
Diluição
Fabricante
Anti-Akt
#9272*
Rabbit
1:1000
Cell Signaling
Danvers, MA, USA
Anti-pAkt
7985R*
Rabbit
1:1000
Santa Cruz
Biotechnology, Santa
Cruz, CA, USA
Anti-Hsp90
#4875*
Rabbit
1:1000
Cell Signaling
Danvers, MA, USA
Anti-S6
#2217*
Rabbit
1:1000
Cell Signaling
Danvers, MA, USA
Anti-pS6ser235/236
#2211*
Rabbit
1:1000
Cell Signaling
Danvers, MA, USA
Anti-pS6ser240/244
#2215*
Rabbit
1:1000
Cell Signaling
Danvers, MA, USA
Anti-Ciclina D1
#2922*
Rabbit
1:1000
Cell Signaling
Danvers, MA, USA
Anti-rabbit IgG
sc-2004*
Goat
1:4000
Santa Cruz
HRP
Biotechnology, Santa
Cruz, CA, USA
Anti-mouse IgG
Sc-2005*
Goat
1:3000
Santa Cruz
HRP
Biotechnology, Santa
Cruz, CA, USA
β-Actina
AC-15
Mouse
1:1000
Sigma-Aldrich
St. Louis, MO, USA
Fluorescein AntiFI-1000*
Goat
1:100
Vector Laboratories,
rabbit IgG
Burlingame, CA,
USA
* Número de catálogo
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Em seguida, a solução de bloqueio foi removida lavando-se a membrana com
TBST, e o anticorpo de interesse (Tabela 4.1) foi diluído em sua respectiva solução
de bloqueio, aplicado de acordo com o tempo recomendado pelo fabricante, mantido
à temperatura ambiente sob agitação. Seguiram-se 3 (três) lavagens para remoção
do anticorpo não absorvido com TBST sob agitação e à temperatura ambiente. Os
anticorpos secundários (anti-mouse IgG HRP e anti-rabbit IgG HRP – tabela 4.1)
foram diluídos em sua solução de bloqueio respectiva e então aplicados por 1 (uma)
hora, e depois lavados em TBST por 5 minutos e PBS por 2 (duas) vezes por 10
(dez) minutos.
A detecção colorimétrica foi feita através do kit Bio-Rad. Uma parte do
diluente concentrado Opti-4CN foi adicionada a 9 (nove) partes de água deionizada.
Foram utilizados 0,25ml para cada cm2 da membrana. Para cada 10ml do diluente
preparado foi adicionado 0,2ml de substrato Opti-4CN, que após ser bem misturado,
foi colocado sobre a membrana. A membrana foi incubada no substrato por até 30
(trinta) minutos, no escuro, depois lavada em água deionizada por 15 (quinze)
minutos, e pronta para documentação.
Como controle, foi utilizado o anticorpo gerado em camundongo β-actina
(Sigma) (Tabela 4.1).

4.5 Imunofluorescência

O cultivo celular foi realizado em placas de área 9.6cm2 (Placas contendo 12
poços), contendo uma lamínula previamente autoclavada. Novamente, de maneira a
guiar a irradiação laser, adesivos foram confeccionados e aplicados ao fundo das
placas de 12 poços (Figura 4.5) e o mesmo dispositivo metálico desenvolvido para
as placas de 96 poços foi utilizado (Figura 4.3). As doses do laser aplicadas foram
as mesmas utilizadas para o experimento de Western Blot, extraídas dos
experimentos prévios de viabilidade celular e correspondentes à cada linhagem
celular estudada. O experimento também contou com respectivos grupos controle
para cada linhagem celular.
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As lamínulas contendo as células foram lavadas em PBS 1X, e foi
acrescentado, após a lavagem, metanol suficiente para cobrir as lamínulas. O
metanol foi deixado em contato com as células por 6 minutos no freezer (-20°C).
Após esse período, as lamínulas foram lavadas (3 vezes de 5 minutos) com PBS 1X.
Após as lavagens, foi colocada sobre as lamínulas 50 µL de solução de PBS + BSA
a 1% por 30 minutos.

Figura 4.5 – Placa de 12 poços com adesivo-guia aplicado ao fundo

Os anticorpos primários (Tabela 4.1) foram diluídos em PBS+BSA a 1% e
reagiram overnight. Posteriormente, as lamínulas foram lavadas na solução já
citada. Após tal lavagem, foi colocado sobre as lamínulas o anticorpo secundário
(Fluoresceína anti-rabbit IgG - H+L – Tabela 4.1) na concentração 1:100 diluído em
PBS+BSA a 1% por 90 minutos, e a reação ocorreu na ausência de luz. As
lamínulas foram novamente lavadas com PBS 1X, para posterior montagem das
lâminas com Vecta Shield® (Vector Laboratories, Ind.Burlingame, CA 94010). As
lamínulas foram fixadas com o uso de esmalte incolor e armazenadas na geladeira
na ausência de luz para posterior análise no microscópio de fluorescência (Zeiss
Axiophot II, Carl Zeiss, Oberköchen, Alemanha). Por fim, as lamínulas pertencentes
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a todas as linhagens foram fotografadas no mesmo microscópio de fluorescência,
utilizando o programa (AxioVision, v. 4.8, Carl Zeiss, Alemanha), e analisadas de
acordo com a localização intracelular de proteínas.

4.6 Análise de Apoptose

Em todos os casos em que foi detectada diminuição da viabilidade celular, foi
investigado se esse fato se deu por indução de apoptose pela luz laser. Para
detecção de apoptose, as linhagens celulares foram plaqueadas e tratadas da
mesma forma como no estudo da imunofluorescência.
A apoptose celular foi identificada por meio do método TUNEL (TdT-mediated
dUTP Nick-End Labeling - Promega, Madison, Wisconsin, EUA). Após fixação com
solução de paraformaldeído a 4%, por 25 minutos a 4°C, as lamínulas foram lavadas
duas vezes com PBS (cada lavagem durou 5 minutos) e, em seguida as lamínulas
foram permeabilizadas com a solução de Triton X 100 a 2%, diluída em PBS em
temperatura ambiente.
Após as lavagens, as lamínulas foram incubadas com os reagentes
pertencentes ao kit DeadEnd Fluorometric Tunel System (Promega, Inc.), sendo o
tempo, concentração e sequência de reações realizados conforme o manual do
fabricante (Promega, Inc.).
Com o objetivo de comparar as taxas de apoptose no grupo controle com as
taxas dos grupos submetidos à irradiação laser, foi necessária a determinação do
índice de células apoptóticas. Para tal, foram contadas, em quatro campos (200X)
escolhidos de forma aleatória no microscópio, o número total de células presentes e
o número de células em apoptose. Com isto, obteve-se a porcentagem de células
apoptóticas em cada linhagem celular.
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4.7 Análise estatística

