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RESUMO 

 

 

Modificações nas histonas são conhecidas por regular a estrutura conformacional da 

cromatina e a expressão gênica em células adultas e células-tronco pluripotentes. 

Tem sido postulado que a acetilação e deacetilação das histonas podem influenciar 

a expressão de genes envolvidos na iniciação, progressão e metástase tumoral, 

além de contribuir para o desenvolvimento de resistência à quimioterapia. Assim, 

buscou-se avaliar a influência das modificações nas histonas sobre a biologia do 

carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço (CECP) e sua respectiva 

subpopulação de células semelhantes às células-tronco (CSC). Inicialmente, foi 

checado os níveis de acetilação da histona H3 (membro das histonas nucleares 

associado à compactação da cromatina) em um painel representativo de linhagens 

celulares de CECP. Posteriormente, para estudar a influência do estroma tumoral no 

padrão de acetilação da histona H3, o microambiente do tumor foi mimetizado 

através da utilização de meio condicionado derivado do cultivo de fibroblastos e 

cultura primária de células endoteliais humanas. Além disso, validamos esses 

resultados in vitro por meio de amostras humanas de CECP. Finalmente, a 

acetilação e deacetilação da cromatina foi induzida, respectivamente, pela 

administração dos inibidores das enzimas histona deacetilase tricostatina A (TSA) e 

histona acetiltransferase curcumina, em linhagens celulares de CECP. Foi feita a 

análise da formação de esferas (ensaio funcional de células-tronco), juntamente com 

a verificação dos níveis de ALDH, marcador de células-tronco (citometria de fluxo - 

FACS), além da determinação do índice de proliferação tumoral (Ki-67) e realização 

dos ensaios de invasão e migração celular. Linhagens celulares de CECP 

apresentaram níveis baixos de acetilação da histona H3 e demonstraram capacidade 

de retenção de uma subpopulação de CSC. Apenas o meio condicionado de células 

endoteliais humanas foi capaz de alterar a conformação da cromatina, uma vez que 

induziu o aumento da acetilação da histona H3. Interessantemente, foi também 



  

 

notado um concomitante aumento da agressividade de linhagens celulares de CECP 

(aumento dos níveis de BMI-1 e vimentina). Esses resultados foram confirmados em 

amostras humanas de CECP que mostraram, apenas no fronte de invasão, células 

com cromatina acetilada. Curiosamente, essas mesmas células também 

expressaram vimentina. Os tratamentos com TSA e curcumina resultaram na 

diminuição significativa da subpopulação de CSC, interrompendo a formação de 

esferas e reduzindo os níveis de ALDH. Além disso, o tratamento com curcumina 

mostrou resultados muito interessantes, uma vez que gerou uma redução evidente 

da invasão celular e impactou por completo o potencial de migração tumoral, sendo 

nesse sentido mais eficiente que a cisplatina, droga antineoplásica bem 

estabelecida. Por outro lado, o tratamento com TSA induziu a transição epitélio-

mesenquimal nas linhagens celulares de CECP, detectada pelo aumento da 

expressão de vimentina e indução de um fenótipo fusiforme, juntamente com o 

aumento da invasão tumoral e os níveis de BMI-1. Portanto, a organização da 

cromatina está envolvida na modulação da presença de CSC e os altos níveis de 

acetilação das histonas intensificam o comportamento agressivo de células de 

CECP. 

 

 

Palavras-chave: Carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço. Remodelação da 

cromatina. Histona. Células-tronco. Transição epitélio-mesenquimal. BMI-1. 

Vimentina.  
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ABSTRACT 

 

 

Histone modifications are known to regulate chromatin conformation structure and 

gene expression in adult cells and pluripotent stem cells. It has been postulated that 

histone acetylation and deacetylation could influence the expression of genes 

involved in cancer initiation, progression, metastasis, and development of resistance 

to chemotherapies. Here, we sought to evaluate the influence of histone 

modifications over the biology of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) 

and its stem cell-like subpopulation (CSC). Initially, we checked the status of histone 

H3 acetylation (a member of the core histones associated to chromatin compaction) 

in a representative set of HNSCC cell lines. Subsequently, to analyze the influence of 

tumor stroma over the histone H3 acetylation, we mimicked the tumor 

microenvironment by using conditioned medium from fibroblasts and primary human 

endothelial cells. Further we validated these in vitro findings through human samples 

of HNSCC. Finally, we induced chromatin acetylation and deacetylation by the 

administration of the histone deacetylase inhibitor trichostatin A (TSA) and histone 

acetyltransferase inhibitor curcumin, respectively, in HNSCC cell lines. The analysis 

of spheres formation (stem cell functional assay), along with the levels of stem cells 

marker ALDH (showed by flow cytometry - FACS), tumor proliferation index (Ki-67), 

invasion and migration cellular potencial were verified. HNSCC cell lines showed 

lower levels of histone H3 acetylation and ability to retain a subpopulation of CSC. 

Only conditioned media from human endothelial cells was able to alter the 

conformation of chromatin, since it induced the increase of histone H3 acetylation. 

Interestingly, it was also noted a concomitant augment of HNSCC cell lines 

aggressiveness (enhanced BMI-1 and vimentin levels). These findings were 

confirmed in human samples of HNSCC that showed, only at the invasive front, cells 

with acetylated chromatin. Curiously, these same cells also expressed vimentin. TSA 

and curcumin treatments resulted in significant decrease of the CSC subpopulation 

by disrupting the spheres and reducing the levels of ALDH. Also, curcumin treatment 



  

 

showed exciting results since it caused an evident reduction of cellular invasion and it 

impacted the tumoral migration potential, being more efficient than cisplantin, a well-

established antineoplastic drug. However, TSA induced epithelial to mesenchymal 

transition in HNSCC cell lines detected by the upregulation of vimentin and the 

induction of a fusiform phenotype along with augmented tumor invasion and the 

levels of BMI-1. Chromatin organization is involved in the modulation of CSC where 

high levels of histone acetylation intensify the aggressive behavior of HNSCC cells. 

 

 

Keywords: Head and neck squamous cell carcinoma. Chromatin remodeling. 

Histone. Stem cells. Epithelial to mesenchymal transition. BMI-1. Vimentin.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço (CECP) é a neoplasia 

maligna de origem epitelial de maior incidência no trato aerodigestivo superior, 

sendo considerado uma das seis malignidades mais comuns em todo o mundo. 

Diversos estudos têm focado no estabelecimento de biomarcadores para diagnóstico 

precoce e melhora no prognóstico, principalmente devido as elevadas taxas de 

morbimortalidade associadas ao CECP. 

A iniciação e progressão tumoral são eventos resultantes do acúmulo de 

alterações  genéticas e epigenéticas. As aberrações genéticas compreendem 

qualquer modificação irreversível que cause uma mudança na sequência            

                                                                                 

                                                                              

       q                   q                                         

mecanismos principais d                                         das histonas é um 

dos processos mais estudados, estando elas sujeitas a um grande número de 

mudanças pós-traducionais, incluindo acetilação e deacetilação. 

Os processos de acetilação e deacetilação influenciam o grau de 

compactação da cromatina e, assim, desempenham um importante papel regulatório 

da expressão gênica. No caso da acetilação, a adição de grupos acetil as histonas, 

pelas enzimas histonas acetiltransferases (HATs), tende a desestabilizar (relaxar e 

abrir) a estrutura da cromatina, o que facilita o mecanismo de transcrição. De forma 

oposta, na deacetilação, grupos acetil são retirados pelas enzimas histonas 

deacetilases (HDACs), gerando uma maior compactação da estrutura 

nucleossômica, o que limita a atividade gênica. 

É relatado que as enzimas HDACs estão superexpressas em diversos 

cânceres. Por criarem uma cromatina não permissiva, as HDACs encontram-se 

relacionadas a regulação da expressão e atividade de diversas proteínas envolvidas, 

por exemplo, na iniciação, progressão e metástase tumoral, além de contribuir 

significativamente para o desenvolvimento de neoplasias resistentes aos 

quimioterápicos convencionais. Desse modo, inibidores das histonas deacetilases 

(HDACi) vêm sendo considerados como potenciais agentes antineoplásicos. No 

entanto, a literatura reporta que em alguns tumores, o processo de deacetilação 
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inibe a transcrição de genes promotores da proliferação e antiapoptóticos, sugerindo 

que a superexpressão da atividade das HDAC ou a inibição da acetilação, por meio 

dos inibidores das histonas acetiltransferases (HATi), poderiam também ser 

vantajosas no tratamento do câncer.  

O fenótipo agressivo das neoplasias é em grande parte atribuído à presença 

de células caracterizadas por exibir altas taxas proliferativas, comportamento 

agressivo, potencial metastático e capacidade de autorrenovação. Essas células, 

denominadas de células-tronco neoplásicas (cancer stem-cells CSC), constituem 

uma subpopulação de grande interesse terapêutico e que parece sofrer influência 

dos processos de remodelação da cromatina. 

Por fim, encontra-se bem estabelecida a importância que o microambiente 

tumoral desempenha em relação a progressão do câncer. Entretanto, o papel do 

microambiente tumoral no controle epigenético da expressão de genes críticos para 

a progressão neoplásica continua obscuro. 

Nesse sentido, cresce cada vez mais a importância de se entender melhor os 

processos de remodelação da cromatina, uma vez que alvos epigenéticos estão 

emergindo como uma abordagem eficaz e valiosa para quimioterapia e 

quimioprevenção do câncer.  

Assim, este estudo objetivou relacionar o comportamento in vitro de linhagens 

celulares de CECP com o processo de remodelação da cromatina. Para isso, as 

células tumorais foram tratadas com meio condicionado de células endoteliais e 

fibroblastos, além dos inibidores dos eventos de acetilação (HDACi) e deacetilação 

(HATi), para avaliação do potencial de proliferação, invasão e migração celular. 

Também foi analisado o impacto desses tratamentos sobre a subpopulação de CSC, 

morfologia celular e expressão de biomarcadores associados ao aumento da 

agressividade e pior prognóstico, como vimentina e BMI-1. 

Observou-se em um painel de linhagens celulares derivadas de CECP que as 

células tumorais apresentam cromatina hipoacetilada e exibem uma subpopulação 

distinta de CSC. Todavia, o padrão de acetilação das células neoplásicas sofreu 

influência do microambiente tumoral, gerando em uma das linhagens celulares, 

abertura global da cromatina, verificada pelo aumento dos níveis de acetilação da 

histona H3, sendo esse achado acompanhado pelo também aumento da expressão 

de biomarcadores de agressividade. Essas observações sugeriram que a 

remodelação da cromatina poderia ditar o comportamento biológico dos tumores de 



  

 

27 

cabeça e pescoço. Assim, por meio de interferência farmacológica das enzimas 

HDAC e HAT, avaliou-se que tanto a hiper quanto a hipo acetilação das histonas 

interrompeu o acúmulo e manutenção de CSC nas linhagens celulares de CECP, 

mas paradoxalmente a indução da abertura da cromatina promoveu o fenômeno da 

transição epitelial-mesenquimal (TEM), intimamente associado ao aumento da 

agressividade tumoral e resistência terapêutica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço 

 

 

As neoplasias malignas localizadas no trato aerodigestivo superior, ou seja, 

que acometem cavidade bucal, faringe (composta por: nasofaringe, orofaringe e 

hipofaringe), laringe, cavidade nasal, seios paranasais e glândulas salivares, são 

descritas pelo termo coletivo “                          ”(1-3) (Figura 2.1).  

 

 
 
Figura 2.1 – Representação esquemática das regiões anatômicas que podem ser acometidas por 

câncer de cabeça e pescoço (National Cancer Institute at National Institutes of Health – 
Bethesda, MD, EUA -  http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Sites-Types/head-
and-neck)

(4)
 

 

Aproximadamente 40% dos cânceres de cabeça e pescoço ocorrem na boca, 

25% na laringe e 15% na faringe, seguidos por outros sítios de menor acometimento 

como, por exemplo, glândulas salivares(1). O carcinoma epidermoide representa o 

principal tipo histológico das neoplasias malignas de cabeça e pescoço, 

correspondendo a cerca de 90% dos casos(1-3, 5-8). 

O carcinoma epidermoide é uma malignidade de origem epitelial que pode 
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acometer diferentes regiões do corpo, como pele, lábios, boca, faringe, laringe, 

esôfago, trato urinário, próstata, pulmões, vagina e colo do útero. Desses sítios 

anatômicos, pele (não melanoma), cabeça e pescoço, esôfago e pulmão, 

representam a maioria dos casos. Dada a variedade de tecidos em que surge, o 

carcinoma epidermoide representa o tipo de câncer mais comum capaz de proliferar, 

invadir e metastatizar(7). 

 Com aproximadamente 500 a 550 mil novos casos e 300 mil mortes 

anualmente, o carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço (CECP) representa uma 

das seis neoplasias malignas mais comuns no mundo(3, 9, 10). No Brasil, a cada ano, 

em torno de 20 mil novos casos de CECP são relatados, sendo essa malignidade 

responsável por 10 a 11 mil mortes(6).  

 

 

2.1.1 carcinoma epidermoide bucal 

 

 

Dos cânceres de cabeça e pescoço, o carcinoma epidermoide bucal (CEB) é 

o que apresenta maior prevalência, afetando lábios e a região intrabucal 

propriamente dita(1, 5, 6, 9, 10). O CEB é considerado o oitavo câncer mais comum no 

mundo, sendo que no norte da França, leste da Europa, particularmente na Hungria, 

e em partes da América do Sul e do sudeste Asiático exibe índices de prevalência 

particularmente elevados(8, 11-13).  

Apesar da International Classification of Diseases (Classificação Internacional 

de Doenças) bem como o Instituto Nacional do Câncer (INCA) agruparem em uma 

mesma categoria (câncer oral) os casos de carcinoma epidermoide intrabucal e 

carcinoma epidermoide de lábio(6, 14), deve-se ressaltar que a epidemiologia 

(etiologia e incidência global) e comportamento clínico dessas duas lesões são 

completamente distintos(11)                                                      

                      (                                                              

bem estabelecida e tem sido amplamente considerada sua principal causa(11, 15, 16). 

Em contrapartida, o carcinoma epidermoide intrabucal  acomete principalmente 

tabagistas e os riscos aumentam quando o tabagista é também alcoólatra(6). 

Comparado ao carcinoma intrabucal, o carcinoma epidermoide de lábio apresenta 

prognóstico significativamente mais favorável(5). 
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2.1.1.1 epidemiologia 

 

 

                z                      (    ,                         

                                               1          (           16 

                         q                                             

desenvolvimento(17). No Brasil, as estimativas para o ano de 2012, segundo o INCA, 

apontam 518.510 novos casos de câncer, sendo que desse total, 257.870 casos 

acometerão o sexo masculino e 260.640 o sexo feminino(6) (Tabela 2.1). 

 

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, em homens e mulheres, segundo a região 
(INCA, 2012)

(6)
 

 

 

 

Anualmente, são diagnosticados próximo de 300 mil novos casos de CEB em 

todo o mundo(8-10). No Brasil, segundo o INCA, o CEB ocupa a sétima posição entre 

as neoplasias mais frequentes, sendo que para o ano de 2012, são previstos 14.170 

novos casos (Tabela 2.2). Além disso, mais da metade desses novos casos (8.340) 

deverão acontecer na região sudeste (Tabela 2.2), e o sexo masculino será 

aproximadamente duas vezes mais acometido que o feminino(6) (Tabela 2.3). 
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Tabela 2.2 - Estimativas para o ano de 2012 de número de casos novos de câncer, por região (INCA, 
2012)

(6)
 

 

 

 

Tabela 2.3 - Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2012 
por sexo, exceto pele não melanoma (INCA, 2012)

(6)
 

 

 

 

Com relação aos agentes etiológicos, o hábito de fumar ou ingerir bebida 

alcoólica são os principais fatores relacionados ao início do processo de 

carcinogênese do CEB. Todavia, o seu r                           

                   q                        associado ao etilismo. A exposição a 

esses fatores parece atuar sinergicamente, ou seja, cada fator por si só pode 

contribuir para um aumento de duas a três vezes no risco de incidência de CEB, no 

entanto, esse risco aumenta significativamente (15 vezes mais) quando o uso do 

tabaco e o consumo de álcool são combinados(1, 5, 6, 18-21). Entretanto,     que apenas 

uma parcela do grupo de pessoas com esses vícios desenvolve CEB, existem dados 

que sugerem outros fatores etiológicos.  

Dessa maneira, hereditariedade, medicamentos, poluição ambiental, certas 
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condições de trabalho, má alimentação, hábito de mascar betel e agentes 

infecciosos como, por exemplo, HPV (Human Papillomavirus), principalmente dos 

tipos 16 e 18, e o EBV (Epstein-Barr virus) são outros fatores que podem contribuir 

para o aparecimento do CEB mostrando, desse modo, o motivo pelo qual esse tipo 

de câncer é definido como sendo uma doença de caráter multifatorial(1, 5, 6, 20, 22). 

Vale ressaltar que os fatores etiológicos e a aparência clínica de lesões com 

potencial de malignização são dados pobres para avaliar o risco real de 

desenvolvimento e progressão do CEB. Portanto, fazem-se necessários 

biomarcadores preditores e que também auxiliem no diagnóstico precoce dessa 

doença(23). 

 Estudos epidemiológicos mostram que a incidência de CEB aumenta com a 

idade, sendo que a maioria dos pacientes acometidos por essa neoplasia possui 

mais de 45 anos(1, 5, 6, 8). No entanto, nas últimas décadas, alguns trabalhos têm 

apontado um aumento do número de casos em pessoas com menos de 40 anos de 

idade(7, 24-27). Na maioria das vezes, esses pacientes não foram submetidos a 

reconhecidos fatores de risco, como álcool e/ou tabaco, ou o tempo de exposição a 

esses fatores foi muito curto para provocar uma transformação maligna. A causa 

mais provável                           predisposição genética desses pacientes 

associada a outros agentes como imunodeficiência, infecções virais e risco 

ocupacional(26, 27),                                             z              

escassez de informação na literatura. 

 

 

2.1.1.2 tratamento e prognóstico   

 

 

O tratamento do CEB resume-se na utilização isolada ou associada de três 

                                              q                                   

necessidade de se combinar essas três modalidades. O protocolo de tratamento 

depende, em linhas gerais, do estágio em que se encontra a neoplasia no momento 

do diagnóstico(6). Infelizmente, ainda hoje, os sobreviventes são marcados por 

disfunções estéticas e funcionais o que acarreta diretamente em queda da qualidade 

de vida(28-30). 

O prognóstico de pacientes com CEB depende da área da boca 
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comprometida e do estadiamento do sistema TNM (Classificação de Tumores 

Malignos). As lesões iniciais (I-II) têm um prognóstico melhor em comparação com 

as lesões avançadas (III - IV)(6, 31) (Tabela 2.4).  

Apesar dos avanços terapêuticos para os cânceres de uma maneira geral, os 

índices de sobrevida para o CEB ainda são considerados baixos(3, 31, 32). Em média, 

metade dos pacientes morre em cinco anos(33), sendo esse tempo de sobrevida bem 

menor do que o de outras neoplasias como mama, cólon, reto, rim e 

pele/melanoma(34). Tais índices, geralmente são consequência do diagnóstico tardio, 

da falta de marcadores biológicos bem estabelecidos para a detecção precoce da 

doença e da falha na resposta às terapias atuais(32). 

 

Tabela 2.4 - Sobrevida em relação ao estadiamento tumoral (INCA, 2012)
(6)

 
 

 

 

 

2.2 Carcinogênese do carcinoma epidermoide bucal 

 

 

 O CEB surge como resultado de múltiplos eventos moleculares que se 

desenvolvem em um indivíduo susceptível, ou seja, apesar da comprovada 

influência de fatores carcinogênicos extrínsecos, como fumo e álcool, o CEB       

doença em que a predisposição genética (por exemplo, existências de disfunções 

em genes de reparo) exerce um papel importante na sua patogênese(22, 35).  

Dessa maneira, a carcinogênese bucal é um processo composto por várias 

etapas, sendo modulado por fatores endógenos e ambientais (fatores 

predisponentes), que podem gerar uma grande variedade de eventos genéticos e 

epigenéticos, promovendo instabilidade genômica e, consequente, 

desenvolvimento/progressão tumoral(36, 37). As alterações genéticas e epigenéticas 



  

 

34 

frequentemente trabalham em conjunto, afetando múltiplas vias celulares ligadas ao 

processo de carcinogênese e progressão neoplásica, tais como as relacionadas a 

regulação do ciclo celular, reparação de DNA, apoptose, angiogênese e adesão 

célula-a-célula(38). 

                          -se a todas as mudanças hereditárias e reversíveis 

do genoma que não             q                                            

                                                                                 

                                            (36-41).  

Os eventos epigenéticos são importantes na fisiologia de células normais(39). 

Com pequenas exceções (células B e T do sistema imune), todos os processos de 

diferenciação celular são acionados e mantidos através de mecanismos 

epigenéticos(36). Sabe-se, por exemplo, que a metilação do DNA desempenha um 

papel importante no controle da expressão de genes (silenciamento) durante o 

desenvolvimento embrionário(39). Por outro lado, a ativação de genes que controlem 

o potencial de crescimento de células humanas adultas é de suma importância, de 

tal forma que, se sem impedimentos, uma única célula pode atingir uma massa de 

1kg (1012 células) em 40 dias por divisão celular(42). Portanto, os eventos 

epigenéticos governam uma série de “                    ”        maneira, 

controlando os vários processos celulares, como diferenciação e proliferação celular, 

e regulando genes supressores de tumores que devem estar ativos em células 

normais, mas tornam-se silenciado em cânceres(36, 38-41, 43). 

No CEB, alterações epigenéticas como a metilação do DNA, metilação de 

histonas e deacetilação têm sido apontadas como responsáveis por silenciar genes 

chaves participantes do controle da proliferação celular, diferenciação e integridade 

do genoma(39). Assim, estudos mostram o silenciamento epigenético de genes 

envolvidos, por exemplo, na regulação do ciclo celular (p16INK4a, p15INK4b e p14ARF), 

na reparação do DNA (hMLH1 e MGMT), na adesão célula-célula/célula-matriz (E-

caderina e H-caderina), apoptose (DAPK, TMS1 e caspase-8), na angiogênese 

(THBS-1 e p73)(36, 38, 39, 44). Kulkarni e Saranath(45), Chang et al.(46) e Wong et al.(47) 

são alguns exemplos de trabalhos que mostram a indução de modificações 

epigenéticas (metilação dos genes p14 e p15) associadas a carcinogênese do CEB. 

As alterações genéticas compreendem qualquer modificação irreversível que 

cause uma mudança na sequência da fita de DNA como, por exemplo, mutação 

pontual, translocação ou deleção(36, 48, 49).  
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O desenvolvimento e progressão de lesões potencialmente malignas e 

carcinomas na cavidade bucal está associado ao acúmulo de alterações genéticas, 

incluindo, por exemplo,   deleções, amplificações e mutações, que levam tanto a 

ativação de oncogenes ou a inativação de genes supressores tumorais(36, 48, 49).  

Nesse sentido, a exposição celular crônica a carcinógenos pode danificar 

genes ou até cromossomos (por exemplo, deleção da região cromossômica 3p, 9p, 

13q e 18q ou perda de heterozigosidade da região cromossômica 4q, 8p, 11q, 13q, 

14q e 17p) podendo desencadear uma série de mutações genéticas consecutivas, 

amplificação de oncogenes (por exemplo, ciclina D1, EGFR) que promovem a 

proliferação e sobrevivência celular desregulada, bem como a inativação de genes 

supressores tumorais (por exemplo, p53, p16) envolvidos na regulação do ciclo 

celular. O acúmulo dessas alterações genéticas pode levar ao desenvolvimento de 

lesões potencialmente malignas (displásicas) e posteriormente o câncer 

propriamente dito(28, 35, 50-52) (Figura 2.2). 

 

 
 
Figura 2.2 – Modelo genético de progressão das etapas da carcinogênese oral. A transformação do 

epitélio normal pelo acúmulo de múltiplas alterações genéticas leva a diplasia e, por fim, 
o carcinoma. As alterações genéticas que ocorrem na carcinogênese oral incluem, por 
exemplo, a ativação do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR), alterações 
do supressores de tumor p53 e p16 e superexpressão de ciclina D1

(51)
. Adaptado de 

Lippman et al.
(53)

 

 

No caso do CEB, estima-se que sejam necessárias 6-10 mutações para as 

células tornarem-se malignas, o que normalmente requer anos de exposição a 

carcinógenos para ocorrer uma combinação de mutações apropriadas que 

culminariam na transformação neoplásica. Dessa maneira, a evolução de uma célula 
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normal para uma célula maligna define um período de tempo caracterizado como 

estágio potencialmente maligno                                  

             (54).  

Desse modo                                           

genéticas/epigenéticas     q                                            

     q                         q                         a-se independente, ou 

seja, exibe crescimento autossuficiente e autônomo, não respondendo a sinais 

proliferativos inibitórios, o que resulta em um tumor apresentando crescimento não 

controlado. As células neoplásicas, portanto, escapam da morte celular programada 

e replicam-se infinitamente através do processo de imortalização pelo alongamento 

de seus telômeros. A esse processo proliferativo desenfreado das células mutadas, 

dá-se o nome de expansão clonal(34) (Figura 2.3). 

 

 
 
Figura 2.3 -                 q    tica                        posterior expansão clonal no 

carcinoma epidermoide bucal (National Cancer Institute at National Institutes of Health 
– Bethesda, MD, EUA - http://www.cancer.gov/cancertopics/cancerlibrary/what-is-
cancer)

(55)
 

 

Durante a etapa de expansão clonal acontecem inúmeras outras mutações 

         desregulação dos mecanismos de proliferação e diferenciação celulares. 

Essas mutações adicionais são responsáveis pela heterogeneidade e progressão 

tumoral. Dessa maneira, a massa neoplásica torna-se heterogênea e individual(50, 52). 
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Em consequência, essas células neoplásicas adquirem características aberrantes  

como, por exemplo, intenso potencial de proliferação, invasão e metástase(50) 

(Figura 2.4).  

Hanahan e Weinberg(50) descreve seis características essenciais das células 

neoplásicas que as distinguem de suas contrapartes normais (Figura 2.5):  

(i) autossuficiência em relação a sinais de crescimento;  

(ii) insensibilidade aos sinais inibidores de crescimento; 

(iii) evasão da morte celular programada; 

(iv) imortalidade ou ilimitado potencial replicativo; 

(v) angiogênese sustentada; 

(vi) invasão de tecidos e metástases.  

 

 
 
Figura 2.4 – Representação esquemática das etapas de iniciação e progressão tumoral, enfatizando 

que durante a fase de expansão clonal ocorrem diferentes mutações que levam a 
formação de uma massa celular heterogênea composta por células exibindo diferentes 
graus de tumorogenicidade

(52)
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Figura 2.5 - Características adquiridas pelas células neoplásicas: evasão a apo                    

sustentada, ilimitado potencial de replicação, invasão e metástase tecidual, 
insensibilidade a sinais antiproliferativo e crescimento autossuficiente. Adaptado de 
Hanahan e Weinberg

(50)
 

 

Muitos autores acreditam que as células normais diferenciadas não 

sobrevivam tempo suficiente para acumular alterações genéticas e epigenéticas 

necessárias para o desenvolvimento tumoral(56, 57). Dessa maneira, mutações 

    z                                                        específicas. Essas 

células seriam aquelas com características de células-tronco(57-61). No entanto, 

alguns pesquisadores preferem a hipótese de que células progenitoras ou adultas 

diferenciadas sofreriam mutações que as reprogramariam para um estado menos 

diferenciado tornando-as semelhantes às células-tronco(57, 61). Independente da 

teoria sugerida, a célula-tronco mutada (cancer stem cell - CSC) perde a capacidade 

de regular a sua própria divisão  celular(57-65) (Figura 2.6).  
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Figura 2.6 – Representação esquemática de três hipóteses de formação do câncer: (1) a partir de    

uma mutação em uma célula-tronco; (2) célula progenitora sofre duas ou mais 
mutações ou (3) uma célula totalmente diferenciada sofre várias mutações que a 
conduz a um estado menos diferenciado e mais semelhante à uma célula-tronco. Em 
todos os três cenários, a célula-tronco de câncer resultante perdeu a capacidade de 
regular a sua própria divisão celular (National Cancer Institute at National Institutes of 
Health – Bethesda, MD, EUA - http://stemcells.nih.gov/info/Regenerative_ Medicine/ 
2006chapter9.htm)

(57)
 

 

 Na cavidade bucal, nota-se a presença de um epitélio pavimentoso 

estratificado exibindo variações em relação a graus de proliferação, queratinização e 

diferenciação. Uma pequena população de células-tronco, localizada na camada 

basal e exibindo ciclagem lenta, é a responsável por manter o potencial proliferativo 

do tecido enquanto uma porção maior de células apresenta um ritmo rápido de 

proliferação (células amplificadoras transitórias), estando comprometidas com a 

diferenciação, após um número finito de divisões. Assim, as células amplificadoras 

transitórias em dado momento sofrem diferenciação terminal, mantendo, desse 

modo, no tecido epitelial, uma alta produção de células diferenciadas a partir de um 

pequeno número de células-tronco. Neste caso, portanto, seguindo a teoria 

mostrada na Figura 2.6, sugere-se que as CSC podem ter origem na população de 
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células-tronco, nas células amplificadoras transitórias ou nas células diferenciadas, 

não havendo ainda nenhum consenso(61, 62) (Figura 2.7). 

 
 
Figura 2.7 – Representação esquemática - Origem da CSC: Podem ser provenientes de células- 

tronco (SC), células amplificadoras transitórias (TA) ou a partir da população de células 
diferenciadas (Diff)

(61)
 

 
As células-tronco são distinguidas de outras células por três características 

essenciais: (1) autorrenovação, isto é, na divisão celular, uma ou ambas as células 

filhas retêm as propriedades biológicas idênticas às da célula-mãe, (2) capacidade 

de se diferenciar em múltiplas linhagens/tecidos – pluripotentes e (3) potencial para 

proliferar extensivamente. A combinação dessas três propriedades torna as células-

tronco únicas(63).  

O atributo da autorrenovação é especialmente notável, uma vez que a sua 

desordem é altamente relevante para o processo de malignização. A autorrenovação 

aumentada de forma aberrante em combinação com o potencial de crescimento 

intrínseco das células-tronco podem ser responsáveis por muito do que é 

considerado como um fenótipo maligno(63-65). 

O conceito de CSC foi originalmente baseado no fato de que quando células 

neoplásicas foram analisadas quanto ao seu potencial proliferativo por meio de 

ensaios in vitro e in vivo, apenas uma minoria de células mostraram extensa 

proliferação(58). Essa observação deu origem a ideia de que as neoplasias malignas 

são heterogêneas, sendo formadas por uma pequena subpopulação de células 

exibindo grande potencial proliferativo (CSC), bem como por um grupo maior de 

células mais diferenciadas e apresentando capacidade proliferativa muito mais 

limitada(66).  

Dessa maneira, tradicionalmente acredita-se que neoplasias malignas são 

originadas a partir de células diferenciadas, sendo progressivamente compostas por 
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diferentes tipos celulares exibindo, em sua maioria, potencial para proliferar 

extensivamente e até formar novos tumores (Figura 2.8A). Já a teoria baseada na 

CSC, os tumores são formados a partir de mutações em células-tronco, contudo, 

somente as CSC teriam potencial para proliferar de forma ilimitada e formar novos 

tumores (Figura 2.8B)(66). 

 

 
  
Figura 2.8 – Representação esquemática da iniciação e progressão tumoral. (A) Neoplasia maligna 

originada a partir de célula diferenciada, sendo o tumor composto por células exibindo 
diferentes fenótipos e com potencial para proliferar extensivamente; (B) Câncer formado 
a partir de uma célula-tronco, sendo que o potencial proliferativo ilimitado do tumor está 
ligado apenas a CSC

(58)
 

 

É postulado que, a heterogeneidade dos tumores formados a partir de 

células-tronco dá-se devido a CSC originar                      -filhas(60, 63, 67) 

(Figura 2.9): 

 Idênticas = imortalizadas, indiferenciadas e com capacidade de 

autorrenovação; 

    -          =    -imortalizadas, portanto, exibindo potencial proliferativo 

limitado e encontradas em diferentes graus de diferenciação (células 

amplificadoras transitórias), pois relata-se uma falha na diferenciação normal 

dessas células (parada da maturação), levando ao acúmulo e crescimento do 

tumor.  
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Figura 2.9- Representação ilustrativa do processo de formação e progressão do tumor primário a 

partir de uma célula específica, ou seja, célula-tronco. Adaptado de Jordan et al.
(63)

 

 

A         -                                                        

                  q                                  teriam um importante 

papel na                         -tratamento, pois acredita-se que sejam 

quimiorresistentes às terapias atuais (Figura 2.10)(58, 63, 67, 68). 

Em geral, as terapias convencionais diminuem o tamanho dos tumores, pois 

eliminam a maioria das células neoplásicas, ou seja, as que apresentam potencial 

proliferativo limitado e variados graus de diferenciação. Normalmente, as CSC 

mostram-se menos sensíveis as essas terapias, continuando viáveis após o 

tratamento e mantendo o potencial para restabelecer o tumor (recidiva). Em 

contrapartida, se as terapias forem direcionadas contra as CSC, inicialmente não 

será observada uma diminuição significativa do tamanho do tumor, entretanto, 

chances de recidiva serão praticamente excluídas, uma vez que as CSC seriam 

mais eficazmente eliminadas, tornando os tumores incapazes de manter-se, crescer 

ou recidivar (Figura 2.10).                                                        

                 -                  (58, 63, 67, 68).  

A identificação de CSC em tumores sólidos foi demonstrada pela primeira vez 

em 2003 pelo isolamento de uma subpopulação rara de células-tronco em tumor de 

mama primário humano, que foi enriquecida pela sua capacidade de formar tumores 

em camundongos imunocomprometidos(69). Sub                                   

                          -tronco foram também                                

                    CECP, entre outras(70-73). 
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Figura 2.10- Representação ilustrativa do p                                                      

                                                 -tronco tumorais (CSC)
(58)

 

 

 

2.3 Invasão e metástase 

 

  

De todos os processos envolvidos na carcinogênese, invasão local e posterior 

formação de metástases são os eventos clinicamente mais relevantes, mas 

infelizmente os menos bem compreendidos a nível molecular(74). 

 Os carcinomas são caracterizados por apresentar invasão de células 

neoplásicas no tecido conjuntivo subjacente(75) (Figura 2.11)                  

carcinoma in situ                                                           

(MB), pela proliferação de                                q                   

                       .                                                            

                                                      q                       

invasivo(76).  

                                  z                                            

                               q                                                    q   

                                                                                 

e                                             z                                      

                                                                                  

                      q                                                          

pa   q   q                                                                    
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                                              (77, 78). 

O processo de invasão tecidual compreende dois eventos simultâneos: 

infiltração e posterior destruição dos tecidos normais adjacentes(79). Ambos os 

eventos são influenciados pelo estroma tumoral, sendo amplamente aceito que as 

células neoplásicas mantêm contínua e recíproca comunicação com o 

microambiente que as envolve, ou seja, a massa tumoral não sobrevive como uma 

entidade isolada(80, 81). 

O estroma tumoral compreende um compartimento não celular e um celular. 

O compartimento não celular é composto pelas proteínas da matriz extracelular 

(MEC), como a laminina, fibronectina, colágeno e vitronectina. Por outro lado, o 

compartimento celular é formado por fibroblastos, miofibroblastos, endoteliócitos, 

pericitos, células de músculo liso, adipócitos, macrófagos, linfócitos e mastócitos(82, 

83). 

Existem muitas maneiras pelas quais as células tumorais podem interagir e 

ser influenciadas por seu microambiente: (i) as células tumorais, além de se 

relacionar umas com as outras por meio de junções intercelulares, podem interagir 

diretamente com o estroma tumoral aderindo-se a células estromais ou a MEC, (ii) 

além desses mecanismos baseados em adesão, as células do tumor também podem 

comunicar-se umas com as outras e com as células do estroma através de secreção 

de fatores solúveis de forma autócrina ou parácrina(82). 

Assim, a                                  e com as células estromais         

das         intercelulares                                                        

                               d                                             

                                                    idos(84). De acordo com Shrestha 

et al.(81), os constituintes da MEC contribuem diretamente ou indiretamente no 

processo de invasão tecidual, pelo fato dessa estrutura conter componentes 

moduladores de adesão, proliferação e migração/invasão celular.  

Como no epitélio da mucosa normal, as células neoplásicas também 

expressam moléculas que medeiam a adesão célula-MEC (integrinas) e a adesão 

célula-célula (caderinas e cateninas). Moléculas de adesão são proteínas 

importantes relacionadas a vias de sinalização envolvidas na promoção da 

sobrevivência e proliferação celular. Resultados recentes também indicam que 

integrinas e caderinas/cateninas participam da regulação do comportamento invasivo 

de tumores, uma vez que durante a invasão do CEB, as células migram ativamente 
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através da MEC devido a remodelação simultânea de suas adesões intercelulares e 

indução de alterações citoesqueletais(79).  

Kudo et al.(85) isola                                                     

                            in vitro (                                           

q                                              -    β-                    

                                               portanto                        

                       -    la estar prejudicada. Dessa maneira                 

                                                                                -   

                                                                      

apresentarem uma significativa perda de sensibilidade a apoptose, o que lhes 

confere uma maior agressividade(74, 85). 