Testes ANOVA dois critérios e de Tukey, ambos com significância de 5%,
foram utilizados para determinar se existiram ou não diferenças estatisticamente
significantes entre a viabilidade celular dos grupos que receberam irradiação laser e
seus respectivos grupos controle.
Para determinar se existiram quedas significativas nas curvas de viabilidade
celular dentro de um mesmo grupo, o que indicaria inibição significativa de
viabilidade celular, foi utilizado o teste T de estudante, com nível de significância de
5%. Além disso, para encontrar diferenças significativas entre o índice de células
apoptóticas de cada linhagem, foi realizado este mesmo teste estatístico.
Todas as análises estatísticas foram feitas por meio do software StatPlus:mac
(Analystsoft® Inc., Vancouver, BC, Canadá).
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5 RESULTADOS

5.1 Viabilidade celular

Como descrito na seção de Material e Métodos, os experimentos de
viabilidade celular foram realizados em quadruplicata e estão ilustrados nas figuras
5.1 a 5.6.
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Figura 5.1 – Valores médios de absorbância e seus respectivos desvios para a linhagem SCC9 –
Comprimento de onda 660nm
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Figura 5.2 – Valores médios de absorbância e seus respectivos desvios para a linhagem SCC9 –
Comprimento de onda 780nm
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Figura 5.3 – Valores médios de absorbância e seus respectivos desvios para a linhagem SCC25 –
Comprimento de onda 660nm
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Figura 5.4 – Valores médios de absorbância e seus respectivos desvios para a linhagem SCC25 –
Comprimento de onda 780nm
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Figura 5.5 – Valores médios de absorbância e seus respectivos desvios para a linhagem DOK –
Comprimento de onda 660nm
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Figura 5.6 – Valores médios de absorbância e seus respectivos desvios para a linhagem DOK –
Comprimento de onda 780nm

5.2 Análise estatística e escolha dos valores de dose do laser

Para selecionar as densidades de energia laser que mais provocaram
alteração na viabilidade celular das diferentes linhagens, foi realizada a análise
estatística dos valores obtidos com o teste de viabilidade celular.
A análise estatística consistiu inicialmente no teste de ANOVA dois critérios,
para uma análise global (nível de significância de 5%) e, posteriormente, para os
grupos que apresentaram significância, no teste de Tukey (nível de significância de
5%), que visou a comparação dos grupos par a par.
Abaixo podem ser observadas as tabelas correspondentes à análise
estatística realizada de ANOVA dois critérios e posterior análise par a par por meio
do teste de Tukey (Tabelas 5.1 a 5.3).
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Tabela 5.1 – Análise estatística para as taxas de viabilidade celular da linhagem SCC9, grupos
vermelho e infravermelho. Valores em vermelho representam os valores
estatisticamente significantes
ANOVA
Valor de p
12h
0,111
24h
0,002
SCC9
660nm
48h
0,002
72h
0,007

SCC9
780nm

SCC9
660nm

ANOVA
12h
24h
48h
72h

Valor de p
0,012
0,003
0,023
0,002

Teste de Tukey para grupos
significativos
24h (C X 2 J/cm2)
24h (C X 3 J/cm2)
24h (C X 6 J/cm2)
24h (2 X 3 J/cm2)
24h (2 X 6 J/cm2)
24h (3 X 6 J/cm2)

Valor de p

Valor de p

0.01218
0.00375
0.00312
0.06472
0.04968
0.44228

Teste de Tukey para grupos
significativos
12h (C X 2 J/cm2)
12h (C X 3 J/cm2)
12h (C X 6 J/cm2)
12h (2 X 3 J/cm2)
12h (2 X 6 J/cm2)
12h (3 X 6 J/cm2)

48h (C X 2 J/cm2)
48h (C X 3 J/cm2)
48h (C X 6 J/cm2)
48h (2 X 3 J/cm2)
48h (2 X 6 J/cm2)
48h (3 X 6 J/cm2)

0.15425
0.00317
0.0254
0.03724
0.07583
0.01364

24h (C X 2 J/cm2)
24h (C X 3 J/cm2)
24h (C X 6 J/cm2)
24h (2 X 3 J/cm2)
24h (2 X 6 J/cm2)
24h (3 X 6 J/cm2)

0.00031
0.23384
0.49727
0.02541
0.00253
0.35929

72h (C X 2 J/cm2)
72h (C X 3 J/cm2)
72h (C X 6 J/cm2)
72h (2 X 3 J/cm2)
72h (2 X 6 J/cm2)
72h (3 X 6 J/cm2)

0.01328
0.02892
0.0173
0.98971
0.6594
0.40036

48h (C X 2 J/cm2)
48h (C X 3 J/cm2)
48h (C X 6 J/cm2)
48h (2 X 3 J/cm2)
48h (2 X 6 J/cm2)
48h (3 X 6 J/cm2)

0.03231
0.02471
0.11584
0.24901
0.05754
0.26378

72h (C X 2 J/cm2)
72h (C X 3 J/cm2)
72h (C X 6 J/cm2)
72h (2 X 3 J/cm2)
72h (2 X 6 J/cm2)
72h (3 X 6 J/cm2)

0.27714
0.00012
0.00017
0.03421
0.03617
0.8305

SCC9
780nm

0.03894
0.89223
0.70961
0.03798
0.02979
0.68809
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Tabela 5.2 – Análise estatística para as taxas de viabilidade celular da linhagem SCC25, grupos
vermelho e infravermelho. Valores em vermelho representam os valores
estatisticamente significantes
SCC25
ANOVA
Valor de p
660nm
12h
0,423
24h
0,345
48h
0,003
72h
<0,001
SCC25
780nm

SCC25
660nm

ANOVA
12h
24h
48h
72h

Valor de p
0,659
0,003
0,005
0,001

Teste de Tukey para grupos
significativos
48h (C X 2 J/cm2)
48h (C X 3 J/cm2)
48h (C X 6 J/cm2)
48h (2 X 3 J/cm2)
48h (2 X 6 J/cm2)
48h (3 X 6 J/cm2)

Valor de p

72h (C X 2 J/cm2)
72h (C X 3 J/cm2)
72h (C X 6 J/cm2)
72h (2 X 3 J/cm2)
72h (2 X 6 J/cm2)
72h (3 X 6 J/cm2)

SCC25
780nm

Valor de p

0.35694
0.00644
0.1526
0.02284
0.72156
0.01922

Teste de Tukey para grupos
significativos
24h (C X 2 J/cm2)
24h (C X 3 J/cm2)
24h (C X 6 J/cm2)
24h (2 X 3 J/cm2)
24h (2 X 6 J/cm2)
24h (3 X 6 J/cm2)

0.01246
0.78184
0.00263
0.00214
0.00103
0.0094

48h (C X 2 J/cm2)
48h (C X 3 J/cm2)
48h (C X 6 J/cm2)
48h (2 X 3 J/cm2)
48h (2 X 6 J/cm2)
48h (3 X 6 J/cm2)

0.00148
0.00103
0.34474
0.04837
0.00102
0.00088

72h (C X 2 J/cm2)
72h (C X 3 J/cm2)
72h (C X 6 J/cm2)
72h (2 X 3 J/cm2)
72h (2 X 6 J/cm2)
72h (3 X 6 J/cm2)

0.99445
0.00308
0.00801
0.00465
0.02285
0.14684

0.97934
0.94108
0.03414
0.9308
0.04282
0.04372
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Tabela 5.3 – Análise estatística para as taxas de viabilidade celular da linhagem DOK, grupos
vermelho e infravermelho. Valores em vermelho representam os valores estatisticamente
significantes
DOK
ANOVA
Valor de p
660nm
12h
0,004
24h
0,155
48h
0,007
72h
0,036
DOK
780nm

DOK
660nm

ANOVA
12h
24h
48h
72h

Valor de p
0,227
0,271
0,063
0,001

Teste de Tukey para grupos
significativos
12h (C X 2 J/cm2)
12h (C X 3 J/cm2)
12h (C X 6 J/cm2)
12h (2 X 3 J/cm2)
12h (2 X 6 J/cm2)
12h (3 X 6 J/cm2)

Valor de p

48h (C X 2 J/cm2)
48h (C X 3 J/cm2)
48h (C X 6 J/cm2)
48h (2 X 3 J/cm2)
48h (2 X 6 J/cm2)
48h (3 X 6 J/cm2)

0.04985
0.00193
0.03289
0.35907
0.82424
0.18067

72h (C X 2 J/cm2)
72h (C X 3 J/cm2)
72h (C X 6 J/cm2)
72h (2 X 3 J/cm2)
72h (2 X 6 J/cm2)
72h (3 X 6 J/cm2)

0.09335
0.14929
0.04173
0.80565
0.05447
0.33029

0.00124
0.34303
0.66585
0.3522
0.00398
0.12258

DOK
780nm

Teste de Tukey para grupos
significativos
72h (C X 2 J/cm2)
72h (C X 3 J/cm2)
72h (C X 6 J/cm2)
72h (2 X 3 J/cm2)
72h (2 X 6 J/cm2)
72h (3 X 6 J/cm2)

Valor de p
0.11295
0.02769
0.00119
0.16474
0.01736
0.20189
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5.3 Western Blot

Conforme exemplificado nas tabelas e figuras acima, os grupos que
apresentaram maior significância estatística em relação a seus respectivos grupos
controle corresponderam às densidades de energia 3.07J/cm² para a linhagem
SCC25, em ambos os comprimentos de onda e no período de 48 horas (viabilidade
celular aumentada); 2.05J/cm² para a linhagem SCC9 em ambos os comprimentos
de onda e nos períodos de 24 e 72 horas (inibição de viabilidade celular para o
comprimento de onda vermelho em 24 e 72 horas, e aumento de viabilidade para o
comprimento de onda infravermelho em 24 horas); e 6.15J/cm² para a linhagem
DOK, em ambos os comprimentos de onda (aumento de viabilidade celular com o
comprimento de onda vermelho nos períodos 48 e 72 horas, e com o comprimento
de onda infravermelho no período de 72 horas). Estes períodos mais relevantes
foram escolhidos para os experimentos de Western Blot. De qualquer forma, os
períodos de 12 horas e 72 horas também foram incluídos para todas as linhagens.
Isto ocorreu para que se verificasse a ação do laser em um primeiro momento e
também no último período avaliado, constatando se os efeitos iniciais eram mantidos
até o fim do experimento.
O ensaio de western blotting indicou a expressão das proteínas ciclina D1,
Akt, pAkt, Hsp90, S6, pS6ser235/236 e pS6ser240/244 quantitativamente, mostrando a real
resposta celular frente ao tratamento aplicado, e as possíveis relações entre estes
eventos. Os resultados de western blotting para todas as linhagens estudadas
encontram-se abaixo (Figura 5.7).
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Figura 5.7 – Western Blotting das linhagens celulares DOK, SCC9 e SCC25 em cada tempo
experimental (Ctrl = Controle; V = Comprimento de Onda Vermelho; IV = Comprimento
de Onda Infravermelho)

Por meio da análise das bandas obtidas com a técnica de western blot podese concluir que a LLLT foi capaz de alterar a expressão das proteínas estudadas em
todas as linhagens celulares analisadas. Dentre os resultados mais relevantes
encontram-se a expressão aumentada de pS6ser240/244 (grupos V e IV) em 12 e 48
horas para linhagem DOK. Houve também aumento de expressão de Ciclina D1 em
12 (grupos V e IV) e 48 horas (grupo V) para DOK, além de expressão atenuada de
pS6ser235/236 e pS6ser240/244 em 72horas para a mesma linhagem (grupo IV).
Além disso, a linhagem SCC9 (grupo IV) apresentou níveis elevados de pAkt
e Ciclina D1 em 12 horas; diminuição de pAkt, porém aparecimento de isoforma de
Hsp90 e aumento de Ciclina D1 em 24 horas (grupo IV); e diminuição de pAkt,
diminuição de Hsp90 e Ciclina D1 em 72 horas (grupo IV); também foram notados
aumentos focais de expressão de Ciclina D1 em 12, 24 e 72 horas com o grupo
Vermelho na linhagem SCC9.
Por fim, quando a linhagem SCC25 foi avaliada, aumento discreto nos níveis
de pAkt, pS6ser240/244 e Ciclina D1 foram notados em 12 horas (V); Em 48 horas, foi
observado diminuição da expressão de pAkt, além de aumento da expressão de
pS6ser240/244 e Ciclina D1, para ambos os comprimentos de onda utilizados; Já em 72
horas, uma diminuição discreta nos níveis de pAkt (IV) foi detectada, sendo que este
mesmo comprimento de onda foi responsável por aumentar levemente a expressão
de pS6ser235/236 no mesmo período. Por fim, a isoforma Hsp90N apareceu em todos
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os grupos de SCC25 em 12 horas, sendo apenas mantida notoriamente em 48 horas
no grupo IV.
Estes resultados encontram-se resumidos na tabela 5.4.

Tabela 5.4 – Resumo de resultados relevantes quanto à expressão de proteínas detectada por meio
de Western Blotting em todas linhagens celulares - é (aumento) e ê (diminuição) de
níveis proteicos, respectivamente. * (detecção de Hsp90N). Cor azul (12 horas); cor
vermelha (24 horas); cor verde (48 horas) e cor preta (72 horas)
DOK
SCC9
SCC25
V
IV
V
IV
V
IV
pAkt
éêê
éê
êê
Hsp90
ê
Hsp90N
*
*
**
pS6ser240/244
éé
ééê
é
éé
é
pS6ser235/236
ê
é
Ciclina D1
éé
é
ééé
ééê
éé
éé

5.4 Imunofluorescência

A imunofluorescência serviu para verificarmos a distribuição intracelular das
proteínas estudadas. Desta forma, a localização intracelular de ciclina D1, Akt, pAkt,
Hsp90, S6, pS6ser235/236 e pS6ser240/244 após LLLT, e em células cultivadas sem
nenhum estímulo foi determinada.
Os resultados de imunofluorescência para as linhagens DOK, SCC9 e SCC25
encontram-se abaixo (Figuras 5.8 a 5.16).
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Figura 5.8 – Imagens da reação de imunofluorescência para as diversas proteínas estudadas na
linhagem DOK – Grupos Controle (Ctrl), Vermelho (V) e Infravermelho (IV) no período
de 12 horas – Aumento 400X