É importante também ressaltar que, com o desenvolvimento e progressão 

tumoral, os CEB caracterizam-se por apresentar massa celular heterogênea 

composta por células exibindo diversos                                      

                                                                                  

                                                                     

                                                        q                         

alterações na expressão de moléculas de adesão, por exemplo, levando a um 

fenótipo altamente invasivo(50, 52, 79, 86, 87). 

                                                                        

                                                                              

(                                        q                            (74, 85).    

                                    são acompanhadas de              

              refletidas pela  q                                                é 

denominado de transição         -     q      (                             

                              com concomitante  q                              

mesenquimais. Transformações ligadas a TEM são críticas para o processo de 

invasão, progressão e metástase(88-95). É relatado na literatura que a TEM não 

somente está relacionada com aumento da invasão e metástase, mas também 

contribui para resistência às terapias(68, 96, 97). 

Para que ocorra o crescimento e a progressão neoplásica, há a necessidade 

de um aporte suficiente de sangue a fim das células tumorais poderem obter 

oxigênio/nutrientes e descartar resíduos. Estudos mostram que a carcinogênese 

está associada com a formação de novos vasos(75) (angiogênese – Figura 2.11) 
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devido ao predomínio de fatores pró-angiogênicos. Além disso, os tumores sólidos 

necessitam de uma rica rede vascular para alcançarem dimensões clinicamente 

evidentes e também para adquirirem a capacidade de metastatizar, o que representa 

um fator-chave na definição da agressividade em geral e para o prognóstico do 

próprio tumor. Desse modo, para o crescimento, invasão e metástase dos CEB, a 

formação de novos vasos é critica. Por essa razão, os tumores com maior densidade 

de vasos parecem mostrar vantagem em termos de crescimento e progresso 

acelerado do que os tumores com pobre vascularização(50, 98-103).  

Aproximadamente 90% de todas as mortes por câncer surgem da 

disseminação metastática dos tumores primários(74).                          

                                                                        

                            (85). Os carcinomas, em geral, exibem células 

neoplásicas com potencial de invasão e migração em direção a vasos sanguíneos 

ou linfáticos, objetivando formar metástases regionais ou em locais distantes(75, 104) 

(Figura 2.11).  

 

 
 
Figura 2.11 – Representação esquemática dos processos de invasão e metástase: (i) invasão de 

células neoplásicas em direção aos tecidos circundantes, (ii) angiogênese e invasão 
do sistema circulatório por células tumorais e (iii) metástase (National Cancer  Institute 
at National Institutes of Health – Bethesda, MD, EUA - http://www.cancer.gov/ 
cancertopics/understandingcancer/cancer/page8)

(75)
 

 

Portanto, os processos                         z       q              

                                                    , disseminem para dentro da 
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circ                                               (85, 105). Assim, esses eventos 

devem ser bem compreendidos                                               atual 

                                                                               

distantes(86, 105).  

A incidência de metástases depende de alguns fatores, como localização e 

estadiamento (estágio) do tumor primário(106). A presença de metástases regionais 

(linfonodos cervicais – via linfogênica) em pacientes com CECP é um evento comum 

e adverso associado com pior prognóstico e alta mortalidade(105, 107). Já a incidência 

de metástases à distância (via hematogênica) é relativamente pequena, porém 

quando presente afeta de forma significativa o planejamento do tratamento e as 

taxas de sobrevida(105, 106). Metástases pulmonares são as mais frequentes no 

CECP, respondendo por 66% de metástases à distância. Outros sítios metastáticos 

acometidos incluem osso (22%), fígado (10%), pele, mediastino e medula óssea(106). 

 

 

2.4 Terapia epigenética do câncer 

 

 

Epigenética é o termo usado para descrever mudanças na expressão gênica, 

mitoticamente e/ou meioticamente herdáveis, contudo, sem alterações na sequência 

do DNA. As mudanças epigenéticas são cruciais para o desenvolvimento e 

diferenciação dos diversos tipos de células de um organismo, bem como para os 

processos celulares normais, por exemplo inativação de um dos cromossomos X em 

mamíferos do sexo feminino, replicação, transcrição, recombinação e reparo do 

DNA. No entanto, os estados epigenéticos podem ser rompidos por influências 

ambientais ou durante o envelhecimento, um vez que são eventos reversíveis. 

Dessa maneira, a importância de mudanças epigenéticas no desenvolvimento de 

cânceres e outras doenças tem sido cada vez mais evidenciada(108-110). Dois dos 

fenômenos epigenéticos mais estudados são metilação do DNA e modificações das 

histonas(109). 

 A molécula de DNA é enrolada ao redor de estruturas compostas por oito 

histonas formando os chamados nucleossomos, unidades fundamentais da 

cromatina. As histonas funcionam como um importante componente estrutural 

nuclear e como reguladoras do perfil de expressão gênica em vários tipos de 
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tecidos. As histonas exibem caudas que se projetam para fora dos nucleossomos 

estando, desse modo, sujeitas a um número grande de modificações pós-

traducionais, incluindo acetilação, deacetilação, metilação, fosforilação, 

ubiquitinação, SUMOilação, ADP-ribosilação, glicosilação, biotinilação e 

carbonilação(111). 

 As alterações nas caudas N-terminais das histonas são catalisadas por 

enzimas, como histonas acetiltransferases (HATs), histonas deacetilases (HDACs), 

histonas metiltransferases (HMTs) e histonas demetilases (HDMs). A modificação 

das histonas regula padrões de expressão de genes específicos, ou seja, esse 

processo pode alterar a acessibilidade dos fatores de transcrição a cromatina, bem 

como recrutar coativadores ou repressores para genes alvo, modulando, assim, a 

expressão do gênica(112). 

Os processos de acetilação e deacetilação influenciam o grau de 

compactação da cromatina e, assim, desempenham um papel regulatório importante 

da expressão gênica(113). No caso da acetilação, grupos acetil são adicionados pelas 

HATs a resíduos de lisina localizados nas caudas das histonas e, de forma oposta, 

na deacetilação, grupos acetil são retirados pelas HDACs. A acetilação das histonas 

tende a desestabilizar (relaxar) a estrutura da cromatina, uma vez que, com a adição 

de um grupo acetil, há a neutralização das cargas positivas sobre as caudas das 

histonas, enfraquecendo as interações eletrostáticas entre histonas e esqueleto de 

fosfato do DNA, carregado negativamente. Por outro lado, na deacetilação das 

histonas, ocorre a  remoção de grupos acetil, levando a um aumento das interações 

iônicas entre as histonas, carregadas positivamente, e o DNA, carregado 

negativamente, gerando uma maior compactação da estrutura nucleossômica, o que 

limita a atividade gênica(114). 

Nesse sentido, a acetilação das histonas (principalmente H3 e H4), 

catalisadas pelas HATs, está correlacionada com a cromatina ativa ou aberta, o que 

permite que vários fatores de transcrição acessem os promotores de genes alvo. Em 

contraste, a deacetilação das histonas (principalmente H3 e H4), através da ação 

das HDACs, resulta na compactação da cromatina e inativação de genes(109, 115) 

(Figura 2.12).  
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Figura 2.12 – O equilíbrio entre a acetilação e deacetilação de histonas determina os níveis de 

transcrição gênica. A acetilação das histonas relaxa a cromatina, permitindo o 
recrutamento da RNA polimerase II (Pol II) e a ligação de fatores de transcrição (TF) 
ao DNA, levando a expressão gênica. Já a deacetilação das histonas compacta a 
cromatina, bloqueando a transcrição

(115)
 

 

Em muitos tumores malignos, por exemplo, carcinoma de próstata, carcinoma 

gástrico, carcinoma colorretal, carcinoma cervical, sarcoma do estroma endometrial 

e o próprio CEB, o silenciamento gênico aberrante é fortemente associado a 

concomitante deacetilação e compactação da cromatina. Nesse sentido, a 

superexpressão das enzimas HDACs encontram-se profundamente relacionadas a 

iniciação e progressão tumoral, eventos envolvidos com a desregulação da 

proliferação, diferenciação, apoptose, angiogênese, migração e invasão celular(115-

121) (Figura 2.13). 

 

                
 
Figura 2.13 – i) Deacetilação das histonas pelas HDACs influencia a expressão de genes envolvidos 

na iniciação e progressão tumoral; ii) HDAC reprime (1) a transcrição do inibidor de 
quinase dependente de ciclina (CDKI), permitindo a proliferação continuada, (2) fatores 
de diferenciação e (3) fatores pró-apoptóticos

(115)
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A observação de que são encontrados, em diferentes tipos de câncer, a 

superexpressão e aumento da atividade das enzimas HDACs, provocando a 

compactação global da cromatina e resultados terapêutico ruins, embasam, a 

utilização clínica de inibidores de HDACs (HDACi) como potenciais agentes 

quimioterápicos(115). O tratamento com HDACi (ex.: tricostatina A - TSA) tem 

mostrado efeitos antineoplásicos expressivos, incluindo parada do crescimento, 

apoptose e diferenciação celular(112).  

A tricostatina A (TSA) foi originalmente relatada (1976) como uma droga 

fungistática obtida a partir da cultura de Streptomyces platensis(122). Em 1987 e 

1988, a sua ação antiproliferativa e promotora de diferenciação foi relatada(123, 124). 

Dois anos depois, em 1990, um estudo mostrou que o tratamento de linhagens de 

células normais e tumorais de mamíferos com TSA resultava em um acúmulo de 

histonas acetiladas(125). A partir desse momento, diversos trabalhos começaram a 

surgir, confirmando o significativo efeito inibidor da TSA sobre a atividade das 

HDACs, apontado-a como uma potente droga anticâncer para quimioterapia de 

tumores, como carcinomas de mama, pulmão, boca e estomago (126-129).  

Atualmente, já estão sendo feitos ensaios clínicos com HDACi e os resultados 

mostram-se positivos em relação ao bloqueio da proliferação de células, promoção 

da diferenciação e indução da apoptose(115, 130, 131) (Figura 2.14).  

 

 
 
Figura 2.14 – HDACi podem restaurar a expressão de genes chaves, impedindo o crescimento celular 

descontrolado
(115)
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 Nesse sentido, ainda que os primeiros estudos já mostrem a participação das  

HDACs no desenvolvimento e progressão de cânceres em humanos, e os trabalhos 

atuais apoiarem esses relatos iniciais, o uso de HDACi como quimioterapia ou 

quimioprevenção, tanto direcionada para o câncer como para outras doenças, 

embora bem animador(109, 112, 132-134), deve ser abordado com cautela. Apesar de 

apresentarem maior sucesso quando empregados para o tratamento de neoplasias 

hematológicas, o uso de HDACi em tumores sólidos é particularmente 

controverso(135). 

A literatura relata que em alguns tumores, por exemplo, próstata, o processo 

de deacetilação inibe a transcrição de genes alvo da proteína STAT3, incluindo 

genes promotores da proliferação, como ciclina D1, e genes antiapoptóticos, como 

Bcl-xL(136, 137). Nesse sentido, a superexpressão da atividade das HDAC ou a inibição 

da acetilação poderiam ser vantajosas no tratamento do câncer. Esse fato 

exemplifica a necessidade de vários estudos para determinar o papel da 

deacetilação em diferentes processos celulares. 

Dessa maneira, alguns trabalhos apontam o uso de inibidores do processo de 

acetilação no tratamento de diferentes doenças, como Alzheimer, diabetes e câncer. 

Na maioria dessas pesquisas, a família HAT p300/CBP é alvo desses inibidores 

(HATi)(138-142).  

As enzimas HAT são recrutadas como coativadores da transcrição, por 

fatores de transcrição, com o objetivo de gerarem o relaxamento da cromatina, 

através da acetilação das histonas. Além disso, as enzimas HAT, como PCAF, p300 

e CBP, também acetilam diversas proteínas não-histonas, sendo que muitas delas 

desempenham papéis proeminentes na oncogênese, como é o caso do NFkB e 

mTOR (mammalian target of rapamycin)(143-148) 

Em relação ao tratamento de neoplasias malignas, alguns trabalhos sugerem 

que a família p300/CBP atua como supressor de tumor, sendo que estudos 

revelaram que os genes p300 e CBP são mutados em > 85% de linhagens celulares 

ou tumores primários de carcinoma de cólon(149, 150). Apesar dessas evidências, 

outros estudos mostram que p300/CBP têm mostrado relação positiva com 

proliferação e sobrevivência celular, sendo que a diminuição ou a inibição de p300 

resulta na parada do crescimento de células neoplásicas  (ex.: carcinomas de 

próstata e mama)(139, 151). Desse modo, os HATi também representam novos, 

terapeuticamente relevantes, alvos moleculares para o desenvolvimento de drogas.  
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Um reconhecido HATi é a curcumina, composto polifenólico natural derivado 

da planta Curcuma longa(152, 153). A Curcuma longa é um arbusto perene que requer 

um clima quente e úmido, além de bastante água, sendo prevalente nas regiões 

tropicais e subtropicais, particularmente na Índia, China e Sudeste da Ásia 

(Indonésia, Tailândia, Vietnã e Filipinas). Seus rizomas são bastante utilizados 

principalmente devido à presença dos curcuminóides, uma classe de pigmentos 

amarelos composta essencialmente pela curcumina(154). 

A curcumina tem sido relacionada a inibição de proteínas associadas a 

eventos tumorais importantes, como proliferação celular, crescimento, diferenciação, 

sobrevivência e motilidade(155). Assim, a literatura relata a curcumina como sendo um 

inibidor, por exemplo, da proteína mTOR(148, 156), do fator de transcrição NFkB(147, 155, 

157) e da acetilação das histonas H3 e H4 pelas HATs da família p300/CBP(152, 153).  

Nesse sentido, foi demonstrado que a diminuição da atividade de p300 leva a 

diminuição do crescimento e ativação de um checkpoint direcionado para 

senescência em melanócitos humanos(158). Entretanto, por outro lado, sabe-se que a 

atividade da HAT p300/CBP é importante para transição G1/S do ciclo celular(159, 160). 

Portanto, estes resultados indicam que o papel de p300/CBP na biologia do câncer é 

versátil e contexto-dependente.  

 Vale ressaltar que tanto os inibidores das HATs como das HDACs têm 

mostrado resultados positivos no tratamento de neoplasias malignas, confirmando o 

surgimento de novos alvos terapêuticos e o potencial da terapia epigenética. 

Atualmente, drogas quimioterápicas amplamente utilizadas em tratamento de 

tumores sólidos, como a cisplatina(161), apesar de mostrarem resultados positivos 

ainda precisam lidar, por exemplo, com o fator resistência tumoral(162) e com o efeito 

genotóxico que parece apresentar associação com desenvolvimento de tumores 

secundários(163). 
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Baseando-se nas evidências expostas na revisão de literatura, o presente 

trabalho teve como objetivo: 

 

1. Geral 

Relacionar o comportamento agressivo dos CECP, em especial o CEB, com o 

processo de remodelação da cromatina. 

 

2. Específicos 

2.1. Verificar o padrão de acetilação da proteína histona 3 em um painel 

representativo composto por seis linhagens celulares de CECP e uma 

linhagem celular de queratinócitos normais; 

2.2. Analisar o potencial de invasão e a presença de subpopulação de 

células semelhantes às células-tronco em linhagens celulares de CEB 

exibindo baixos níveis de acetilação; 

2.3. Examinar em linhagens celulares e fragmentos de biópsia de CEB a 

influência do microambiente tumoral no padrão de acetilação e na 

expressão de biomarcadores ligados agressividade;  

2.4. Em linhagens celulares de CEB, estudar a eficácia dos inibidores da 

acetilação (HDACi - tricostatina A - TSA) em relação a agressividade 

tumoral, dessa maneira, avaliando proliferação, presença de células 

semelhantes às células-tronco, expressão de biomarcadores de 

agressividade, potencial de migração e invasão celular; 

2.5. Em linhagens celulares de CEB, avaliar a eficácia dos inibidores da 

deacetilação (HATi - curcumina) em relação a agressividade tumoral, 

desse modo, avaliando proliferação, presença de células semelhantes às 

células-tronco, expressão de biomarcadores de agressividade e 

potencial de migração celular; 

2.6. Em linhagens celulares de CEB, comparar o HATi curcumina ao agente 

genotóxico quimioterápico cisplatina em termos de eficácia terapêutica, 

avaliando  expressão de biomarcadores de agressividade e potencial de 

migração celular. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O presente trabalho foi desenvolvido no laboratório de Biologia Celular da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP, São Paulo, SP, 

Brasil) e no Laboratory of Epithelial Biology, University of Michigan School of 

Dentistry (UMICH, Ann Arbor, MI, USA). 

Todos os experimentos foram feitos em triplicata. 

 

 

4.1 Cultivo Celular 

 

 

Para a realização do estudo foram usadas seis linhagens celulares humanas 

de CECP (Tabela 4.1) e uma linhagem celular normal de queratinócitos derivados de 

mucosa bucal humana e espontaneamente imortalizados (NOK-SI). 

 

Tabela 4.1 - Origem das linhagens celulares de CECP 
 

Linhagem celular Localização 

HN6 Língua 

HN13 Língua 

Cal27 Língua 

HN12 
Linfonodo metastático proveniente de paciente 
diagnosticado com carcinoma epidermoide de 

língua 

HN30 Faringe 

Hep2 Laringe 

 

As linhagens celulares, acondicionadas em criotubos e meio próprio para 

congelamento, mantidas em tambor de nitrogênio líquido à temperatura de -180°C, 

foram descongeladas em banho-maria a 37oC por 2 min. e transferidas para placas 

de cultura de 10cm de diâmetro.  

Todas as linhagens celulares foram cultivadas em Dulbecco's Modified Eagle 

Medium (DMEM - Hyclone, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB - Hyclone, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, USA) e 1% de solução antibiótica–             (100U/ml 

penicilina, 100μ /                    250ng/ml anfotericina B - Hyclone, Thermo 
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Fisher Scientific, Waltham, MA, USA). As células foram mantidas em incubadora sob 

níveis controlados de temperatura (37°C), umidade e concentração de CO2 (5%).  

                                                                    

invertido de contraste de fase (Zeiss®            –                         

Alemanha) e o meio de cultura trocado de acordo com o metabolismo das células. 

Todos os procedimentos envolvendo cultivo celular foram realizados em capela de 

fluxo laminar. 

Após ocuparem 70% a 80% da placa de cultura    q               

                as células foram subcultivadas. Nesse processo, o meio de cultivo 

foi removido, separado em tubo de centrifugação, e a monocamada celular lavada 

(2-3 vezes) com solução tampão fosfato-salina livre de                   (    - 

Phosphate Buffered Saline – Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA), para que em 

seguida,                               (tripsinizadas) usando uma solução 

contendo 0.5g de tripsina e 0.2g de EDTA - Ethylenediamine tetraacetic acid - 

(Tripsin EDTA solution - Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA) durante 5-10 min. e 

à temperatura de 37°C. Posteriormente, as células em suspensão foram transferidas 

para o tubo de centrifugação contendo meio de cultura, previamente reservado, 

centrifugadas a 1500 rpm por 5 min. e à temperatura ambiente. Essa etapa tem por 

objetivo inativar a função enzimática da tripsina por meio do SFB contido no meio de 

cultura. O sobrenadante resultante foi aspirado e o precipitado de         

                                           q      q                          

                placas                                    incubadora (tanto para o 

subcultivo quanto para os ensaios experimentais).  