Figura 5.9 – Imagens da reação de imunofluorescência para as diversas proteínas estudadas na
linhagem DOK – Grupos Controle (Ctrl), Vermelho (V) e Infravermelho (IV) no período
de 48 horas – Aumento 400X
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Figura 5.10 – Imagens da reação de imunofluorescência para as diversas proteínas estudadas na
linhagem DOK – Grupos Controle (Ctrl), Vermelho (V) e Infravermelho (IV) no período
de 72 horas – Aumento 400X

Figura 5.11 – Imagens da reação de imunofluorescência para as diversas proteínas estudadas na
linhagem SCC9 – Grupos Controle (Ctrl), Vermelho (V) e Infravermelho (IV) no período
de 12 horas – Aumento 400X
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Figura 5.12 – Imagens da reação de imunofluorescência para as diversas proteínas estudadas na
linhagem SCC9 – Grupos Controle (Ctrl), Vermelho (V) e Infravermelho (IV) no período
de 24 horas – Aumento 400X

Figura 5.13 – Imagens da reação de imunofluorescência para as diversas proteínas estudadas na
linhagem SCC9 – Grupos Controle (Ctrl), Vermelho (V) e Infravermelho (IV) no período
de 72 horas – Aumento 400X
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Figura 5.14 – Imagens da reação de imunofluorescência para as diversas proteínas estudadas na
linhagem SCC25 – Grupos Controle (Ctrl), Vermelho (V) e Infravermelho (IV) no
período de 12 horas – Aumento 400X

Figura 5.15 – Imagens da reação de imunofluorescência para as diversas proteínas estudadas na
linhagem SCC25 – Grupos Vermelho (V), Infravermelho (IV) e Controle (Ctrl) no
período de 48 horas – Aumento 400X
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Figura 5.16 – Imagens da reação de imunofluorescência para as diversas proteínas estudadas na
linhagem SCC25 – Grupos Vermelho (V), Infravermelho (IV) e Controle (Ctrl) no
período de 72 horas – Aumento 400X

Por meio da análise de imunofluorescência pode-se verificar que a
intensidade de expressão das diversas proteínas estudadas foi condizente com
aquela vista por Western Blot. Todavia, a técnica de imunofluorescência é utilizada
para avaliação qualitativa, e não quantitativa das amostras.
A localização intracelular das proteínas estudadas, com exceção de pAkt, não
foi modificada por LLLT. Assim, notou-se expressão citoplasmática e, por vezes,
citoplasmática e nuclear de Akt em todas as linhagens estudadas e em todos os
grupos experimentais. A expressão de pAkt, no entanto, variou de citoplasmática e
nuclear para apenas nuclear em 24 horas para os grupos vermelho e infravermelho
de SCC9. Em todos os demais períodos e linhagens a expressão foi citoplasmática
ou citoplasmática e nuclear.
Notou-se ainda que a expressão de pS6ser240/244 foi geralmente citoplasmática
ou citoplasmática e nuclear para todos os grupos de um determinado período
avaliado. Já a expressão das proteínas pS6ser235/236 e S6 foi principalmente
citoplasmática em todos os grupos e linhagens celulares.
Por fim, a proteína Hsp90 esteve presente nos citoplasmas ou citoplasmas e
núcleos das células, não havendo diferenças relevantes de sua expressão entre os
grupos laser e controle de cada linhagem. Enquanto isso, a expressão de Ciclina D1
foi expressivamente nuclear para todos os grupos experimentais.
Por fim, por meio da análise da imunofluorescência pode-se perceber que a
LLLT não induziu alterações morfológicas nas células estudadas.
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5.5 Análise de apoptose

De maneira a encontrar os grupos que apresentaram queda significativa de
viabilidade celular, foi realizada uma análise estatística que consistiu em comparar
os valores de viabilidade entre os períodos existentes de um mesmo grupo
experimental. O teste utilizado foi um teste T de estudante, com nível de
significância de 5%. Os grupos que apresentaram queda significativa em sua
viabilidade estão representados na Tabela 5.5, em conjunto com seus respectivos
valores estatísticos.

Tabela 5.5 – Quedas significativas em viabilidade celular detectadas por análise estatística
Linhagem
Grupo
Queda em
Valor de p
660nm/2.05 J/cm2
72 horas
0.00084
660nm/3.07 J/cm2
72 horas
0.00852
SCC9

660nm/6.15 J/cm2

72 horas

0.00529

2

72 horas

0.00101

780nm/3.07 J/cm2

72 horas

0.00159

2

72 horas

0.00079

660nm/3.07 J/cm2

72 horas

0.00072

2

72 horas

0.00226

780nm/6.15 J/cm2

48 horas

0.00128

2

72 horas

0.00065

780nm/2.05 J/cm

780nm/6.15 J/cm

SCC25

660nm/6.15 J/cm

780nm/3.07 J/cm

A partir da Tabela 5.5 foram escolhidos os grupos com queda mais
significativa de cada período e comprimento de onda analisado. Assim, os grupos
escolhidos foram: SCC9 – V – 2.05 J/cm2 – 72 horas; SCC9 – IV – 6.15 J/cm2 – 72
horas; SCC25 – V – 3.07 J/cm2 – 72 horas; SCC25 – IV – 6.15 J/cm2 – 48 horas; e
SCC25 – IV – 3.07 J/cm2 – 72 horas. Para estes grupos foi realizado o teste de
TUNEL, evidenciando a quantidade de células totais pela coloração de seus núcleos
com DAPI (emitindo fluorescência azul) e células em apoptose, detectadas por
fluorescência na cor verde (Figura 5.17 e 5.18).
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Figura 5.17 – Células em apoptose da linhagem SCC9 detectadas por meio do método de TUNEL: A
– Controle em 72 horas (200X); B – Controle positivo em 72 horas (200X); C – 2.05
2
2
J/cm (V) em 72 horas (200X); D – 6.15 J/cm (IV) em 72 horas (200X)

A

B

C

D

E

F

Figura 5.18 – Células em apoptose da linhagem SCC25 detectadas por meio do método de TUNEL: A
– Controle em 48 horas (200X); B – Controle em 72 horas (200X); C – Controle positivo
2
2
em 72 horas (200X); D – 6.15 J/cm (IV) em 48 horas (200X); E – 3.07 J/cm (IV) em 72
2
horas (200X); F – 3.07 J/cm (V) em 72 horas (200X)
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Posteriormente, o índice de células apoptóticas foi calculado para cada um
dos grupos selecionados por meio do teste T de estudante, com nível de
significância de 5% (Figura 5.19). Os grupos controle de cada linhagem não
apresentaram sinal de células apoptóticas, bem como os grupos 2.05 (V) e 6.15
J/cm2 (IV) da linhagem SCC9 em 72 horas e o grupo 3.07 J/cm2 (V) da linhagem
SCC25; assim, estes grupos não foram representados na Figura 5.19.
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Figura 5.19 – Porcentagem de células em apoptose para cada um dos grupos estudados por meio do
método de TUNEL. *p<0.01; **p<0.001 em relação a seus respectivos grupos controle
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6 DISCUSSÃO

O carcinoma epidermoide de boca representa mais de 95% das neoplasias
malignas de cavidade oral

(223)

e, apesar de uma baixa porcentagem dos casos ser

diagnosticada a tempo de proporcionar alguma terapia ou cura

(3, 5, 6)

, nos últimos

anos tem havido uma tendência à detecção precoce do câncer de boca no Brasil (10).
Além disso, sabe-se que a presença de displasia epitelial é um dos fatores mais
importantes para a possível transformação maligna de uma lesão

(224)

. Por isso, a

presença de displasia deve ser checada cuidadosamente no caso da existência de
uma lesão intraoral com potencial de transformação maligna.
O surgimento de um carcinoma oral está, na maioria das vezes, ligado à
exposição dos tecidos orais a carcinógenos. Dentre os principais hábitos prejudiciais
e capazes de induzir o câncer estão o etilismo e tabagismo

(225, 226)

. O hábito do

tabagismo, por exemplo, leva ao contato direto de substâncias nocivas com células
epiteliais, as quais podem ter seu DNA danificado e não reparado, contribuindo para
o processo de carcinogênese (227).
A radiação ultravioleta, por outro lado, é ionizante e também capaz de induzir
danos ao DNA

(228, 229)

, estando envolvida na maioria dos cânceres de pele

(230)

. No

entanto, o que determina se uma radiação tem potencial ionizante, ou seja, potencial
de ionizar átomos, partir ligações químicas e causar mutações é seu comprimento
de onda e, consequentemente, sua energia (164). A radiação laser, no caso, operando
nos comprimentos de onda visíveis e infravermelhos, é caracterizada como nãoionizante e, portanto, sem quaisquer efeitos mutagênicos (231).
De qualquer forma, estudos mostram que a LLLT pode induzir respostas
diversas nas células irradiadas, o que depende não só do comprimento de onda
utilizado, mas também da potência e dos parâmetros da irradiação laser em geral, e
também do próprio tecido que está sendo irradiado (201-205). Assim, apesar de não ser
considerada uma radiação ionizante e não induzir danos ao DNA, a LLLT tem o
poder de alterar comportamentos celulares. Desta forma, autores contraindicam seu
uso em lesões proliferativas e de tecido glandular, além de lesões cujo diagnóstico é
difícil em um estágio inicial
maligna.

(206)

e podem apresentar potencial de transformação
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De maneira interessante, o uso da LLLT em células neoplásicas leva a efeitos
que estimulam ou inibem a viabilidade destas células

(210)

. Além disso, é apontado o

fato de que células irradiadas em cultura não refletem a realidade biológica tão
complexa que um câncer mantém com seu hospedeiro

(211, 212, 232)

. Isto acontece

porque existem outros fatores que podem influenciar o crescimento de um tumor e
que podem ser modulados pela LLLT (202).
Sabe-se que a LLLT pode, por exemplo, aumentar o potencial de
angiogênese
inflamação

(233-235)

(239)

, a síntese de fatores de crescimento

(236-238)

, de metabólitos da

, assim como modular as células inflamatórias e a resposta

imunológica do paciente

(240-242)

vivo e in vitro em tumores

. Por isso, a LLLT pode induzir efeitos distintos in

(202)

, já que o cultivo de células não apresenta a

complexidade encontrada em um organismo.
De qualquer forma, o método de cultura celular é o mais importante para se
estudar e entender processos biológicos básicos, além da possível reação celular
frente a diferentes tratamentos

(202)

. Assim, o método de cultura de células é o mais

válido para se estudar determinadas vias de sinalização frente à irradiação laser. De
maneira condizente, células de diversas origens, incluindo carcinomas, sarcomas e
mielomas já foram cultivadas e contribuíram para o melhor entendimento dos efeitos
da luz laser nestes tumores (207, 243-247).
O presente estudo revelou que a LLLT pode induzir diferentes taxas de
viabilidade nas três linhagens celulares escolhidas. Na verdade, as doses utilizadas
aqui são apenas uma representação da energia laser e, nada impede que outras
densidades de energia, bem como outras densidades de potência possam
influenciar células displásicas e neoplásicas de outra forma que não esta encontrada
no presente estudo.
No entanto, os parâmetros da energia laser escolhidos neste projeto tiveram o
propósito de serem equivalentes àqueles utilizados na clínica odontológica, em
especial no tratamento da mucosite oral

(248)

, vista a íntima relação existente entre o

grupo de pacientes com mucosite oral e LLLT. No caso de um câncer de cabeça e
pescoço, células neoplásicas podem estar no campo de irradiação laser
indesejavelmente, durante o tratamento de mucosite oral (249).
A princípio, seria importante observar o crescimento das células da linhagem
DOK, de displasia epitelial. É muito interessante o que nos revela o ensaio de MTS,
em que as taxas de viabilidade celular desta linhagem encontram-se aumentadas
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em praticamente todos os períodos de avaliação. Em 72 horas, há crescimento
estatisticamente significante para a dose de 6.15 J/cm2 (Vermelho - V) e de 3.07 e
6.15 J/cm2 (Infravermelho - IV). Desta maneira, mostrou-se imprescindível a
investigação da via de sinalização Akt/mTOR para estes grupos, nesta linhagem.
Já as linhagens celulares de CECP (SCC9 e SCC25) sofreram mudanças
interessantes que variaram desde inibição até aumento de viabilidade após LLLT.
Ambos os comprimentos de onda utilizados foram capazes de induzir tanto aumento
(SCC9 – 2.05 J/cm2 – IV em 12, 24 e 48 horas; SCC25 – 3.07 J/cm2 – V em 48
horas e 3.07 J/cm2 – IV em 48 horas) quanto inibição significativos de viabilidade
celular (SCC9 – todas as doses – V em 24 horas; 3.07 J/cm2 e 6.15 J/cm2 – V em 48
horas; todas as doses – V em 72 horas; SCC25 – 6.15 J/cm2 – V em 72 horas; 3.07
e 6.15 J/cm2 – IV em 72 horas).
É necessário levar em consideração também que as diminuições significativas
encontradas após um aumento de viabilidade celular podem ter sido induzidas
secundariamente, devido à inibição de crescimento por contato existente em altas
densidades celulares

(250)

. Assim, com exceção dos grupos SCC9 (Vermelho), as

inibições de viabilidade celular podem não ter sido causadas diretamente pela
irradiação laser.
O fato de haver inibição da viabilidade celular frente à irradiação laser em
baixa intensidade não é um achado inédito. Outros estudos já demonstraram que a
LLLT, quando aplicada sob altas fluências, pode sim causar diminuição das células
viáveis

(209, 221, 251)

. Mas apesar destes estudos terem encontrado efeitos inibitórios,

as densidades de energia utilizadas por eles foram expressivamente mais altas do
que as utilizadas em nosso estudo. Assim, é possível afirmar com o presente estudo
que doses relativamente menores também podem causar inibição de viabilidade em
células neoplásicas. Além disso, os efeitos de LLLT aconteceram já a partir das 12
horas, primeiro período de avaliação, e se estenderam, em alguns grupos, até o
último período avaliado.
Em contraste com os resultados encontrados para a linhagem SCC9 com o
comprimento de onda vermelho, os outros grupos experimentais revelaram aumento
da viabilidade celular frente à LLLT, o que também está de acordo com a literatura,
que indica o aumento de viabilidade a longo prazo em diferentes tipos de células (216,
217, 252-254)