Cada procedimento de subcultivo dava origem a uma nova passagem celular. 

Geralmente, d                                                   s com 10% de 

dimetilsulfóxido (DMSO – Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA) eram congeladas 

e mantidas em tambor                       q      

 

 

4.2 Tratamentos in vitro 

  

 

Para mimetizar o microambiente tumoral, as linhagens celulares HN6 e HN13 

foram cultivadas por 24 horas com meio condicionado (MC) proveniente de células 
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endoteliais (MCE) e fibroblastos (MCF). O MCF foi coletado a partir do cultivo celular 

de fibroblastos (camundongo) da linhagem celular Swiss 3T3 (American Type 

Culture Collection - ATCC, Rockville, MD, USA) em DMEM (Hyclone, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, USA) suplementado com 10% de SFB (Hyclone, Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) e 1                        –             

(Hyclone, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) por 3 dias. Já o MCE foi 

gentilmente cedido pelo laboratório do Prof. Dr. Jacques Nör (Angiogenesis Lab, 

University of Michigan School of Dentistry, UMICH, Ann Arbor, MI, USA), sendo 

obtido tal como descrito por Campos et al.(164). 

Para indução da hiperacetilação global da cromatina foi empregado um 

inibidor do processo de deacetilação, ou seja, um HDACi chamado Tricostatina A 

(TSA - Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA). Foi utilizada como estoque uma 

solução de 5mM de TSA diluída em DMSO (Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA). 

A partir dessa solução estoque foi obtida a concentração de trabalho de 300nM. A 

literatura relata que a concentração necessária para inibir pela metade (IC50) tanto a 

atividade das enzimas HDACs como o índice proliferativo celular varia entre 100 e 

300nM para carcinomas de boca, cólon, pulmão, e mama, por exemplo (165-168). 

Dessa maneira, as linhagens celulares HN6 e HN13 foram tratadas com 300nM por 

24 horas, sendo o tempo de tratamento alterado apenas para os ensaios de 

migração e invasão celular, descritos adiante.  

 Para a indução da hipoacetilação global da cromatina utilizou-se a curcumina 

(bisdemethoxycurcumin - TCI America, Portland, OR, USA), composto derivado da 

planta Curcuma longa, sendo considerada um inibidor do processo de acetilação, ou 

seja, um HATi. A curcumina (TCI America, Portland, OR, USA) foi diluída em DMSO 

(Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA) para a obtenção de uma solução estoque 

de 100mM. A partir dessa solução estoque, diluições seriadas com o mesmo veículo 

(DMSO - Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA) foram realizadas para que 

concentrações menores (0.01μM, 0.1μM, 1μM, 10μ , 25μ , 50μ , 75μ  e 100μ ) 

da curcumina (TCI America, Portland, OR, USA) pudessem ser testadas, por meio 

da técnica de western blot, com o objetivo de se determinar a concentração de 

trabalho para as linhagens celulares HN6 e HN13. Definiu-se, então, a concentração 

                 μ      8                                         celular e 

proliferação, descrito adiante. 
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Os efeitos biológicos (expressão de biomarcadores de agressividade e 

potencial de migração celular) da indução da hipoacetilação global da cromatina nas 

linhagens celulares HN6 e HN13 foram comparados aos efeitos gerados pelo 

tratamento com o agente genotóxico cisplatina (Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, 

USA). Foi preparada uma solução estoque de cisplatina de 10mg/mL em DMSO 

(Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA) para que a partir dela fosse obtida a 

concentração de trabalho de 2.5μg/mL. A literatura relata concentrações de 

cisplatina que geram uma inibição de 50% do crescimento celular (IC50) variando 

entre 0.44 e 5.8μg/mL em carcinomas de cabeça e pescoço(169, 170). Assim, as 

linhagens celulares HN6 e HN13 foram tratadas com cisplatina 2.5μg/mL por 24 

horas. 

Por fim, na técnica de western blot, como controle da expressão dos 

anticorpos anti- pS6 (Cell Signaling, Danvers, MA, USA) e anti-p-p65 (Cell Signaling, 

Danvers, MA, USA), as células foram estimuladas com 100ng/mL de EGF (Life 

Technologies CO, Carlsbad, CA, USA) e 50nM de rapamicina (LC Laboratories, 

Woburn, MA, USA) por 15 min. e 30 min., respectivamente, de acordo com a 

literatura(171-173) e protocolo preestabelecido no Laboratory of Epithelial Biology, 

University of Michigan School of Dentistry (UMICH, Ann Arbor, MI, USA). 

 

 

4.3 Western blotting 

 

 

4.3.1 extração proteica 

 

 

 A extração proteica foi realizada com o auxílio de um                (5mL de 

0.5M Tris pH 6.8; 4mL SDS20%; 0.4mL; β-mercaptoethanol e 30.5mL água Milli Q) 

acrescido de uma solução composta por um conjunto de inibidores de protease 1x 

(solução estoque concentrada 7x em água Milli Q - Protease Inhibitor Cocktail 

Tablets – Roche Applied Science, Indianapolis, IN, USA). Em geral, para placas de 

seis poços, utilizou-   14 μ /     do tampão de lise, ou seja, 1  μ               

     +   μ       lução de inibidores de protease. 
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Independente do tratamento celular realizado, a extração proteica tinha 

sempre início com a remoção de todo o meio de cultura seguida de 3 lavagens com 

PBS (Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA) e adição de tampão de lise acrescido 

do coquetel de inibidores de protease. Neste momento, a placa de cultivo celular era 

apoiada sobre gelo e raspada, sendo seu conteúdo recolhido em tubo de 1.5ml para 

ser, em seguida, sonicado (MicrosonTM Ultrasonic cell Disruptor, Misonix, 

Farmingdale, NY, USA) e, finalmente, armazenado   temperatura de -80oC.  

 

 

4.3.2 reação de western blot 

 

 

   q                  (4 μ                      uma                de 

        ( μ  , fervidas por 5 min. à temperatura de 96°C e, em seguida, 

centrifugadas a 13000 rpm por 1 min à temperatura de 4°C. Como marcador de peso 

                   z    6μ     EZ-Run Prestained Rec Protein Ladder (Fisher 

Scientific, Hampton, NH, USA). 

As mostras foram submet                               is-acrilamida e 

sol                -glicina 1x (Fisher Scientific, Hampton, NH, USA) por 120 min., 

100 volts e à temperatura ambiente.  

O gel de resolução (10 e 15%) foi preparado com água destilada, resolving 

buffer (4X) (National Diagnostics, Atlanta, Georgia, USA), ProtoGel 30% (w/v) 

acrylamide/methylene bisacrylamide solution (37.5:1 ratio) (National Diagnostics, 

Atlanta, Georgia, USA), 10% persulfato de amônio (ammonium persulfate – APS - 

Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA) e TEMED (Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, 

USA). Já o gel de empilhamento foi composto por água destilada, stacking buffer 

(National Diagnostics, Atlanta, Georgia, USA), ProtoGel 30% (w/v) 

acrylamide/methylene bisacrylamide solution (37.5:1 ratio) (National Diagnostics, 

Atlanta, Georgia, USA), 10% persulfato de amônio (ammonium persulfate – APS - 

Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA) e TEMED (Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, 

USA). Ambos os géis foram preparados conforme protocolo do fabricante National 

Diagnostics (Atlanta, Georgia, USA). 

                                                                               

                                            -glicina 1x (Fisher Scientific, Hampton, 
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NH, USA)], para uma membrana de PVDF (Immobillion-P - Millipore, Billerica, MA, 

USA) por 90 min., 90 volts e à temperatura de 4°C.  

Em seguida, a membrana foi bloqueada por 45 min.,                à 

temperatura ambiente,                                           -T (TBS pH 7,4 

- Fisher Scientific, Hampton, NH, USA e 0.1% de Tween 20 - Sigma-Aldrich CO, St. 

Louis, MO, USA) ou               BSA (Bovine Serum Albumin, Cohn Fraction V - 

Millipore, Billerica, MA, USA             - T (TBS pH 7,4 - Fisher Scientific, 

Hampton, NH, USA e 0.1% de Tween 20 - Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA). A 

escolha da solução foi feita em função do tipo de anticorpo primário a ser utilizado, 

pois para anticorpos não fosforilados utilizou-se solução de bloqueio a base de leite 

e para anticorpos fosforilados a solução foi feita com BSA. 

Em seguida a membrana foi incubada overnight à temperatura de 4°       

                                   (       4             na mesma solução usada 

para bloquear inicialmente a membrana. Seguiram-se,              e temperatura 

ambiente, 3 lavagens de 5 min. cada com TBS-T (TBS pH 7,4 - Fisher Scientific, 

Hampton, NH, USA e 0.1% de Tween 20 - Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA) e, 

posterior,                            4                                    

ambiente, com o a                    (       4             no mesmo tipo de 

             z         diluir o an                .  

Por fim, a m                                                à temperatura 

ambiente, à 3 lavagens de 5 min. cada com TBS-T (TBS pH 7,4 - Fisher Scientific, 

Hampton, NH, USA e 0.1% de Tween 20 - Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA) e 

revelada utilizando o reagente ECL SuperSignal West Pico Substrate (Pierce 

Biotechnology, Rockford, IL, USA) ou ImmobilonTM Western Chemiluminescent AP 

Substrate (Millipore, Billerica, MA, USA) por meio de um dispositivo chamado UVP 

(BioSpectrum® Imaging System). 
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Tabela 4.2 -                 z                                     
 

Anticorpo Clone Tamanho Origem Diluição Companhia 

Anti-acetil-

Histona H3 

Lisina9 

C5B11 

9649* 
17kDa 

Rabbit 

Monoclonal 
1:1500 

Cell Signaling, 

Danvers, MA, USA 

Anti-Vimentina 
V9 

M072501* 
57kDa 

Mouse 

Monoclonal 
1:500 

Dako, Carpinteria, 

CA, USA 

Anti-BMI-1 
F6 

05-637* 
35kDa 

Mouse 

Monoclonal 
1:500 

Millipore,    

Billerica, MA, USA 

anti-Phospho-

NFkB p65 Ser
536

 

(p-p65) 

93H1 

3033* 
65kDa 

Rabbit 

Monoclonal 
1:1500 

Cell Signaling, 

Danvers, MA, USA 

Anti-Phospho-

S6 Ribosomal 

Protein Ser
235/236

 

(pS6) 

91B2 

4857* 
32kDa 

Rabbit 

Monoclonal 
1:1500 

Cell Signaling, 

Danvers, MA, USA 

Anti-GAPDH 
6C5 

CB1001* 
36 kDa 

Mouse 

Monoclonal 
1:20000 

Calbiochem, 

Gibbstown, NJ, 

USA 

Anti-rabbit IgG 

HRP 
sc-2004* - Goat 1:4000 

Santa Cruz 

Biotechnology, 

Santa Cruz, CA, 

USA 

Anti-mouse IgG 

HRP 
sc-2005* - Goat 1:3000 

Santa Cruz 

Biotechnology, 

Santa Cruz, CA, 

USA 

*Número do catálogo 

 

 

4.4 Ensaio de invasão celular 

 

 

Para a realização do ensaio de invasão celular foram utilizadas câmaras 

bipartidas. Essas câmaras são poços apresentando insertos que os dividem em dois 

compartimentos distintos (superior e inferior), pois os insertos apresentam uma 

membrana                               8 μ              (Individual Millicell cell 

culture inserts available for 24 well plates – Millipore, Billerica, MA, USA) (Figura 

4.1). Esse sistema cria dois ambientes diferentes o que permite a passagem 

voluntária das células de um lado para o outro da membrana, já que o diâmetro dos 

poros é consideravelmente menor do que o diâmetro das células. 

No fluxo laminar, os insertos de policarbonato foram cobertos por uma fina 

camada de fibronectina (BD Biosciences, San Jose, CA USA) (Figura 4.1). Para isso 
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foi preparada uma solução estoque de 1mg/mL de fibronectina (BD Biosciences, San 

Jose, CA USA) diluída em água destilada estéril. Em 10 mL de PBS (Sigma-Aldrich 

CO, St. Louis, MO, USA) foi acrescentada 1  μ  da solução estoque de fibronectina 

(BD Biosciences, San Jose, CA USA), sendo essa solução colocada em uma placa 

de petri de vidro de 10cm de diâmetro, onde os insertos foram mergulhados 

overnight, sob agitação e à temperatura de 4°C. Após esse período, os insertos 

foram lavados 1x com água destilada estéril e deixados à temperatura ambiente até 

secarem para poderem ser então utilizados. 

As linhagens celulares HN6 e HN13 foram plaqueadas sobre a membrana de 

policarbonato recoberta por fibronectina (8x104 células/inserto). Foi acrescido, no 

compartimento superior das câmaras bipartidas, DMEM (Hyclone, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, USA) suplementado com 10% de SFB (Hyclone, Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, MA, USA), 1% de solução antibiótica – antimicótica 

(Hyclone, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) e, no caso de algum tipo de 

tratamento, 300nM de TSA (Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA) ou   μ     

curcumina (TCI America, Portland, OR, USA). Por outro lado, no compartimento 

inferior das câmaras bipartidas, foi adicionado DMEM (Hyclone, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, USA) suplementado com 20% de SFB (Hyclone, Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, MA, USA), 1% de solução antibiótica – antimicótica 

(Hyclone, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) e, no caso de algum tipo de 

tratamento, 300nM de TSA (Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA)      μ     

curcumina (TCI America, Portland, OR, USA) (Figura 4.1).  

Após 8 horas, as células com maior capacidade de invasão atravessaram a 

membrana de fibronectina e ficaram na parte inferior do inserto. A membrana do 

inserto foi fixada com metanol por 6 min. a -20°C. À temperatura ambiente, a 

membrana foi corada com hematoxilina (Fisher Scientific, Hampton, NH, USA) por 5 

min. e, em seguida, lavada 2 vezes com água corrente por 5 min./cada para ser 

corada com eosina (Fisher Scientific, Hampton, NH, USA) por 5 min. e, finalmente, 

lavada mais 2 vezes com água da torneira por 5 min./cada. 

Com um cotonete de algodão, as células localizadas na parte superior do 

inserto (sem potencial de invasão) foram removidas e a membrana destacada do 

inserto para ser montada sobre uma lâmina usando o meio de montagem Sigma-

Fluoroshield (Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA). 

Para análise quantitativa do potencial de invasão celular, imagens foram 
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capturadas por meio de uma câmera digital QImaging ExiAqua monochrome 

(QImaging, Surrey, BC, Canada) acoplada a um microscópio Nikon Eclipse 80i 

(Nikon, Melville, NY, USA) e visualizadas através do software QCapturePro 7 

(QImaging, Surrey, BC, Canada). Em um aumento de 20x, quatro campos aleatórios 

foram capturados de cada grupo experimental para que o número de células 

invasivas fosse verificado. 

 

 
 
Figura 4.1 - Representação esquemática da câmara bipartida composta por inserto exibindo 

membrana de policarbonato com poros de 8μ  de diâmetro recoberta por fibronectina 
(Adaptado de BMG LABTECH - http://www.bmglabtech.com/application-notes/ 
fluorescence-intensity/fluoroblock-fluostar-144.cfm)

(174)
 

 

 

4.5 Identificação da subpopulação de células semelhantes às células-tronco (cancer  

stem cell – CSC) em carcinomas epidermoides de cabeça e pescoço  

 

 

4.5.1 atividade da enzima aldeído-desidrogenase  

 

 

A aldeído-desidrogenase (ALDH) é uma enzima desintoxicante responsável 

pela oxidação de aldeídos intracelulares(175). São relatadas diferentes isoformas da 

enzima ALDH, sendo a isoforma 1 altamente expressa em células com propriedades 

de células-tronco ou células progenitoras, normais ou malignas. A literatura 

demonstra a presença da enzima ALDH em linhagens celulares derivadas de tecido 

hematopoiético, neural, adiposo, mamário, pulmonar, ovariano e provenientes de 

regiões como tireoide, cabeça e pescoço, cólon e próstata(175-187). Clay et al.(183) 
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mostraram que somente a atividade da enzima ALDH é um marcador altamente 

especifico para detecção de CSC em CECP. 

O sistema ALDEFLUOR® (STEMCELL Technologies, Vancouver, BC, 

Canada) foi desenvolvido para detectar a atividade da enzima ALDH isoforma 1 em 

células viáveis, sendo seu princípio descrito como demonstrado no esquema da 

Figura 4.2.  

 

 
 
Figura 4.2 – Representação esquemática do princípio do sistema ALDEFLUOR

® 
(STEMCELL 

Technologies, Vancouver, BC, Canada) de detecção dos níveis da enzima ALDH em 
células viáveis 
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 Desse modo, de acordo instruções do fabricante (ALDEFLUOR® Kit from 

STEMCELL Technologies, Vancouver, BC, Canada), após os tratamentos in vitro 

preconizados [300nM de TSA por 24 horas (Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA) 

     μ               por 8 horas (TCI America, Portland, OR, USA)], 6.105 células 

de cada linhagem celular (HN6 e HN13) foram ressuspendidas em 1mL de Aldefluor 

assay buffer                                μ                    z         

(reagente ALDEFLUOR ativado BAAA). Imediatamente após essa etapa, a amostra 

                           (   μ                                           

                                                                         μ     

inibidor da enzima ALDH (DEAB). Ambos os tubos foram incubados por 45 min. à 

temperatura de 37°C. Por fim, as amostras foram centrifugadas por 5 min. a 250xg, 

o sobrenadante removido e o pellet                     μ     Aldefluor assay 

buffer. As amostras foram mantidas no escuro e no gelo até serem analisadas por 

meio do equipamento FACSDiVA Cell Sorter (BD Biosciences, Mountain View, CA, 

USA) e o software Weasel v.3.0.1 (The Walter and Eliza Hall Institute of Medical 

Research, Parkville, Victoria, Australia). 

 Vale ressaltar que a adição de DEAB ao grupo controle teve por objetivo 

confirmar que a origem da fluorescência emitida pelo grupo teste era proveniente da 

reação “substrato BAAA     z        ” e não do substrato BAAA adicionado em 

ambos os grupos (controle e teste).  

 

 

4.5.2 ensaio de formação de esferas 

 

 

 A presença de CSC nas linhagens celulares HN6 e HN13 foi avaliada por 

meio do ensaio de formação de esferas em placas de cultivo celular exibindo baixa 

adesão (Corning Incorporated Life Sciences, Tewksbury, MA, USA). 

O método de formação de esferas para identificação de CSC tem sido 

proposto e usado em diferentes linhagens celulares malignas, tais como mama, 

próstata e de origem neural(188, 189), sendo adaptado para CECP por Krishnamurthy 

et al.(187).  