.
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Na verdade, os ensaios de MTT ou MTS são baseados em um sal de
tetrazolium, o qual é reduzido a cristais de formazam principalmente pela succinato
desidrogenase das mitocôndrias

(255, 256)

. Teoricamente, a intensidade da cor

produzida pelo formazam é correlacionada à viabilidade celular (quanto mais intensa
a cor púrpura, maior o número de células viáveis). No entanto, alguns experimentos
podem mudar a atividade da succinato desidrogenase mitocondrial, assim como
alguns compostos químicos podem interagir com o sal de tetrazolium diretamente
(257, 258)

. Ambos os eventos fazem com que os resultados obtidos não sejam

extremamente fieis à proliferação ou inibição de crescimento celular (259).
Assim, como o ensaio de MTS revela a atividade mitocondrial das células e a
LLLT pode ter influência na mesma

(260)

, o mais correto seria concluir que o laser

modificou esta atividade, aumentando-a ou diminuindo-a, ao invés de traduzir os
resultados apenas como promoção ou inibição de proliferação celular. De fato, a
literatura mostra que a LLLT (AsGa; λ 904nm; 5J/cm2) aumentou significativamente
a atividade de succinato desidrogenase mitocondrial em músculo esquelético após
injúria, além de ter influenciado positivamente também os complexos I, II, III e IV da
cadeia respiratória (261).
O aumento da atividade mitocondrial muitas vezes encontrado em células que
tiveram contato com LLLT (262-266) é, na realidade, importante para o estabelecimento
de alguns tratamentos, como o de traumatismo craniano
células nervosas

(267)

(174)

e de regeneração de

. Isto porque um aumento da atividade das mitocôndrias leva à

consequente geração de ATP e aceleração do metabolismo celular

(261)

, tornando-se

importante para a reparação tecidual frente a injúrias, por exemplo (268-270).
No entanto, em células displásicas ou de carcinoma epidermoide, este
aumento de viabilidade não é desejado. Uma maior geração de ATP foi detectada
em células tumorais em estágio proliferativo

(271)

e Muller et al., já haviam sugerido

que uma estratégia para suprimir a proliferação acelerada de tumores seria a de
simultaneamente bloquear ambas as vias de geração de ATP

(272)

, já que células

tumorais podem depender tanto de glicólise como de fosforilação oxidativa para
gerar ATP (273).
De fato, o AMPK (AMP-ativado proteína-quinase) presente nas células é
ativado por uma queda na produção de ATP ou por estímulos que aumentem a
razão AMP/ATP. Assim, quando inibidores da síntese de ATP ativam o AMPK, este
é responsável por inibir mTOR e reter o ciclo celular na fase G1, além de induzir
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células de câncer de cólon à autofagia
Hanaham e Weinberg

(41)

(274)

. Como recentemente apontado por

, além das características já consolidadas das células de

câncer (16), é importante também o ajuste de metabolismo energético empregado por
elas, de maneira a alimentar seu crescimento e divisão (41).
Outros estudos tem mostrado que medicamentos capazes de agir na cadeia
respiratória e suprimir a atividade mitocondrial podem ser utilizados como drogas
antineoplásicas, inibindo o crescimento de diversas linhagens celulares de câncer
(275)

. Um dos mecanismos possíveis é o bloqueio do complexo I da cadeia de

transporte de elétrons mitocondrial, por sua vez ativando também o AMPK, e então
inibindo a fosforilação de STAT3, o que impede sua translocação para o núcleo,
evitando a transcrição de Bcl-XL, Bcl-2 e Ciclina D1 (276, 277).
Conforme demonstrado nos resultados acima, dependendo do período e
comprimento de onda utilizado, todas as linhagens celulares apresentaram certo
aumento de sua atividade mitocondrial após receberem LLLT. De maneira
condizente, LLLT foi capaz de aumentar a síntese de ATP em células de
adenocarcinoma de mama

(251)

e células HeLa

(278)

. De qualquer forma, foi também

importante checar, além desta modificação de viabilidade celular, a alteração da
expressão de proteínas relacionadas à progressão e invasão destas mesmas
linhagens.
Sabe-se que, quando ativado, o Akt exerce efeito antiapoptótico por regular a
expressão de genes envolvidos na morte e sobrevivência da célula. O Akt inibe a
atividade de fatores de transcrição FOXO

(279)

e p53

(280)

, prevenindo a expressão de

seus genes-alvo, além de estar relacionado com a ativação do NF-kB

(281)

e levar à

expressão de genes relacionados à sobrevivência, como o a1, bcl-XL e iap

(218)

.O

Akt também inibe a atividade de algumas proteínas pro-apoptóticas, como Bad (282) e
ASK1 (283).
Assim, níveis aumentados de pAkt (Akt ativado) devem, via de regra, sugerir
ausência de apoptose

(49)

. Em SCC25, por exemplo, uma discreta queda nos níveis

de pAkt indicou detecção significativa de apoptose para o grupo IV em 72h,
traduzindo a forte relação mantida entre os níveis de pAkt e a presença ou não de
apoptose

(284)

. A mesma linhagem apresentou níveis elevados de apoptose com a

dose de 6.15 J/cm2 (IV) em 48h, porém os níveis de pAkt não foram avaliados neste
período. A linhagem SCC9 (V) teve níveis mantidos de pAkt em relação ao seu
controle em 72 horas, não apresentando apoptose.
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Até pouco tempo atrás acreditava-se que a ação de pAkt no câncer era
exclusivamente ligada à sua expressão citoplasmática

(285, 286)

. No entanto, estudos

recentes mostraram que uma parte do Akt fosforilado pode estar presente nos
núcleos das células, exercendo efeito antiapoptótico

(285, 287)

. Ainda há controvérsia

com relação aos efeitos da sublocalização celular de pAkt em células neoplásicas.
Pacientes com câncer de mama positivos para pAkt nuclear tiveram maior taxa de
sobrevida do que aqueles com pAkt citoplasmático, por exemplo (288). Por outro lado,
pacientes com câncer de próstata em estágios mais avançados apresentam maior
porcentagem de pAkt nuclear em seus tumores

(289)

. De qualquer forma, o fato da

localização de pAkt ter sido modificada por LLLT de predominantemente
citoplasmática para apenas nuclear em SCC9 (período de 24 horas) é um achado
interessante, apesar de não haver consenso na literatura que nos permita concluir
se isto é indicativo de pior comportamento celular ou não.
Apenas duas das cinco quedas significativas de viabilidade celular
encontradas para as linhagens de CECP estiveram relacionadas com morte celular,
o que foi detectado por meio do ensaio de TUNEL, que indica a fragmentação do
DNA, importante indicador bioquímico de apoptose (290, 291). De maneira interessante,
um estudo muito recente encontrou um efeito pró-apoptótico de LLLT na linhagem
SCC25. Isto está de acordo com nossos achados, uma vez que a única linhagem a
apresentar taxas de apoptose foi, na verdade, a SCC25. No entanto, as doses de
laser empregadas neste outro estudo foram maiores do que aquelas empregadas
aqui (249).
Todavia, as outras quedas significativas encontradas na viabilidade celular e
provocadas pela luz laser não tiveram relação com apoptose. Além disso, as
densidades de energia utilizadas neste estudo são relativamente muito baixas para
causar efeito de inibição por necrose. Conforme aumenta-se o comprimento de onda
da luz empregada, aumentam-se também as doses necessárias para se induzir
morte celular