Desse modo, para avaliar a capacidade de crescimento em suspensão das 

linhagens celulares HN6 e HN13 como esferas, 1.103 células de cada linhagem 
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celular foram semeadas em placas de cultivo de baixa adesão (Corning Incorporated 

Life Sciences, Tewksbury, MA, USA) contendo DMEM (Hyclone, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, USA), suplementado com 10% de SFB (Hyclone, Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) e 1% de solução antibiótica–antimi       

(Hyclone, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA). As células foram mantidas 

em incubadora sob níveis controlados de temperatura (37°C), umidade e 

concentração de CO2 (5%) durante 5 dias. Após esse período, iniciou-se o 

tratamento com 300nM de TSA por 24 horas (Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, 

USA) ou 75μ  de curcumina por 8 horas (TCI America, Portland, OR, USA) com o 

objetivo de analisar a influência da hiperacetilação e hipoacetilação global, 

respectivamente, na manutenção das esferas. 

Imagens foram capturadas por meio de uma câmera digital QImaging ExiAqua 

monochrome (QImaging, Surrey, BC, Canada) acoplada a um microscópio invertido 

de contraste de fase (Zeiss®            –                                     

visualizadas através do software QCapturePro 7 (QImaging, Surrey, BC, Canada). 

 

 

4.6 Imunofluorescência - tecido parafinado 

  

 

 Para este estudo foram selecionados 11 casos de carcinoma epidermoide 

bucal e 3 casos de mucosa bucal exibindo características histológicas de 

normalidade, coletados do arquivo do Serviço de Patologia Cirúrgica da Disciplina de 

Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.  

           z               3μ                                                

fixado em formol a 10% e emblo                                                

                 anteriormente                                                 

                            3-                  -       (     -                

                  1                      (              z     - aumento da 

adesão entre lâmina e corte). Os cortes foram armazenados à temperatura de 60°C 

por no mínimo 24 horas antes de seguirem para a etapa de desparafinização.  

A desparafinização foi feita através de 2 banhos de xilol, o primeiro a 60°C 

por 15 min. e o segundo à temperatura ambiente por 15 min. A seguir, iniciou-se a 

retirada do xilol e hidratação dos cortes por meio de banhos em cadeia             
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           [álcool absoluto (3 vezes de 3 min. cada), 95% (1 vez de 3 min.) e 85% (1 

vez de 3 min.)], passando, na sequência, para a remoção                       

através da incubação dos cortes em hidróxido de amônia a 10%, em solução 

alcoólica 95%, por 10 minutos. 

                     corrente por 10 minutos e em água destilada (apenas 

2 passagens para tirar o cloro presente na água corrente                          

tratamento de recuper                                             em            

ácido cítrico mono-hidratado (9.14mM, pH 6.0 - Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, 

USA) por 30 minutos em banho-maria à temperatura de  95°C.  

A seguir, os cortes foram lavados em água corrente por 10 min. e em água 

destilada (apenas 2 passagens para tirar o cloro presente na água corrente), 

seguindo para incubação em solução Sudan Black B (Merck, Darmstadt, Alemanha) 

0.3% diluída em etanol 70%, por 30 min. a temperatura ambiente, para eliminação 

da autofluorescência e reação de fundo - background(190). Seguiram-se 3 banhos de 

5 min. cada em etanol 70% e 3 banhos de 5 min. cada em água destilada.  

Na sequência, realizou-se a etapa de bloqueio da                     

tecidual                dos cortes em             1 1 ( /                  

         o a 6% e metanol por 30 min. (2 banhos de 15 min. cada). A seguir, os 

cortes foram lavados                   por 5 min. e imersos em PBS (Sigma-

Aldrich CO, St. Louis, MO, USA)                         o, por 15 min. (3 banhos 

de 5 min. cada), seguindo para o bloqueio dos                                     

BSA (Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA)   1                  (Sigma-Aldrich 

CO, St. Louis, MO, USA), por 45 min., em câmera úmida e à temperatura ambiente.  

Os cortes foram incubados com o                    (       4 3              

              q    , por 2 horas e 30 min.,                 e à temperatura 

ambiente. Em seguida, os cortes foram lavados com PBS (Sigma-Aldrich CO, St. 

Louis, MO, USA) por 15 min. (3 banhos de 5 min. cada) e incubados por 2 horas,    

              na ausência de luz e à temperatura ambiente, com             

                                       (Tabela 4.3                             

de bloqueio. Por fim, seguiram-se 3 lavagens com PBS (Sigma-Aldrich CO, St. 

Louis, MO, USA) de 5 min. cada e os cortes foram                              

usando o meio de montagem Vecta Shild (Vector Laboratories, Burlingame, CA, 

USA). 
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As lamínulas foram fixadas com o uso de esmalte incolor e armazenadas na 

geladeira,                  z   magens foram capturadas por meio de uma câmera 

digital Axio Cam HRc-Zeiss (                                ) acoplada a um 

microscópio Axio Imager.A1-Zeiss (                                ) e 

visualizadas através do software AxioVision 4.8.1 software (                        

Alemanha).  

 

Tabela 4.3 - Anticorpos utilizados para reação de imunofluorescência - tecido parafinado 
 

Anticorpo Clone Tamanho Origem Diluição Companhia 

Anti-acetil-

Histona H3 

Lisina9 

C5B11 

9649* 
17kDa 

Rabbit 

Monoclonal 
1:100 

Cell Signaling, 

Danvers, MA, USA 

Anti-Vimentina 
V9 

M072501* 
57kDa 

Mouse 

Monoclonal 
1:50 

Dako, Carpinteria, 

CA, USA 

Texas Red Anti-

Mouse IgG 
TI-2000* - Horse 1:100 

Vector 

Laboratories, 

Burlingame, CA, 

USA 

Fluorescein Anti-

rabbit IgG 
FI-1000* - Goat 1:100 

Vector 

Laboratories, 

Burlingame, CA, 

USA 

*Número do catálogo 

 

 

4.7 Imunofluorescência - linhagens celulares 

 

 

                                         z                                 

                                                   1         De cada linhagem 

celular (HN6 e HN13), 3.104 células foram semeadas em placas de 12 poços 

contendo DMEM (Hyclone, T                                            

                 1          (                                                

       1                        –             (                                   

Waltham, MA, USA). Após aproximadamente 12 horas, iniciou-se o tratamento com 

300nM de TSA por 24 horas (Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA) ou   μ     

curcumina, neste caso, por 24 horas (TCI America, Portland, OR, USA).  

Assim, após os tratamentos in vitro preconizados, o meio de cultura foi 

removido e as células foram lavadas 3 vezes com PBS (Sigma-Aldrich CO, St. Louis, 



  

 

68 

MO, USA), sendo depois fixadas com metanol por 6 min. a -20°C e lavadas com 

PBS (3 vezes de 5 min. cada - Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA). 

Em seguida, realizou-se o bloqueio dos sítios inespecíficos com solução de 

BSA (Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA) a 3%, diluído em PBS (Sigma-Aldrich 

CO, St. Louis, MO, USA), por 45 min., em câmera úmida e à temperatura ambiente.  

A seguir, as células foram incubadas, overnight, em câmera úmida e a 4°C, 

com                      (Tabela 4.4),                          q      Após esse 

passo, as células foram lavadas com PBS (3 vezes de 5 min. cada - Sigma-Aldrich 

CO, St. Louis, MO, USA) e incubadas por 2 horas, em câmara úmida, à temperatura 

ambiente e na ausência de luz,                          conjugado FITC ou Texas 

red (Tabela 4.4),                                 q    .  

Posteriormente, as células foram lavadas com PBS (3 vezes de 5 min. cada - 

Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA) e, no caso de marcação do citoesqueleto de 

actina, as células foram incubadas com o anticorpo anti-faloidina (Tabela 4.4) por 30 

min., em câmara úmida, à temperatura ambiente e na               z   

Após essa etapa, as células foram lavadas com PBS (3 vezes de 5 min. cada 

- Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA) e coradas com Hoechst 33342 (marcação 

DNA - Sigma-Aldrich Corp., St. Louis, MO, USA), 1:500 diluído em água destilada a 

partir de uma solução estoque 1:10 também diluída em água destilada, por 5 min., 

em câmara úmida, à temperatura ambiente e               z   

Por fim, as células foram lavadas com PBS (2 vezes de 5 min. cada - Sigma-

Aldrich CO, St. Louis, MO, USA),  água destilada (1 vez por 5 min.) e montadas 

sobre lâminas de vidro usando o meio de montagem Sigma-Fluoroshield (Sigma-

Aldrich CO, St. Louis, MO, USA). 

Imagens foram capturadas por meio de uma câmera digital QImaging ExiAqua 

monochrome (QImaging, Surrey, BC, Canada) acoplada a um microscópio Nikon 

Eclipse 80i (Nikon, Melville, NY, USA) e visualizadas através do software 

QCapturePro 7 (QImaging, Surrey, BC, Canada). 

No caso da dupla marcação vimentina-citoqueratina 14, quatro campos 

aleatórios de cada grupo experimental foram selecionados e fotografados com a 

mesma magnitude (20x) e resolução para analisar quantitativamente a morfologia e 

o número de células positivas. 

No caso da marcação para Ki67, quatro campos de cada grupo experimental 

foram selecionados e fotografados com a mesma magnitude (20x) e resolução para 
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verificação do número de células positivas. 

 

Tabela 4.4 - Anticorpos utilizados para reação de imunofluorescência - linhagens celulares 
 

Anticorpo Clone Tamanho Origem Diluição Companhia 

Anti-Ki67 
MIB-1 

M7240* 
345 e 395 kDa 

Mouse 

Monoclonal 
1:100 

Dako, Carpinteria, 

CA, USA 

Anti-Vimentina 
V9 

M072501* 
57kDa 

Mouse 

Monoclonal 
1:50 

Dako, Carpinteria, 

CA, USA 

Anti-

Citoqueratina 14 

AF 64 

PRB155P* 
55kDa 

Rabbit 

Policlonal 
1:1000 

Covance, 

Princeton, NJ, 

USA 

Anti-BMI-1 
F6 

05-637* 
35kDa 

Mouse 

Monoclonal 
1:50 

Millipore,    

Billerica, MA, USA 

Anti-acetil-

Histona H3 

Lisina9 

C5B11 

9649* 
17kDa 

Rabbit 

Monoclonal 
1:100 

Cell Signaling, 

Danvers, MA, USA 

Faloidina 

(rodamina) 
PHDR1* - - 1:100 

Cytoskeleton, 

Denver, CO, USA 

Fluorescein 

Anti-mouse IgG 
FI-2000* - Horse 1:100 

Vector 

Laboratories, 

Burlingame, CA, 

USA 

Texas Red Anti-

Mouse IgG 
TI-2000* - Horse 1:100 

Vector 

Laboratories, 

Burlingame, CA, 

USA 

Fluorescein 

Anti-rabbit IgG 
FI-1000* - Goat 1:100 

Vector 

Laboratories, 

Burlingame, CA, 

USA 

*Número do catálogo 

 

 

4.8                                           

 

 

                           de RNA por siRNA (short interfering RNA), descrita 

por Squarize et al.(191), foi utilizada para silenciar, nas linhagens celulares HN6 e 

HN13, a ex        de    α      β, proteínas associadas com a ativação do fator de 

              κ (191, 192).  

Assim, 4.104 células foram semeadas em placas de 6 poços contendo DMEM 

(Hyclone, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA), suplementado com 10% de 
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SFB (Hyclone, Thermo                                        1             

           –             (                                                       

Em seguida, para promover o knockdown dos genes codificadores das 

             α      β       adicionados oligonucleotídeos sintéticos de RNA de 

dupla-fita (siRNA) contra    α (SI00605115 - Qiagen, Valencia, CA, USA)      β 

(       3 6 -                                                    z        auxílio 

do agent                 HiPerFect (Qiagen, Valencia                             

                              

                                              (          α      β        

determinados por Squarize et al.(191), através de curvas de diluição e pela técnica de 

western blot. 

Desse modo, a concentração de siRNA           α        12.5nM 

[(SI00605115 - Qiagen, Valencia, CA, USA) NM_001278;           ’- CAG GAG 

AAG UUC GGU UUA GUAdTdT-3’               ’- UAC UAA ACC GAA CUU CUC 

CUGdTdT-3’]   contra    β foi de 25nM [(SI02777376 - Qiagen, Valencia, CA, USA) 

NM_001556;           ’- CUG GAG AAG UAC AGC GAG CAAdTdT-3’              

 ’- UUG CUC GCU GUA CUU CUC CAGdTdT-3’ ]. As sequências de 

oligonucleotídeos sintéticos de RNA de dupla-fita usadas como controle negativo 

(siRNA não-específico = scrambled siRNA) na concentração de 12.5nM foram: 

forward:  ′-UUC UCC GAA CGU GUC ACG UdTdT-3′     reverse:  ′- ACG UGA 

CAC GUU CGG AGA AdTdT-3′ (1027310 - - Qiagen, Valencia, CA, USA). 

Depois de 72 horas de tratamento com siRNA, as células foram tratadas com 

              μ /   por mais 24 horas. Após             , foi coletado o lisado 

celular cujas proteínas foram submetidas à técnica de western blot para análise da 

eficiência do silenciamento. 

 

 

4.9 Ensaio de migração celular 

 

 

 As linhagens celulares NOK-SI, HN6 e HN13 foram cultivadas em placas de 

seis poços até atingirem a confluência. A monocamada de células foi raspada em 

duas linhas retas com a ponta da pipeta p200, gerando uma fenda em cruz. Após 

essa etapa, as células foram submetidas a diferentes tratamentos: 
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a) 300nM de TSA (Sigma-Aldrich CO, St. Louis, MO, USA); 

b)   μ               (TCI America, Portland, OR, USA); 

c)    μ /                 (     -Aldrich CO, St. Louis, MO, USA); 

d)          α (Qiagen, Valencia, CA, USA) + cisplatina (Sigma-Aldrich CO, St. 

Louis, MO, USA); 

e)          β (Qiagen, Valencia, CA, USA) + cisplatina (Sigma-Aldrich CO, St. 

Louis, MO, USA). 

Imagens foram capturadas em 0, 12, 24, 36 e 48 horas por meio de uma 

câmera digital QImaging ExiAqua monochrome (QImaging, Surrey, BC, Canada) 

acoplada a um microscópio invertido de contraste de fase (Zeiss®            –      

                                      z                                       

(QImaging, Surrey, BC, Canada). 

As imagens obtidas de cada grupo experimental foram analisadas 

quantitativamente por medição da área da fenda por meio do AxioVision 4.8.1 

software (Carl Zeiss, Thornwood, NY, USA).   

 

 

4.10 Análise estatística 

 

 

 Todas as análises estatísticas foram feitas por meio do software GraphPad 

Prism (GraphPad Software, San Diego, CA). Teste t de Student foi usado para 

examinar a associação entre as linhagens celulares e os tratamentos in vitro 

preconizados, sendo o nível de significância considerado quando p < 0.05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Verificação do padrão de acetilação da proteína histona 3 no resíduo de lisina 9  

em linhagens celulares de CECP 

 

 

A acetilação no resíduo de lisina 9 da proteína histona 3 é tradicionalmente 

associada a ativação do processo de transcrição, ou seja, está relacionada com a 

cromatina ativa ou aberta, sendo, portanto, considerada um marcador dos níveis de 

expressão gênica(193, 194). 

 Por meio da técnica de western blot, analisou-se o padrão de acetilação da 

proteína histona 3 no resíduo de lisina 9 (acetil-Histona H3 Lisina9) em um painel 

representativo composto por seis linhagens celulares de CECP e uma linhagem 

celular normal de queratinócitos bucais (NOK-SI).  

Notou-se uma variação nos níveis de expressão da proteína acetil-Histona H3 

Lisina9 entre as linhagens celulares de CECP, como pode ser observado na Figura 

5.1A.  

As linhagens celulares HN6 e HN13 mostram os menores níveis de acetilação 

quando comparadas ao controle (NOK-SI) ou as outras linhagens celulares de 

CECP. 

  

 

5.2 Caracterização do padrão biológico associado a agressividade de células 

neoplásicas exibindo compactação da cromatina  

 

 

A literatura afirma que a deacetilação das histonas pode influenciar na 

expressão de genes envolvidos na iniciação, progressão e metástase tumoral, além 

de contribuir significativamente para o desenvolvimento de neoplasias resistentes 

aos quimioterápicos convencionais(115, 132). Por esse motivo, para a verificação da 

relação entre padrão de agressividade tumoral e estado conformacional da 

cromatina, foram selecionadas as linhagens celulares HN6 e HN13, que 

apresentaram os mais baixos níveis da proteína acetil-Histona H3 Lisina9 em 
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relação tanto a linhagem celular NOK-SI (queratinócitos normais) quanto as outras 

linhagens celulares de CECP (Figura 5.1A). 

Primeiramente, verificou-se, por meio da técnica de western blot, a expressão 

da proteína vimentina (correlacionada a um fenótipo invasivo, considerada marcador 

da TEM e associada a um prognóstico ruim)(88, 92, 195) nas linhagens celulares HN6 e 

HN13. Somente a linhagem celular HN6 mostrou-se positiva para proteína vimentina 

(Figura 5.1B).  

Através do ensaio de invasão celular, notou-se que as linhagens celulares 

HN6 e HN13 apresentaram habilidade para invadir, porém a linhagem celular HN6 

apresentou uma população de células com potencial de invasão significativamente 

maior que a linhagem celular HN13 (p < 0.0001), como demonstrado na Figura 5.1C. 

Por fim, através da expressão da atividade da enzima ALDH (marcador de 

células-tronco)(182, 183), avaliou-se a presença de CSC nas linhagens celulares HN6 e 

HN13. Ambas as linhagens celulares exibiram uma subpopulação de CSC, sendo a 

expressão de ALDH significativamente maior na linhagem celular HN6 (11.68% de 

células positivas) quando comparada a linhagem celular HN13 (4.23% de células 

positivas) (Figura 5.1D).  

Portanto, as linhagens celulares HN6 e HN13 exibiram níveis semelhantes de 

expressão da proteína acetil-Histona H3 Lisina9, porém a linhagem celular HN6 

apresentou um potencial de agressividade significativamente maior que a linhagem 

celular HN13, que demonstrou características compatíveis com tumores quiescentes 

pouco agressivos. 
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5.3 Influência do microambiente tumoral na remodelação da cromatina do CEB  

 

 

Encontra-se bem estabelecida a importância do microambiente tumoral na 

progressão, invasão e metástase dos cânceres em geral(80-82).  

Assim, utilizando meio condicionado proveniente do cultivo de células 

endoteliais (MCE)(164) e de fibroblastos (MCF), observou-se, em linhagens celulares 

de CEB exibindo baixos níveis da proteína acetil-Histona H3 Lisina9 (Figura 5.1A), a 

influência do microambiente tumoral na remodelação da cromatina e, consequente, 

expressão de biomarcadores associados a agressividade. 