(292, 293)

. Por isso, por meio dos comprimentos de onda (relativamente

altos) e doses (relativamente baixas) empregados neste estudo, em geral não se
esperava encontrar efeitos inibitórios por morte celular.
Na verdade, a detecção de apoptose nos dois grupos laser de SCC25 foi
relativamente baixa, em torno de 2,5%. Porém, devido ao fato dos grupos controle
não terem apresentado qualquer sinal de apoptose, estes valores tornaram-se
estatisticamente significantes, mesmo sendo extremamente inferiores aos seus
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controles positivos. De outra forma, deve-se lembrar que após a estimulação das
mitocôndrias ter sido atingida com a luz laser, a atividade mitocondrial retorna aos
níveis normais, a não ser que outra estimulação com LLLT seja entregue às células
(192)

.
Diversos trabalhos mostram que a estimulação com laser leva a um aumento

muito relevante dos níveis mitocondriais, em torno de 150%

(192, 263, 264, 294)

. Estes

níveis voltam ao normal após aproximadamente uma hora, no entanto, e continuam
decaindo até atingir 50% da atividade mitocondrial do grupo controle durante as
próximas duas horas

(192)

. Em nosso estudo, a viabilidade das células dependeu da

estimulação inicial com LLLT, sendo que, de acordo com a linhagem avaliada, esta
estimulação influenciou o comportamento celular de três maneiras distintas: inicial
estimulação com níveis aumentados de viabilidade até o último período (DOK),
inicial estímulo com posterior queda de viabilidade (SCC9 – IV; SCC25) e inibição de
viabilidade desde o primeiro momento (SCC9 – V).
É condizente com a literatura o fato de altas densidades de energia laser
poderem inibir o metabolismo celular

(295, 296)

. Um mecanismo proposto para explicar

tal fato é o de que altas doses de laser fazem com que muito Ca2+ seja liberado,
causando hiperatividade da bomba Ca2+/ATPase e levando à extinção das reservas
de ATP da célula

(296)

. Assim, sabe-se que altas doses de LLLT causam estresse

adicional às células, podendo reduzir sua viabilidade e inibir sua proliferação

(297)

,o

que é mais um indicativo de que diferentes parâmetros de irradiação laser induzem
diferentes comportamentos celulares (298).
Além de doses acima de 60 J/cm2 terem induzido apoptose em células de
adenocarcinoma de pulmão, por ativação de caspase-3
mostraram que esta ativação de caspase-3

(221)

, dois outros estudos

pode ser induzida pela geração de

espécies reativas de oxigênio (ROS) por LLLT em altas fluências

(299, 300)

. A geração

de ROS leva ao estresse oxidativo e à perda das funções celulares,
consequentemente levando à apoptose ou necrose das células (301, 302).
A geração de ROS é muito útil se utilizada como decorrência da terapia
fotodinâmica

(PDT),

que

é

resultado

da

interação

de

luz

visível

com

fotossensibilizantes não-tóxicos e oxigênio. A PDT é útil para diversas aplicações na
medicina, incluindo o câncer

(303, 304)

, e pode levar à obtenção de ROS por meio de

dois mecanismos fotoquímicos, gerando oxigênio singleto, radicais hidroxila ou
superóxido (305). No entanto, a irradiação laser por si só, e em baixas fluências, como
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utilizada no presente estudo, em geral não é capaz de gerar ROS numa quantidade
suficiente para produzir tais efeitos de morte celular

(306)

, devendo tais efeitos serem

consequência de outros mecanismos.
Diversas vias de sinalização participam simultaneamente no estabelecimento
e progressão de uma neoplasia

(307)

. Assim, melhor descrevendo a participação do

Akt em células irradiadas com laser em baixa intensidade, pode-se citar que a
fosforilação desta proteína foi detectada por Western blotting em fibroblastos, após
estes terem sido estimulados por LLLT (He-Ne; 632.8 nm; 0.2, 0.4, 0.8, e 1.2 J/cm2)
(217)

. Outro estudo utilizou o mesmo laser com doses que variaram entre 0.8 e 2.4

J/cm2 e verificou que a LLLT pode ativar o Akt efetivamente, mesmo na presença de
um indutor de apoptose (estaurosporina a 1µM). Segundo o estudo, este efeito da
LLLT foi dependente do PI3K, uma vez que o inibidor específico de PI3K
wortamannin aboliu o efeito da LLLT (218).
Assim, a LLLT, se utilizada em determinados parâmetros, pode induzir a
ativação da via PI3K/Akt em determinadas células. Isto se torna, na verdade, muito
interessante e útil para alguns tipos celulares e tecidos, em geral visando a
reparação dos mesmos

(252, 308, 309)

consequência, a GSK-3β

(218)

. Por ativar a via do PI3K/Akt, a LLLT inativa, por

, um importante ativador de apoptose

(310, 311)

. Como a

expressão e atividade de GSK-3β foi relacionada à degeneração neuronal, sugerese também que a LLLT exerça um papel importante em regular a sobrevivência de
neurônios (218).
No caso de lesões displásicas e carcinomas, porém, a ativação da via
PI3K/Akt não é desejada. No entanto, da mesma forma que a LLLT levou à
diminuição dos níveis de pAkt em alguns períodos, o aumento destes níveis também
foi detectado em outros períodos para as mesmas linhagens, por exemplo em SCC9
(IV) em 12 horas e SCC25 (V) em 12 horas. Por consequência, foram avaliados os
níveis de Hsp90, uma chaperona que se liga ao Akt e permite com que este exerça
suas funções específicas

(57)

. Como resultado, não foi interpretado aumento dos

níveis de Hsp90 para os grupos laser, se comparados a seus respectivos grupos
controle,

em

nenhum

dos

tempos

estudados

para

a

linhagem

DOK.

Condizentemente, os níveis de pAkt também não se alteraram para esta linhagem.
Também não houve aumento dos níveis de Hsp90 nas primeiras 12 horas em
nenhum dos grupos experimentais, o que significa que a temperatura não foi
aumentada significativamente com tais densidades de energia laser escolhidas para
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o estudo, já que a exposição a altas temperaturas não-fisiológicas resulta na
superexpressão de proteínas relacionadas ao estresse (heat-shock proteins) (312, 313),
em particular a Hsp90

(314-316)

. Isto sugere que a LLLT, como empregada aqui, não

influenciou nos resultados obtidos devido à geração indesejada de energia térmica.
A diminuição dos níveis de Hsp90 para SCC9, em 72 horas, após irradiação
com laser infravermelho também foi correlacionada a uma diminuição dos níveis de
pAkt e, por consequência, Ciclina D1. Além disso, o aparecimento da isoforma de
Hsp90, a Hsp90N, em 24 horas para o grupo infravermelho na linhagem SCC9 é um
achado importante. Esta proteína da família das chaperonas tem potencial
oncôgenico

(82)

, e está superexpressa em tecidos tumorais

(83)

, além de estar

presente em microvesículas secretadas por melanomas em estágios avançados

(84)

.