As linhagens celulares HN6 e HN13 foram cultivadas com MCE por 24 horas 

e, após esse período, por meio da técnica de western blot, foi detectado na linhagem 

celular HN6 um aumento expressivo dos níveis da proteína acetil-Histona H3 

Lisina9, em relação ao grupo controle, indicando uma abertura ou relaxamento 

global da cromatina (Figura 5.2A). Em contrapartida, a linhagem celular HN13 exibiu 

um decréscimo, em relação ao grupo controle, da expressão da proteína acetil-

Histona H3 Lisina9, apontando a indução da compactação ou fechamento global da 

cromatina (Figura 5.2A). 

 Em ambas as linhagens celulares, a remodelação da cromatina induzida pelo 

cultivo celular em MCE, mostrou-se associada a expressão de vimentina e BMI-1, 

duas proteínas relacionadas a um fenótipo fusiforme e comportamento celular 

agressivo(88, 92, 195-197). Por meio da técnica de western blot, notou-se que o 

relaxamento da cromatina (linhagem celular HN6) levou a um aumento da expressão 

de vimentina e BMI-1, por outro lado, a sua compactação (linhagem celular HN13) 

induziu a uma diminuição da proteína BMI-1, sendo que a proteína vimentina 

continuou a não ser expressa (Figura 5.2A). Nesse sentido, a compactação da 

cromatina na linhagem celular HN13 induziu um padrão tumoral ainda mais 

quiescente. 

 Ambas as linhagens celulares (HN6 e HN13) também foram cultivadas com 

MCF, porém, através da técnica de western blot, não foi notada nenhuma alteração 

na expressão das proteínas acetil-Histona H3 Lisina9, vimentina e BMI-1, em relação 

ao grupo controle (Figura 5.2A). 

 Por fim, para confirmar in vivo a relação entre o relaxamento da cromatina e a 

agressividade tumoral encontrada in vitro (Figura 5.2A), foram selecionados 
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fragmentos de mucosa bucal normal e CEB, corados pela técnica da hematoxilina-

eosina (Figura 5.2B – a/b). 

Através da técnica de imunofluorescência, foram observadas células 

neoplásicas exibindo marcação para acetil-Histona H3 Lisina9 apenas no fronte de 

invasão do carcinoma epidermoide. Interessantemente, essas células apresentaram 

concomitante expressão da proteína vimentina (Figura 5.2B – d).  

O fragmento de mucosa normal que apesar de demonstrar, distribuídas 

aleatoriamente por todo o epitélio,  numerosas células positivas coradas para acetil-

Histona H3 Lisina9, não houve colocalização com a proteína vimentina, encontrada 

somente nos fibroblastos presentes no tecido conjuntivo subjacente (Figura 5.2B - c). 
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5.4 Resposta tumoral positiva ao tratamento com TSA 

 

 

 Após serem tratadas com o HDACi TSA, as linhagens celulares HN6 e HN13 

exibiram diminuição significativa da proliferação celular (p = 0.0136 e p = 0.0011, 

respectivamente), analisada (quantificada) por meio da técnica de 

imunofluorescência para o biomarcador de proliferação Ki67(198, 199) (Figura 5.3A). 

  Além disso, o tratamento das linhagens celulares HN6 e HN13 com TSA 

também apresentou resultados positivos em relação a subpopulação de CSC, uma 

vez que ambas as linhagens celulares exibiram uma diminuição evidente da 

atividade da enzima ALDH (Figura 5.3B). As linhagens celulares HN6 e HN13 

apresentaram, respectivamente, 11.38% e 6.13% de células positivas, sendo que 

após o tratamento com TSA passaram a expressar 4.3% e 0.59% de positividade. 

Ainda, o tratamento com TSA levou, em ambas as linhagens celulares, a 

desorganização das esferas formadas em placas de cultivo celular exibindo baixa 

adesão (Figura 5.3C). Tanto a detecção da atividade da enzima ALDH como o 

ensaio de formação de esferas são métodos funcionais usados continuamente para 

a detecção de células-tronco in vitro(182, 183, 187). 
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5.5 Resposta tumoral negativa ao tratamento com TSA 

 

 

HDACi têm mostrado resultados promissores no tratamento de malignidades 

hematológicas, no entanto, mecanismos de resistência têm sido relatados em 

tumores sólidos(135).  

Nesse sentido, primeiramente, verificou-se o potencial de migração de 

queratinócitos normais e de células neoplásicas após tratamento com TSA. Para 

tanto, foi produzida uma fenda na monocamada de células das linhagens celulares 

NOK-SI, HN6 e HN13. No caso da linhagem celular NOK-SI, a fenda se fechou 

quase que por completo apenas depois de 36 horas (Figura 5.4A). Por outro lado, 

foram necessárias 24 horas para que a fenda se fechasse nas linhagens celulares 

HN6 e HN13 (Figura 5.4A). Observou-se que após o tratamento com TSA, as 

linhagens celulares neoplásicas mostraram um discreto aumento do potencial de 

migração quando comparadas aos seus respectivos controles (Figura 5.4.A). 

Contudo, apenas a linhagem celular NOK-SI exibiu aumento estatisticamente 

significativo do seu potencial migratório em relação ao seu controle (p = 0.0361 para 

o tempo de 12 horas, p = 0.0004 para o tempo 24 horas e p = 0.0002 para o tempo 

de 36 horas) (Figura 5.4A). 

Verificou-se também o potencial de invasão das linhagens celulares HN6 e 

HN13 após tratamento com TSA. Assim, como consequência da indução da 

hiperacetilação da proteína acetil-Histona H3 Lisina9, ambas as linhagens celulares 

neoplásicas exibiram um aumento estatisticamente significativo do número de 

células invasivas, em relação ao grupo controle (HN6 - p = 0.0479 e HN13 - p = 

0.0008) (Figura 5.4B). 

 

 

O relaxamento global da cromatina, induzida pelo tratamento com TSA, levou 

a uma alteração da morfologia apenas nas linhagens celulares tumorais (HN6 e 

HN13), analisada por meio da marcação do citoesqueleto pela proteína faloidina, 

verificada através da técnica de imunofluorescência. O relaxamento da cromatina 

levou a uma mudança de fenótipo poligonal para fusiforme nas linhagens celulares 

HN6 e HN13 (Figura 5.5A).  
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Além disso, após o tratamento com TSA, foi observado um aumento significativo da 

proteína vimentina nas linhagens celulares HN6 e HN13 (Figuras 5.5B e 5.6A – HN6 

p = 0.0146 e HN13 p < 0.0001), sendo essa expressão diretamente associada ao 

aumento evidente do número de células exibindo fenótipo fusiforme (Figuras 5.5B e 

5.6B – HN6 p = 0.0004 e HN13 p = 0.0002). Em linhagens celulares neoplásicas, a 

expressão da proteína vimentina associada a um fenótipo celular fusiforme são 

características compatíveis com a TEM(88, 92, 195).  

Finalmente, após o tratamento com TSA, a técnica de imunofluorescência 

evidenciou, nas linhagens celulares HN6 e HN13, um fenótipo fusiforme, apontado 

pela marcação do citoesqueleto pela proteína faloidina. Além disso, observou-se um 

aumento da expressão da proteína BMI-1, que exibiu notável marcação nuclear 

visualizada através da técnica de imunofluorescência e quantificada por meio da 

técnica de western blot (Figura 5.6C). A expressão da proteína BMI-1 encontra-se 

associada a um comportamento celular agressivo(196, 197). 
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5.6 Influência positiva da compactação da cromatina em linhagens celulares de CEB 

 

 

 As linhagens celulares HN6 e HN13 foram tratadas com o HATi curcumina(152, 

153) por 8 horas, sendo a dose definida por meio de uma curva de diluição para 

verificação da melhor concentração de inibição concomitante das proteínas mTOR e 

NFkB, principais alvos da curcumina(155-157). 

A proteína mTOR controla diretamente a atividade da proteína ribossomal 

S6(200-202). Dessa forma, a análise da expressão da proteína ribossomal S6 é um 

ótimo readout da atividade da proteína mTOR.  

Nesse sentido, avaliou-se a marcação da proteína ribossomal S6 ativada 

[Phospho-S6 Ribosomal Protein (pS6)], através da técnica de western blot, nas 

linhagens celulares HN6 e HN13 tratadas por 8 horas com diferentes concentrações 

de curcumina. Além disso, nas mesmas condições, também foi verificada a 

expressão da proteína NFkB ativada [Phospho-NFkB (p-p65)].  

Como controle da expressão dos anticorpos pS6 e p-p65, as linhagens 

celulares HN6 e HN13 foram tratadas com EGF (15 min. – 100ng/mL) e rapamicina 

(30 min. – 50nM), pois já encontra-se bem estabelecido na literatura que o 

tratamento com EGF é responsável pelo aumento da expressão de pS6 e p-p65, e o 

tratamento com rapamicina leva a uma diminuição da expressão de pS6, uma vez 

que a rapamicina inibe a atividade da proteína mTOR(171-173).  

Na Figura 5.7A, notou-se que                     μ               por 8 

horas foi ideal para inibição concomitante das proteínas pS6 e p-p65 na linhagem 

celular HN6, sendo também válida para linhagem celular HN13, conforme Figura 

5.7B. A partir dessa análise, para as linhagens celulares HN6 e HN13, estabeleceu-

se o tratamento de                                μ   

Inicialmente,  foi avaliado o índice proliferativo das linhagens celulares HN6 e 

HN13, após tratamento com curcumina pelo tempo de 24 horas. Para tanto, por meio 

da técnica de imunofluorescência, verificou-se a expressão do biomarcador de 

proliferação Ki67(198, 199) que demonstrou significativa diminuição da sua marcação 

em ambas as linhagens celulares tratadas com curcumina (HN6 - p = 0.0018  e 

HN13 - p = < 0.0001) (Figura 5.7C). 
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A compactação global da cromatina gerada pela curcumina (  μ             

de 8 horas) nas linhagens celulares HN6 e HN13 levou a uma diminuição 

significativa da atividade da enzima ALDH (Figura 5.8A). As linhagens celulares HN6 

e HN13 apresentaram, respectivamente, 11.38% e 6.13% de células positivas, 

sendo que após o tratamento com curcumina passaram a expressar 1.48% e 0.43% 

de positividade. Somado a isso, notou-se o rompimento das esferas formadas em 

placas de cultivo celular exibindo baixa adesão, após 8 horas de tratamento com 

  μ               (Figura 5.8B). Tanto a detecção da atividade da enzima ALDH 

como o ensaio de formação de esferas são métodos funcionais suportados pela 

literatura para a detecção de células-tronco in vitro(182, 183, 187). 
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Verificou-se também o potencial de invasão das linhagens celulares HN6 e 

  13                               (  μ                8                     

consequência da indução da hipoacetilação da proteína acetil-Histona H3 Lisina9, 

ambas as linhagens celulares neoplásicas exibiram uma diminuição expressiva do 

número de células invasivas, em relação ao grupo controle (HN6 - p = 0.0010 e 

HN13 - p = 0.0351) (Figura 5.9A). 

 Corroborando com o ensaio de invasão, o tratamento das linhagens celulares 

                          (  μ                8                    evidente 

diminuição da expressão da proteína BMI-1 (biomarcador de agressividade)(196, 197) 

em ambas as linhagens celulares, verificada por meio da técnica de western blot 

(Figura 5.9B).  

 Por fim, observou-se que em linhagens celulares de CEB, o tratamento com 

curcumina mostrou maior efetividade em termos de diminuição da agressividade 

tumoral do que o tratamento com cisplatina, droga quimioterápica amplamente 

utilizada para tratamento de tumores sólidos, como os CECP(161). 

 As linhagens celulares HN6 e HN13 foram tratadas com cisplatina (2.5ug/mL 

– 24 horas)             (  μ                8                              

cisplatina levou a um aumento das proteínas NFkB (p-p65) e BMI-1 enquanto que a 

curcumina foi responsável por uma diminuição expressiva de ambas as proteínas 

(Figura 5.9C).  

                                              meio de siRNA, pode-se notar, 

nas linhagens celulares HN6 e HN13, em especial na linhagem celular HN13, que o 

tratamento com siRNA_   α ou siRNA_   β foi responsável pela diminuição da 

ativação da proteína NFkB (p-p65) pela cisplatina, o que gerou, consequentemente, 

uma diminuição dos níveis da proteína BMI-1, sendo mais evidente na linhagem 

          13                      β +             (Figura 5.9C). 
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A diminuição da expressão das proteínas NFkB (p-p65) e BMI-1 foi 

responsável pela redução significativa da migração celular (Figura 5.10 e Tabela 

5.1). Em geral, verificou-se que quanto maior a inibição das proteínas NFkB (p-p65) 

e BMI-1 (Figura 5.9C) maior o impacto na migração celular. 

O tratamento com cisplatina (2.5ug/mL) levou a uma diminuição da migração 

celular apenas na linhagem celular HN6, corroborando com o resultado encontrado 

na Figura 5.9C, que mostra, na linhagem celular HN13, uma maior ativação das 

proteínas NFkB (p-p65) e BMI-1, após o tratamento com cisplatina. 

Além disso, pode-se notar que                           α    

         β, por ser responsável pela diminuição da ativação da proteína NFkB (p-

p65) pela cisplatina e gerando, dessa forma, uma redução dos níveis da proteína 

BMI-1 (Figura 5.9C), levou a uma impactação da migração de ambas as linhagens 

celulares, sendo mais expressiva na linhagem celular HN13, pois nessa linhagem 

                                  β + cisplatina produziu uma diminuição 

expressivas dos níveis de NFkB (p-p65) e BMI-1 (Figura 5.9C) .   

 O                            μ                  z                 

completo a migração celular nas linhagens celulares HN6 e HN13, confirmando mais 

uma vez os resultados apresentados na Figura 5.9C, ou seja, quanto maior a 

inibição das proteínas NFkB (p-p65) e BMI-1 (Figura 5.9C) maior o impacto no 

processo de migração celular. 

 A tabela 5.1 descreve a análise estatística do potencial de migração (Figura 

5.10) das linhagens celulares HN6 e HN13 após tratamento com cisplatina, 

siRNA_IKKα + cisplatina, siRNA_IKKβ + cisplatina e curcumina (teste t de Student 

pareado, sendo o nível de significância considerado quando p < 0.05). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Com aproximadamente 500 a 550 mil novos casos e 300 mil mortes 

anualmente, o carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço (CECP) representa uma 

das seis neoplasias malignas mais comuns no mundo(3, 9, 10). Dos cânceres de 

cabeça e pescoço, o carcinoma epidermoide bucal (CEB) é o que apresenta maior 

prevalência(1, 5, 6, 9, 10). Apesar dos avanços terapêuticos para os cânceres de uma 

maneira geral, os índices de sobrevida para o CEB ainda são considerados baixos(3, 

31, 32). Em média, metade dos pacientes morre em cinco anos(33) e, infelizmente, os 

sobreviventes ainda são marcados por disfunções estéticas e funcionais, 

acarretando diretamente em queda da qualidade de vida(28-30). Nesse sentido, novas 

terapias têm sido propostas com o objetivo de melhorar as taxas de 

morbimortalidade. 

 Uma grande variedade de alterações genéticas e genômicas, como 

amplificações, translocações, deleções e mutações pontuais, têm sido associadas 

ao desenvolvimento de neoplasias malignas. No entanto, estudos recentes têm 

demonstrado que alterações epigenéticas                    q                 

  q                               também desempenham um importante papel na 

carcinogênese(36-38).                                                                

                                                                                

modificações pós-traducionais das histonas incluem, por exemplo, acetilação, 

deacetilação, metilação, fosforilação, estando envolvidas na regulação da expressão 

gênica(36-41, 111).  

Acetilação e deacetilação das histonas desempenham importantes papéis na 

regulação transcricional de genes em células eucarióticas. O estado de acetilação 

das histonas é dependente do equilíbrio das atividades das enzimas HAT e HDAC. 

As HDACs removem grupos acetil de resíduos de lisina localizados na cauda das 

histonas, tornando a estrutura de cromatina mais condensada, o que resulta na 

repressão da transcrição gênica por meio da limitação da acessibilidade dos fatores 

de transcrição. No caso da acetilação, grupos acetil são adicionados pelas HATs a 

resíduos de lisina localizados nas caudas das histonas levando a desestabilição e 

relaxamento (abertura) da estrutura da cromatina, desse modo, facilitando a 

transcrição gênica(113, 114). 
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É relatado que as enzimas HDACs estão superexpressas em diversos 

cânceres, como no caso dos carcinomas gástricos e de próstata(117, 119). Por criarem 

uma cromatina não permissiva, as HDACs encontram-se relacionadas a regulação 

da expressão e atividade de diferentes proteínas envolvidas, por exemplo, tanto na 

iniciação como progressão do câncer, além de contribuir significativamente para o 

desenvolvimento de neoplasias resistentes aos quimioterápicos convencionais(115, 

132).  

Nesse sentido, foram selecionadas seis linhagens de CECP para análise do 

estado conformacional da cromatina. Para tanto, os níveis de acetilação da proteína 

histona 3 no resíduo de lisina 9 presentes nas linhagens celulares HN6 e HN13 

foram comparados aos presentes em queratinócitos normais (linhagem celular NOK-

SI). A acetilação no resíduo de lisina 9 da proteína histona 3 é tradicionalmente 

associada a ativação do processo de transcrição, ou seja, está relacionada com a 

presença de uma cromatina ativa ou aberta, sendo, portanto, considerada um 

marcador dos níveis de expressão gênica(193, 194).  

De fato, as linhagens celulares neoplásicas exibiram níveis mais baixos da 

acetil-Histona H3 Lisina9 em relação a células normais (Figura 5.1A), mostrando a 

maior compactação da cromatina em tumores malignos. Chen et al.(203) também 

demonstraram a redução da expressão de acetil-Histona H3 Lisina9 em carcinomas 

epidermoides de esôfago. Song et al.(204)         i et al.(205) confirmaram a 

diminuição de acetil-Histona H3 Lisina9 em carcinomas de pulmão.  

Esses achados confirmam o aumento da expressão e atividade das enzimas 

HDACs em neoplasias malignas. Vale ressaltar mais uma vez que a literatura relata 

a influência da deacetilação das histonas (compactação da cromatina) na expressão 

de genes envolvidos na iniciação, progressão e metástase tumoral, além de 

contribuir significativamente para o desenvolvimento de neoplasias resistentes aos 

quimioterápicos convencionais(115, 132). 

Desse modo, para a verificação da relação entre padrão de agressividade 

tumoral e estado conformacional da cromatina, foram selecionadas as linhagens 

celulares HN6 e HN13, ambas CEB de língua, por exibirem os mais baixos níveis de 

acetil-Histona H3 Lisina9 em relação tanto a linhagem celular NOK-SI (queratinócitos 

normais) quanto as outras linhagens celulares de CECP (Figura 5.1A).  

Inicialmente, detectou-se a expressão da vimentina, proteína correlacionada a 

um fenótipo invasivo e estando associada a um prognóstico ruim(88, 92, 195), nas 
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linhagens celulares HN6 e HN13. Somente a linhagem celular HN6 mostrou-se 

positiva para proteína vimentina (Figura 5.1B). Esse achado corroborou com o 

resultado encontrado no ensaio de invasão, uma vez que apesar das linhagens 

celulares HN6 e HN13 apresentarem habilidade para invadir, apenas a linhagem 

celular HN6 exibiu uma população de células com potencial de invasão 

significativamente maior que a linhagem celular HN13 (p < 0.0001), como 

demonstrado na Figura 5.1C, confirmando a influência da expressão da proteína 

vimentina no padrão de invasão celular.  

Por fim, através da expressão da atividade da enzima ALDH (marcador de 

células-tronco)(182, 183), avaliou-se a presença de CSC. Ambas as linhagens celulares 

exibiram uma subpopulação de CSC, sendo a expressão de ALDH 

significativamente maior na linhagem celular HN6 (11.68% de células positivas) 

quando comparada a linhagem celular HN13 (4.23% de células positivas) (Figura 

5.1D). A diferença de expressão da proteína ALDH entre as linhagens celulares HN6 

e HN13 reafirmou, novamente, o padrão mais agressivo da linhagem celular HN6, 

sendo relatada que a expressão de ALDH encontra-se relacionada a um pior 

prognóstico(206), uma vez que as CSC teriam um importante papel na recorrência 

tumoral, pois acredita-se que sejam quimiorresistentes às terapias convencionais(58, 

63, 67, 68). 

Portanto, apesar das linhagens celulares HN6 e HN13 exibirem níveis 

semelhantes de expressão da proteína acetil-Histona H3 Lisina9, a linhagem celular 

HN6 apresentou um potencial de agressividade significativamente maior que a 

linhagem celular HN13, que, por sua vez, demonstrou características compatíveis 

com tumores quiescentes pouco agressivos. 

A literatura sugere a utilização da proteína acetil-Histona H3 Lisina9 como um 

biomarcador de prognóstico tumoral(207). No entanto, no caso do CECP, diante dos 

resultados in vitro aqui apresentados, a expressão da proteína acetil-Histona H3 

Lisina9 não seria indicada como um meio de avaliação prognóstica, uma vez que, 

apesar de exibirem níveis basais semelhantes da proteína acetil-Histona H3 Lisina9, 

duas linhagens celulares de CEB de língua (HN6 e HN13) apresentaram 

comportamentos biológicos completamente distintos (Figuras 5.1B, C, D). 

Vale ressaltar que nenhum relato é observado em relação a utilização da 

proteína acetil-Histona H3 Lisina9 como um biomarcador prognóstico para CECP. 

Entretanto, em outros tipos de câncer essa sugestão é encontrada, apesar dos 
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estudos ainda não mostrarem um consenso. Song et al.(204), Elsheikh et al.(208) e 

Zhen et al.(209), por exemplo, relataram em carcinomas de pulmão, mama e ovário, 

respectivamente, que a reduzida expressão da proteína acetil-Histona H3 Lisina9 

mostra correlação com maior probabilidade de recorrências e, portanto, pior 

prognóstico. Por outro lado, Barlési et al.(205) demonstraram que pacientes com 

adenocarcinoma de pulmão em estágio I exibindo baixos níveis da proteína acetil-

Histona H3 Lisina9 apresentaram melhores taxas de sobrevivência. 

Atualmente,                                                            

                                                                     (86, 105). 

Aproximadamente 90% de todas as mortes por câncer surgem da disseminação 

metastática dos tumores primários(74). A presença de metástases regionais 

(linfonodos cervicais – via linfogênica) e à distância (via hematogênica) em pacientes 

com CECP é um evento comum, sendo associado com pior prognóstico e alta 

mortalidade(105-107). 

Os processos de invasão e migração celular fazem com que            

                                                                                

                        em outros sítios anatômicos(85, 105). A invasão tecidual pelas 

células tumorais compreende dois eventos simultâneos: infiltração e posterior 

destruição dos tecidos normais adjacentes(79), sendo que ambos os eventos são 

influenciados pelo estroma tumoral(80-82). Assim, interações entre as células 

neoplásicas e o microambiente circundante cria um contexto que, além de proteger o 

tumor contra o ataque do sistema imune, promove crescimento e progressão tumoral 

devido a presença de componentes moduladores da adesão, proliferação, migração 

e invasão celular(80-82).  

Desse modo, encontra-se bem estabelecido a importância que o 

microambiente tumoral desempenha em relação a progressão do câncer. Entretanto, 

o papel do microambiente tumoral no controle epigenético da expressão de genes 

críticos para a progressão neoplásica continua obscuro(210). 

Nesse sentido, para a melhor compreensão da influência do microambiente 

tumoral na remodelação da cromatina e, consequente, expressão de biomarcadores 

associados a agressividade, as linhagens celulares HN6 e HN13, que exibiram 

baixos níveis da proteína acetil-Histona H3 Lisina9 (Figura 5.1A), foram cultivadas 

com meio condicionado (MC) proveniente de células endoteliais (MCE) e fibroblastos 

(MCF). 
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A utilização de MCE e MCF representam um modo de mimetizar o 

microambiente tumoral baseando-se no fato de que tanto as células endoteliais 

como os fibroblastos são componentes importantes do estroma que circunda o 

tumor, uma vez que secretam fatores relacionados com o aumento do crescimento, 

proliferação, migração e invasão celular(164, 211-214). Neiva et al.(212) e Campos et 

al.(164) demonstraram que células endoteliais liberam fatores responsáveis pela 

inibição de apoptose relacionada com perda de adesão (anoikis) em linhagens 

celulares de CECP. 

Assim, as linhagens celulares HN6 e HN13 foram cultivadas com MCE por 24 

horas e, após esse período, foi detectado na linhagem celular HN6 um aumento 

expressivo dos níveis da proteína acetil-Histona H3 Lisina9, em relação ao grupo 

controle, indicando uma abertura ou relaxamento global da cromatina (Figura 5.2A). 

Em contrapartida, a linhagem celular HN13 exibiu um decréscimo, em relação ao 

grupo controle, da expressão da proteína acetil-Histona H3 Lisina9, apontando a 

indução da compactação ou fechamento global da cromatina (Figura 5.2A). Esses 

resultados demonstram que alterações no microambiente do tumor podem 

influenciar no padrão de acetilação e remodelação da cromatina, sendo esse achado 

confirmado por Bapat et al.(215), em células neoplásicas de carcinomas de ovário. 

Campos et al.(164) relatam que o crosstalk microambiente tumoral x células 

neoplásicas, iniciado por células endoteliais, tem um efeito profundo sobre aspectos 

chaves da patogenicidade dos CECP. De fato, em ambas as linhagens celulares 

(HN6 e HN13), a remodelação da cromatina induzida pelo MCE, mostrou-se 

associada a expressão de vimentina e BMI-1, duas proteínas relacionadas a um 

fenótipo fusiforme e comportamento celular agressivo(88, 92, 195-197). 

 Notou-se que o relaxamento da cromatina (linhagem celular HN6) levou a um 

aumento da expressão de vimentina e BMI-1, por outro lado, a sua compactação 

(linhagem celular HN13) induziu a uma diminuição da proteína BMI-1, sendo que a 

proteína vimentina continuou a não ser expressa (Figura 5.2A). Nesse sentido, a 

compactação da cromatina na linhagem celular HN13 induziu um padrão tumoral 

ainda mais quiescente e pouco agressivo. Além disso, mais uma vez, observou-se 

que apesar das linhagens celulares HN6 e HN13 serem CEB derivados de língua e 

exibirem um padrão basal semelhante de compactação da cromatina, cada uma 

exibiu um comportamento biológico frente ao tratamento com meio de cultivo 

condicionado. 
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Portanto, esses achados confirmam que a capacidade das células de 

mamíferos de alterar o seu estado de diferenciação está associada a remodelação 

da cromatina, responsável pela regulação da expressão gênica. Bapat et al.(215) 

refere-se a essa capacidade c    “                        ”             a 

influência de sinais extrínsecos emanados pelo microambiente tumoral na 

remodelação da cromatina, controlando o padrão de expressão de genes chaves 

ligados, por exemplo, a agressividade tumoral. Nesse sentido, Bapat et al.(215) 

sugerem que um maior entendimento dos mecanismos responsáveis pelas 

alterações da cromatina influenciadas pelo microambiente tumoral, provavelmente, 

conduzirá a melhores estratégias epigenéticas para reduzir a adaptação das células 

tumorais e, possivelmente, até mesmo, diminuir ou reverter as suas características 

malignas. 

 Ambas as linhagens celulares (HN6 e HN13) também foram cultivadas com 

MCF, porém, não foi notada nenhuma alteração na expressão da proteína acetil-

Histona H3 Lisina9, em relação ao grupo controle. Observou-se que a não 

modificação no padrão de marcação da proteína acetil-Histona H3 Lisina9 manteve 

também inalterados os níveis de expressão das proteínas vimentina e BMI-1, em 

ambas as linhagens celulares (Figura 5.2A), confirmando, mais uma vez, a influência 

do microambiente tumoral na remodelação da cromatina e, consequentemente, 

expressão de genes chaves ligados a agressividade, por exemplo. 

 Kaminski et al.(214) cultivaram três linhagens celulares de carcinoma de 

próstata com MCF e verificaram a influência do microambiente tumoral por meio da 

avaliação de parâmetros importantes para o estabelecimento de metástases, tais 

como a proliferação e migração celular. Em geral, foi observado que a interação 

tumor-estroma realmente exerce um papel importante no padrão de agressividade 

dos carcinomas de próstata, porém as linhagens celulares exibiram diferentes 

comportamentos biológicos frente ao tratamento com MCF, sendo que não houve 

aumento significativo da proliferação e migração celular em duas linhagens 

celulares, corroborando com os achados encontrados nas linhagens celulares HN6 e 

HN13 após tratamento com MCF, uma vez que não foi notada nenhuma alteração na 

expressão de vimentina e BMI-1, proteínas relacionadas com um fenótipo 

fusiforme/invasivo e comportamento celular agressivo(88, 92, 195-197). 

 Por fim, para confirmar in vivo a relação entre o relaxamento da cromatina e a 

agressividade tumoral, encontrada in vitro na linhagem celular HN6 após tratamento 



  

 

98 

com MCE (Figura 5.2A), foram selecionados fragmentos de mucosa bucal normal e 

CEB, corados pela técnica da hematoxilina-eosina (Figura 5.2B – a/b).  

Através da técnica de imunofluorescência, foram observadas células 

neoplásicas exibindo marcação para acetil-Histona H3 Lisina9 apenas no fronte de 

invasão do carcinoma epidermoide. Interessantemente, essas células apresentaram 

concomitante expressão da proteína vimentina (Figura 5.2B – d). Vale lembrar mais 

uma vez que a presença da proteína vimentina em células epiteliais é correlacionada 

a um fenótipo invasivo, encontrando-se associada a um prognóstico ruim(88, 92, 195). 

Esse fato foi confirmando na análise do fragmento de mucosa normal que apesar de 

demonstrar, distribuídas aleatoriamente por todo o epitélio,  numerosas células 

positivas coradas para acetil-Histona H3 Lisina9, semelhante ao resultado in vitro, 

utilizando queratinócitos normais orais (Figura 5.1A), não houve colocalização com a 

proteína vimentina, encontrada somente no tecido conjuntivo subjacente (Figura 

5.2B - c). 

Dessa maneira, confirmou-se tanto in vitro quanto in vivo a associação entre 

agressividade tumoral e descompactação global da cromatina em células 

neoplásicas. Entretanto, como anteriormente descrito, a superexpressão e aumento 

da atividade das enzimas HDACs são encontradas em diferentes tipos de câncer. A 

literatura relata que a compactação da cromatina é que encontra-se relacionada a 

resultados terapêutico ruins, embasando, desse modo, a utilização clínica de 

inibidores de HDACs (HDACi) como potenciais agentes quimioterápicos(115, 117, 119).  

Essencialmente, o desenvolvimento dos HDACi é um passo importante por 

acrescentar mais uma alternativa de tratamento, terapia epigenética, ao arsenal 

antineoplásico. O tratamento com HDACi (ex.: tricostatina A - TSA) tem mostrado 

efeitos antitumorais expressivos, incluindo parada do crescimento, apoptose e 

diferenciação celular(112). 

 Ensaios clínicos com HDACi têm sido conduzidos para o tratamento de 

diferentes tipos de malignidades hematopoiéticas e também tumores sólidos. 

Respostas promissoras foram encontradas, principalmente, em pacientes portadores 

de doenças hematológicas, o que levou à aprovação pelo FDA (U.S.A. Food and 

Drug Administration) de dois HDACi, vorinostate e romidepsina, para o tratamento de 

linfomas cutâneos de células T e linfomas de células T periférico. Por outro lado, os 

ensaios clínicos com os HDACi em tumores sólidos não têm sido bem sucedidos, 

mostrando resultados desapontadores(135, 216-218). 
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Vários mecanismos celulares que induzem resistência durante o tratamento 

de tumores sólidos com HDACi têm sido elucidados, incluindo a expressão 

aumentada do gene de resistência a múltiplas drogas, MDR1 (ABCB1), aumento da 

expressão de proteínas antiapoptóticas e ativação da via de sobrevivência 

celular(135), porém essas descobertas não têm sido traduzidas clinicamente. Assim, 

uma melhor compreensão dos determinantes moleculares de resistência aos HDACi 

poderia fornecer a base para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas 

que possam melhorar o resultado do tratamento de pacientes diagnosticados com 

tumores sólidos. 

Nesse sentido, as linhagens celulares HN6 e HN13 (por exibirem uma 

condensação maior da cromatina – Figura 5.1A) foram tratadas com o HDACi TSA. 

Atualmente, 18 tipos de HDACs foram identificadas em humanos, sendo a TSA um 

HDACi não seletivo(219). 

Assim, após serem tratadas com TSA, as linhagens celulares HN6 e HN13 

exibiram diminuição significativa da proliferação celular (p = 0.0136 e p = 0.0011, 

respectivamente), analisada por meio da quantificação da expressão do biomarcador 

de proliferação Ki67(198, 199)(Figura 5.3A). Anh et al.(167), Gan et al.(128) e Suzuki et 

al.(127) também observaram a parada do ciclo celular em linhagens celulares de CEB 

tratadas com TSA. 

Além disso, o tratamento das linhagens celulares HN6 e HN13 com TSA 

também apresentou resultados positivos em relação a subpopulação de CSC, uma 

vez que ambas as linhagens celulares exibiram uma diminuição evidente da 

atividade da enzima ALDH (Figura 5.3B) e rompimento de esferas formadas em 

placas de cultivo celular exibindo baixa adesão (Figura 5.3C). Tanto a detecção da 

atividade da enzima ALDH como o ensaio de formação de esferas são métodos 

funcionais bem estabelecidos para a detecção de células-tronco in vitro(182, 183, 187). 

E               q                                     

                  q                                                       

                                 -tratamento, pois acredita-se que sejam 

quimiorresistentes às terapias atuais(58, 63, 67, 68). Sharma et al.(220) identificaram em 

carcinoma de pulmão (linhagem celular PC9) uma subpopulação de CSC resistente 

a agentes quimioterápicos, como o erlotinibe e a cisplatina. O tratamento com TSA 

reduziu significativamente a subpopulação de CSC, tornando a massa tumoral mais 

responsiva aos agentes antineoplásicos. 
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Diante do exposto, o tratamento de linhagens celulares de CECP com TSA 

mostrou interessantes e promissores efeitos antitumorais, uma vez que diminuiu o 

índice de proliferação das células neoplásicas, o que refletiria in vivo no tamanho do 

tumor, e também reduziu de forma expressiva a subpopulação de CSC, relacionada 

a resistência terapêutica. Entretanto, como já citado, o tratamento com HDACi têm 

mostrado resultados promissores apenas em malignidades hematológicas, pois 

mecanismos de resistência têm sido relatados em tumores sólidos(135). 

Nesse sentido, primeiramente, verificou-se o potencial de migração de 

queratinócitos normais e de células neoplásicas (linhagens celulares HN6 e HN13) 

após tratamento com TSA. As enzimas HDACs são associadas a várias 

malignidades e desenvolvimento de metástases(221). Em vários casos, a inibição 

dessas enzimas reduziu a taxa de migração e invasão celular(222-224). 

Gerlitz e Bustin(222) e Gerlitz et al.(223) identificaram que o relaxamento global 

da cromatina correlaciona-se diretamente a uma impactação expressiva do processo 

de migração celular. Gerlitz e Bustin(222) demonstraram que o tratamento com TSA 

levou a uma diminuição da migração de células de melanoma (linhagem cellular 

B16-F1). Entretanto, corroborando com os resultados encontrados em linhagens 

celulares de próstata, por Kong et al.(218), foi observado que após o tratamento com 

TSA, tanto as células neoplásicas de CEB (linhagens celulares HN6 e HN13) quanto 

os queratinócitos normais (NOK-SI) mostraram uma tendência para o aumento do 

potencial de migração, sendo esse aumento estatisticamente significativo na 

linhagem celular NOK-SI (p = 0.0361 para o tempo de 12 horas, p = 0.0004 para o 

tempo 24 horas e p = 0.0002 para o tempo de 36 horas) (Figura 5.4A).  

Em relação ao potencial de invasão celular, as linhagens celulares HN6 e 

HN13, após tratamento com TSA, exibiram um aumento estatisticamente 

significativo do número de células invasivas (HN6 - p = 0.0479 e HN13 - p = 0.0008) 

(Figura 5.4B). Pulukuri et al.(225) também observaram o aumento da invasão tumoral 

em linhagens celulares derivadas de neuroblastomas, carcinomas de próstata e 

meningiomas tratadas com TSA. Todavia, assim como no caso da migração celular, 

a literatura não apresenta um consenso em relação ao tratamento com os HDACi e 

invasão celular, pois Kang et al.(224) afirmam que o relaxamento global da cromatina 

resulta em uma diminuição do potencial invasivo neoplásico. 

Portanto, o uso dos HDACi como terapia antitumoral poderia paradoxalmente 

estabelecer metástases por meio da remodelação da cromatina. Esse fato foi 
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suportado in vitro pela indução do fenômeno de TEM induzido pelo tratamento com 

TSA em células de CECP. 

A descondensação global da cromatina levou a uma alteração da morfologia 

apenas nas linhagens celulares tumorais (HN6 e HN13). Assim, o relaxamento da 

cromatina levou a uma mudança de fenótipo poligonal para fusiforme nas linhagens 

celulares HN6 e HN13 (Figuras 5.5A e 5.5B). Além disso, após o tratamento com 

TSA, foi observado um aumento significativo da proteína vimentina em ambas as 

linhagens celulares (Figuras 5.5B e 5.6A – HN6 p = 0.0146 e HN13 p < 0.0001), 

sendo essa expressão diretamente associada ao aumento evidente do número de 

células exibindo fenótipo fusiforme (Figuras 5.5B e 5.6B – HN6 p = 0.0004 e HN13 p 

= 0.0002).  