Esta isoforma Hsp90N foi detectada apenas para o grupo laser infravermelho em
SCC9, e não para o grupo controle, o que sugere pior comportamento da linhagem
após LLLT.
A Hsp90N também foi encontrada na linhagem SCC25, mesmo em seu grupo
controle em 12 horas. No entanto, esta isoforma se manteve expressa em 48 horas
no grupo laser infravermelho, quando seu grupo controle já não mais a expressava.
Novamente, um aumento nos níveis das proteínas aqui estudadas indicariam uma
pior evolução das células epiteliais displásicas no sentido de se tornarem mais
semelhantes a um carcinoma epidermoide, cujos níveis de pAkt, Hsp90 e/ou ciclina
D1, por exemplo, encontram-se aumentados

(50, 83, 99, 143)

. Este mesmo aumento de

expressão em células de CECP também indicariam uma pior evolução da lesão,
uma vez que carcinomas que apresentam altos níveis destes marcadores
geralmente são relacionados a um pior prognóstico (39, 40, 138, 147, 148).
Assim, este estudo também se propôs a avaliar a atividade de mTOR nas
linhagens celulares irradiadas com a luz laser. A atividade máxima da ativação da
via mTOR pode ser medida pela fosforilação da proteína ribossômica S6
o alvo mais downstream desta via

(131)

(317)

, que é

. A fosforilação da proteína S6 ocorre de

maneira ordenada, começando com a serina 236 e seguida sequencialmente pelas
serinas 235, 240, 244 e 247, respectivamente

(318-320)

. Na verdade, a fosforilação da

serina 235/236 da proteína S6 é amplamente utilizada como um biomarcador da
atividade de mTOR, particularmente no câncer

(131)

. Níveis elevados da proteína S6

fosforilada nas serinas 240/244 também foram relacionados a um pior prognóstico
de pacientes com carcinoma de esôfago em estagio inicial (139).
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Os níveis da proteína fosforilada S6 em serinas 235/236, serinas 240/244,
bem como níveis totais da proteína ribossômica S6 foram então relacionados à
resposta das linhagens celulares SCC9, SCC25 e DOK frente à LLLT. Sabe-se que
o aumento da proliferação celular é acompanhado por uma atividade aumentada da
sinalização mTOR, medida pelos níveis de pS6

(321)

e, de fato a marcação com pS6

em tecidos e cultura de células pode ser utilizada para detectar mitoses (322).
Deste modo, níveis aumentados de pS6ser240/244 na linhagem DOK, nos
períodos de 12 e 48 horas para os comprimentos de onda vermelho e infravermelho
foram detectados e foram também, em alguns casos, relacionados a um discreto
aumento nos níveis de Ciclina D1. Foi detectada também nesta linhagem, em
contrapartida, diminuição discreta de fosforilação de S6, tanto em ser 235/236
quanto em ser 240/244 no grupo infravermelho às 72 horas após LLLT; os níveis de
pAkt, no entanto, apresentaram-se mantidos, assim como os níveis de Ciclina D1,
para o mesmo período. De maneira condizente, células podem apresentar altos
níveis de pAkt e baixos níveis de pS6, caso a ativação de Akt iniba o TSC2, o qual
inibe o mTOR por consequência (130) (Figura 2.5).
Portanto, os presentes resultados indicam que diferentes comprimentos de
onda podem influenciar a expressão das vias de sinalização de maneira distinta em
lesões displásicas e de carcinoma oral. Apesar da diminuição dos níveis de pAkt,
correlacionados a diminuição de níveis de Hsp90 e Ciclina D1 para o grupo
infravermelho de SCC9 em 72 horas, houve aumento de pS6ser240/244 para este
grupo, o que impede que concluamos melhor comportamento de tal linhagem frente
a LLLT infravermelho. A linhagem SCC25 também demonstrou aumento dos níveis
de pS6ser240/244 e pS6235/236 em determinados períodos, o qual muitas vezes foi
relacionado a uma diminuição dos níveis de pAkt; a ativação de S6 de uma maneira
independente do Akt está, de fato, prevista na literatura e ocorre por meio de PDK-1
(130)

.
Em adição, o aumento de viabilidade celular de todas as linhagens utilizadas

neste estudo nem sempre se relacionou ao aumento dos níveis de ciclina D1. Como
apontado na literatura, o aumento dos níveis de ciclina D1 algumas vezes coincidiu
com uma queda na viabilidade celular (323-325). Assim, apesar da queda de viabilidade
detectada para a linhagem SCC9 em 24 e 72 horas com o comprimento de onda
vermelho (2.05J/cm2), foram encontrados níveis aumentados da proteína ciclina D1
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para estes mesmos grupos. Isto é um indicativo de pior evolução da lesão estudada
(147, 148)

, mesmo quando relacionado a baixos índices de viabilidade.

As linhagens DOK e SCC25 também apresentaram, em alguns momentos,
aumento de expressão de Ciclina D1. A expressão desta proteína foi demonstrada
significativamente no núcleo das células, por imunofluorescência e, como já antes
mencionado, o aumento de expressão de ciclina D1 relaciona-se a um prognóstico
menos favorável, já que os tumores que a sintetizam em excesso são mais
agressivos e invasivos (149-151). Além disso, a diminuição nos níveis de pAkt sugeriria,
a princípio, uma diminuição dos níveis de Ciclina D1, e vice-versa, o que nem
sempre ocorreu, como por exemplo em SCC25 (V e IV) em 48 horas ou SCC9 (IV)
em 24 horas, sugerindo mais uma vez o possível crosstalk entre diferentes vias de
sinalização como, por exemplo, com a via do Ras/MAPK. Esta via trabalha em
paralelo com a de PI3K/Akt e pode levar ao aumento de expressão de Ciclina D1
independentemente da ativação do Akt (326-331).
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7 CONCLUSÕES

Os resultados obtidos com este estudo permitem-nos concluir que:
- A única irradiação laser empregada levou a modificações na viabilidade
celular (aumentos e inibições), bem como mudanças na expressão de proteínas
relacionadas à progressão e invasão nas linhagens celulares avaliadas; outros
estudos poderão esclarecer se mais episódios de LLLT podem levar a alterações
ainda mais evidentes e permanentes nos grupos experimentais;
- Os efeitos de LLLT tiveram início em apenas 12 horas após a irradiação
laser (primeiro período avaliado), e se mantiveram, em alguns casos, até o último
tempo experimental de 72 horas;
- Diferentes comprimentos de onda, bem como densidades de energia
diferentes induziram respostas celulares distintas;
- Foi detectada indução de apoptose por LLLT em uma linhagem de CECP,
porém não foi possível estabelecer relação entre os parâmetros utilizados da luz
laser e a presença ou não deste evento de morte celular;
- Todas as linhagens estudadas apresentaram comportamento agressivo
mantido ou ainda agravado após LLLT, o que foi confirmado pelos níveis
aumentados de expressão de pAkt, pS6ser240/244 ou Ciclina D1, além de
aparecimento ou manutenção da isoforma Hsp90N após as células terem recebido
irradiação laser em baixa intensidade.
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