Encontra-se bem estabelecido que a expressão da proteína vimentina 

associada a um fenótipo celular fusiforme são características compatíveis com a 

TEM(88, 92, 195). Kong et al. (218) também observaram a indução da TEM em linhagens 

celulares de carcinoma de próstata após tratamento com TSA.  

Acredita-se que a TEM encontra-se associada com aumento da invasão e 

metástase tumoral, além de contribuir para resistência a fármacos(68, 96, 97). De fato, o 

tratamento com TSA levou a um aumento do potencial invasivo das linhagens HN6 e 

HN13, demonstrado na Figura 5.4B. 

A TEM é um processo de transdiferenciação crucial, ocorrendo durante a 

embriogênese e em tecidos adultos, após a reparação de feridas ou remodelação de 

órgãos em resposta a uma injúria. Entretanto, esse fenômeno também ocorre 

durante a progressão tumoral. Durante a TEM, as células epiteliais adquirirem a 

morfologia das células mesenquimais através da inibição da expressão de certos 

marcadores epiteliais (por exemplo, E-caderina) e aquisição da expressão de 

marcadores mesenquimais (por exemplo, vimentina), resultando em um aumento da 

capacidade de migração e invasão celular, além do aumento da resistência à radio 

ou quimioterapia, sendo todos esses eventos envolvidos na progressão tumoral(68, 88-

97). Interessantemente, as células com características fenotípicas de TEM 

compartilham características com CSC, que também conferem resistência tumoral 

às drogas, contribuindo para a recorrência e metástase(226, 227).  

Por fim, após o tratamento com TSA, o fenótipo fusiforme, apontado pela 

marcação citoesqueletal da proteína faloidina, encontrou-se associado ao aumento 

da expressão da proteína BMI-1, que exibiu notável marcação nuclear visualizada 
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através da técnica de imunofluorescência e quantificada por meio da técnica de 

western blot (Figura 6.1C). Na literatura, a expressão da proteína BMI-1 encontra-se 

associada a um comportamento celular invasivo, sendo seu aumento relatado em 

tumores gástricos, de mama, ovário, endométrio e cérvix, por exemplo(196, 197, 228). 

Song et al.(229) verificaram que a expressão ectópica da proteína BMI-1 pode induzir 

a TEM e aumentar a motilidade e invasividade de células epiteliais humanas da 

nasofaringe, enquanto que o silenciamento endógeno da expressão de BMI-1 pode 

reverter a TEM e reduzir o potencial metastático de células de carcinoma 

nasofaríngeo. Guo et al.(230) confirmaram esses achados em células derivadas de 

carcinoma de mama, verificando que a repressão de BMI-1 reverte a expressão de 

marcadores da TEM, como a proteína vimentina.  

Em resumo, apesar do sucesso obtido no tratamento de doenças 

hematológicas, o uso dos HDACi em tumores sólidos deve ser apoiado com cautela, 

pois verificou-se, em linhagens celulares de CECP, que apesar do relaxamento da 

cromatina levar a uma diminuição da proliferação e da subpopulação de CSC, o seu 

uso resultou em um aumento da agressividade tumoral, comprovada pelo aumento 

da migração, invasão e indução do fenômeno da TEM, associado ao aumento da 

proteína vimentina e BMI-1 (Figura 6.1). 

 
 
Figura 6.1 – Aspecto negativo do tratamento com HDACi em linhagens celulares de CEB 
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Nesse sentido, pelo fato da descompactação da cromatina levar a um 

aumento da agressividade em linhagens celulares de CECP, procurou-se verificar se 

a sua compactação poderia trazer resultados terapêuticos mais promissores. 

A literatura relata que em alguns tumores, por exemplo próstata, o processo 

de deacetilação inibe a transcrição de genes alvo da proteína STAT3, incluindo 

genes promotores da proliferação, como ciclina D1, e genes antiapoptóticos, como 

Bcl-xL(136, 137). Nesse sentido, a superexpressão da atividade das HDAC ou a inibição 

da acetilação poderiam ser vantajosas no tratamento do câncer. Assim, optou-se por 

avaliar a ação dos HATi em linhagens celulares de CEC que responderam de forma 

negativa ao tratamento com o HDACi TSA.  

As enzimas HAT são recrutadas como coativadores da transcrição, por 

fatores de transcrição, com o objetivo de gerarem o relaxamento da cromatina, 

através da acetilação das histonas. Além disso, as enzimas HAT, por exemplo 

PCAF, p300 e CBP, também acetilam diversas proteínas não-histonas, sendo que 

muitas delas desempenham papéis importantes na oncogênese, como é o caso do 

NFkB e mTOR(143-148).  

Recentemente, compostos naturais, tais como a curcumina, têm mostrado 

capacidade para alterar mecanismos epigenéticos, que podem conduzir ao aumento 

da sensibilidade das células neoplásicas a agentes terapêuticos convencionais(231). 

A curcumina tem sido relacionada a inibição de proteínas associadas a 

eventos tumorais importantes, como proliferação celular, crescimento, diferenciação, 

sobrevivência e motilidade(155). Assim, a literatura relata a curcumina como sendo um 

inibidor, por exemplo, da proteína mTOR(148, 156), do fator de transcrição NFkB(147, 155, 

157) e da acetilação das histonas H3 e H4 pelas HATs da família p300/CBP(152, 153).  

Desse modo, as linhagens celulares HN6 e HN13 foram tratadas com o HATi 

curcumina(152, 153) por 8 horas                        μ , sendo essa dose definida 

por meio de uma curva de diluição para verificação da melhor concentração de 

inibição concomitante das proteínas mTOR e NFkB (Figuras 5.7A e B), principais 

alvos da curcumina(155-157) e relacionadas a progressão tumoral. 

A proteína mTOR tem sido reconhecida como um ponto chave terapêutico 

para a prevenção e/ou tratamento de cânceres, e muitas outras doenças, devido ao 

fato dela gerenciar a regulação de diversos processos celulares que não são apenas 

essenciais para a função celular normal, mas também são absolutamente 

necessários para o desenvolvimento e progressão tumoral(232, 233).  
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mTOR é uma serina/treonina quinase downstream ao receptor IGF-IR (insulin-

like growth factor I receptor) e a proteína PI3K (phosphatidylinositol 3-kinase), 

atuando como um importante regulador mestre de uma grande variedade de 

processos celulares, incluindo proliferação, crescimento, diferenciação, 

sobrevivência e motilidade celular. A proteína mTOR exerce as suas funções 

principais por meio de dois complexos, mTORC1 e mTORC2. O complexo mTORC1, 

sensível a rapamicina, regula a fosforilação da proteína p70 S6 Kinase 1 (S6K1) e 

da proteína 4E-BP1 (4E-binding protein 1), reguladora do fator eIF4E (eukaryotic 

initiation factor 4E), comandando, desse modo, funções relacionadas ao controle da 

iniciação da tradução, proliferação e ganho de massa, por exemplo. O complexo 

mTORC2, insensível a rapamicina, é responsável pela fosforilação da serina473 da 

proteína Akt e regulação do citoesqueleto de actina(201, 202, 232, 233), além de poder 

sofrer o processo de acetilação pelas enzimas HAT, o que leva a um aumento da 

sua ativação(148).  

Portanto, a ativação oncogênica da via de sinalização mTOR tem a 

capacidade de induzir diversos processos necessários para o crescimento, 

sobrevivência e proliferação celular(233). 

A proteína mTOR controla diretamente a atividade da proteína ribossomal 

S6(200-202), através da ativação da p70 S6 Kinase 1 (S6K1)(202, 232, 233). Dessa forma, a 

análise da expressão da proteína ribossomal S6 é um ótimo readout da atividade da 

proteína mTOR.  

O fator de transcrição NFkB é conhecido por regular processos ligados a 

proliferação e sobrevivência celular. Evidências crescentes suportam que a 

desregulação do NFkB pode contribuir para o desenvolvimento de vários eventos 

patológicos, incluindo o câncer(234).  

Na verdade, o fator de transcrição NFkB representa uma família composta por 

cinco proteínas, p50 (NFkB1), p52 (NFkB2), p65 (RelA ou RELA), c-Rel (REL) e 

RelB (RELB), que podem formar homo e heterodímeros, sendo p50/p65 ou p52/p65 

as formas mais comuns(235, 236). Após ativação no citoplasma, o fator de transcrição 

NFkB é translocado para o núcleo, onde é acetilado, da mesma forma que as 

histonas da cromatina, pelas enzimas HATs. Assim, o processo de acetilação leva a 

ativação final do NFkB e a abertura da cromatina para que ocorra o processo de 

transcrição (Figura 6.2). O NFkB participa da expressão de genes envolvidos em 
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respostas inflamatórias e imunes, bem como na proliferação e sobrevivência 

celular(147, 192, 235, 237, 238).  

 A ativação do NFkB é regulada por uma família de proteínas inibitórias 

         κ  ( κ α   κ β     -3   κ ε    κ γ). Assim, o NFkB é reprimido pela sua 

               κ  no citoplasma, inibindo, dessa forma, a sua translocação para o 

núcleo, portanto, ficando retido no seu estado inativo no citoplasma(192, 238-240). 

                                                              

(                             κ ,        -           q      z             q       

           via proteossomo. O complexo  κ  kinase (   α/β/γ) é o responsável 

pela fosforilação das            κ (192, 234, 238, 241), sendo ativado por citocinas pró-

inflamatórias, tais como o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) em células de 

CECP, por exemplo(191). 

A ativação constitutiva do NFkB é um evento frequente em uma variedade de 

neoplasias humanas, tais como mama, melanoma, próstata, leucemia de células T, 

linfoma de Hodgkin, linfoma de células B, mieloma múltiplo e CECP(234, 242). A 

desregulação do NFkB promove a angiogênese e metástases, além de suprimir o 

potencial apoptótico de agentes quimioterapêuticos e radiação, levando assim a 

resistência ao tratamento de diversos tumores(234, 243, 244). Em CECP, a expressão e 

atividade do NFkB é muitas vezes exacerbada, sendo os seus níveis aumentados 

gradualmente a partir de lesões potencialmente malignas em direção a tumores mais 

invasivos(242, 245-247).  
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Figura 6.2 – Processo de ativação do fator de transcrição NFkB. Adaptado de Ghizzoni et al.
(147)

 

 
Após a definição da concentração de trabalho, utilizou-se o HATi curcumina 

na tentativa de se compreender melhor a contribuição da remodelação da cromatina 

na agressividade tumoral, estudando, desse modo, eventos ligados a proliferação, 

migração, invasão e desenvolvimento de resistência às drogas quimioterápicas.  

Nesse sentido, inicialmente, foi avaliado o índice proliferativo das linhagens 

celulares HN6 e HN13, após tratamento com curcumina. Para tanto, por meio da 

técnica de imunofluorescência, verificou-se a expressão do biomarcador de 

proliferação Ki67(198, 199) que, assim como no tratamento com TSA (Figura 5.3A), 
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demonstrou significativa diminuição da sua marcação em ambas as linhagens 

celulares tratadas com curcumina (HN6 - p = 0.0018  e HN13 - p = < 0.0001) (Figura 

5.7C). Esses resultados corroboram com os achados de Aggarwal et al.(157), que 

observaram a inibição da proliferação, parada do ciclo celular na fase G1/S e 

indução da apoptose em linhagens celulares de CECP tratadas com curcumina. 

Assim como no tratamento com TSA (Figuras 5.3B e C), a curcumina gerou 

nas linhagens celulares HN6 e HN13 resultados promissores em relação a 

subpopulação de CSC, uma vez que ambas as linhagens celulares exibiram uma 

diminuição significativa da atividade da enzima ALDH (Figura 5.8A). Somado a isso, 

notou-se o rompimento das esferas formadas em placas de cultivo celular exibindo 

baixa adesão (Figura 5.8B). Tanto a detecção da atividade da enzima ALDH como o 

ensaio de formação de esferas são métodos funcionais suportados pela literatura 

para a detecção de células-tronco in vitro(182, 183, 187). Kakarala et al.(248), Lin et al.(249) 

e Subramaniam et al.(250) demonstraram que o tratamento com curcumina inibiu a 

formação de esferas em carcinomas de mama, cólon e esôfago, respectivamente, 

portanto, diminuindo a subpopulação de CSC, quimiorresistentes às terapias 

atuais(58, 63, 67, 68). 

Verificou-se também o potencial de invasão das linhagens celulares HN6 e 

HN13 após tratamento com curcumina. Ambas as linhagens celulares neoplásicas 

exibiram uma diminuição expressiva do número de células invasivas (HN6 - p = 

0.0010 e HN13 - p = 0.0351) (Figura 5.9A), sendo esse resultado confirmado por 

Tsang et al.(251). Esse achado foi extremamente importante, uma vez que a indução 

da abertura da cromatina pelo HDACi TSA gerou um aumento expressivo do 

potencial invasivo nas linhagens celulares HN6 e HN13 (Figura 5.4B). 

Interessantemente, corroborando com o ensaio de invasão, o tratamento das 

linhagens celulares neoplásicas com curcumina levou a uma evidente diminuição da 

expressão da proteína BMI-1 (biomarcador de agressividade)(196, 197) em ambas as 

linhagens celulares (Figura 5.9B), sendo esse um achado novo na literatura. Em 

contrapartida, o tratamento das linhagens celulares HN6 e HN13 com TSA levou a 

um aumento da proteína BMI-1 (Figura 5.6C).  

Portanto, o tratamento de tumores sólidos com HATi curcumina parece 

promissor, pois resultados interessantes foram obtidos em linhagens de CECP, uma 

vez que a ação da curcumina reduziu o potencial de invasão celular e a marcação 
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da proteína BMI-1, ambos parâmetros relacionados com a indução do fenômeno da 

TEM e que foram aumentados após o tratamento com o HDACi TSA. 

Por fim, observou-se que em linhagens celulares de CECP, o tratamento com 

curcumina mostrou maior efetividade em termos de diminuição da agressividade 

tumoral do que o tratamento com cisplatina, droga quimioterápica amplamente 

utilizada para tratamento de tumores sólidos, como os CECP(161). 

 As linhagens celulares HN6 e HN13 foram tratadas com cisplatina e 

curcumina, sendo que, interessantemente, a cisplatina levou a um aumento das 

proteínas NFkB (p-p65) e BMI-1 enquanto que a curcumina foi responsável por uma 

diminuição expressiva de ambas as proteínas (Figura 5.9C). A ativação do fator de 

transcrição NFkB tem sido reportada como um dos mecanismos responsáveis pela 

resistência de tumores às drogas quimioterápicas(243, 244, 252).  

Nesse sentido, a                                                            

pode-se notar, nas linhagens celulares HN6 e HN13, em especial na linhagem 

celular HN13, q                             α             β                 

pela diminuição da ativação da proteína NFkB (p-p65) pela cisplatina, o que gerou, 

consequentemente, uma diminuição dos níveis da proteína BMI-1, sendo mais 

evidente na linhagem celular HN13 tratada co           β +             (       

5.9C).  

Assim, por meio desse ensaio, foi possível, primeiramente, mostrar que a 

ativação da proteína BMI-1 parece ser regulada pela expressão da proteína NFkB 

(p-p65), como previamente demonstrado por Dutton et al.(253). Além disso, observou-

se também que a resistência de muitos tumores ao tratamento com cisplatina 

encontra-se relacionada a ativação de NFkB, uma vez que essa proteína apresenta 

relação com aumento da invasão, metástase e recorrência tumoral(234, 254). Mabuchi 

et al.(252) demonstraram que a inibição do fator de transcrição NFkB aumentou a 

eficácia do tratamento com cisplatina em linhagens celulares derivadas de 

carcinoma de ovário. 

A diminuição da expressão das proteínas NFkB (p-p65) e BMI-1 foi 

responsável pela redução significativa da migração celular (Figura 5.10 e Tabela 

5.1). Em geral, verificou-se que quanto maior a inibição das proteínas NFkB (p-p65) 

e BMI-1 (Figura 5.9C) maior o impacto na migração celular. Assim, o tratamento com 

curcumina foi a única droga capaz de impactar por completo a migração celular nas 

linhagens celulares HN6 e HN13, confirmando mais uma vez os resultados 
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apresentados na Figura 5.9C, ou seja, quanto maior a inibição das proteínas NFkB 

(p-p65) e BMI-1 (Figura 5.9C) maior o impacto no processo de migração celular. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 A remodelação da cromatina influenciou o padrão de agressividade tumoral 

em linhagens celulares de CECP. Verificou-se que: 

1. linhagens celulares de CECP exibiram uma maior compactação da cromatina 

(baixos níveis de acH3) quando comparadas a linhagem de queratinócitos 

normais. Assim, tumores de cabeça e pescoço são, em geral, mantidos em 

um estado hipoacetilado; 

2. A compactação da cromatina mostrou correlação com o acúmulo e 

manutenção de CSC 

3. baixos níveis da proteína acetil-Histona H3 Lisina9 não mostraram correlação 

direta com o padrão de agressividade tumoral em linhagens celulares de 

CECP; 

4. o microambiente tumoral exerceu influência no estado conformacional da 

cromatina de linhagens celulares de CECP, sendo que o relaxamento da 

cromatina encontrou-se relacionado ao aumento da expressão de 

biomarcadores de agressividade. Esse achado foi confirmado em cortes 

histológicos de CECP humanos; 

5. o tratamento com HDACi TSA gerou resultados paradoxais, uma vez que 

apesar de levar a uma diminuição da proliferação celular e da subpopulação 

de CSC em linhagens celulares de CECP, o seu uso induziu o fenômeno da 

TEM, diretamente correlacionado ao aumento da agressividade tumoral, 

verificada pela elavação do potencial de migração e invasão celular, além do 

aumento da expressão da proteína BMI-1; 

6. a ação do HATi curcumina, em linhagens celulares de CECP, gerou 

resultados promissores, pois além da inibição conhecida das proteínas NFkB 

(p-p65) e mTOR (pS6), levou a uma diminuição da proliferação celular, da 

subpopulação de CSC e do potencial de invasão celular; 

7. o quimioterápico cisplatina levou ao aumento das proteínas NFkB (p-p65) e 

BMI-1; 

8. a expressão da proteína BMI-1 apresentou regulação direta pela proteína 

NFkB; 
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9. a diminuição da expressão das proteínas NFkB (p-p65) e BMI-1 foi 

responsável pela redução significativa da migração celular. Em geral, 

verificou-se que quanto maior a inibição das proteínas NFkB (p-p65) e BMI-1 

maior o impacto na migração celular; 

10. o tratamento com curcumina foi o único capaz de impactar por completo a 

migração celular; 

11. diante do exposto, a utilização de HATi em tumores sólidos pode ser 

considerada uma ferramenta de tratamento promissora.  
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