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RESUMO

O carcinoma epidermóide representa mais de 90% das neoplasias malignas de
cabeça e pescoço, apresentando taxas elevadas de morbi-mortalidade, porém
pouco se sabe sobre as vias de sinalização que estão envolvidas na progressão
tumoral. Têm sido relatado na literatura, que alguns estímulos podem ativar a
holoenzima PI3K que, por sua vez, desencadeia um processo que induz a
fosforilação da proteína Akt (pAkt) que leva a ativação e a translocação do NF-κB do
citoplasma para o núcleo, onde ocorre a transcrição de genes envolvidos na
proliferação e invasão celular. Assim, esse estudo analisou, através dos métodos de
Imunofluorescência e Western Blot, a expressão das proteínas pAkt, NF-κB e Ciclina
D1 em três linhagens de células de carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço
(HN6, HN30 e HN31) submetidas a cultivo tridimensional e ensaio de invasão
(gerando clones invasivos HN6.1, HN30.1 e HN31.1), ambos realizados com
Matrigel®. O pAkt apresentou marcação citoplasmática e nuclear nas linhagens
celulares HN6, HN30, HN6.1 e na HN30 submetida ao cultivo tridimensional, todavia,
as

linhagens

celulares

HN31,

HN30.1,

HN31.1

e

HN6/HN31

cultivadas

tridimensionalmente, apresentaram positividade predominantemente nuclear. No
caso do NF-κB, a localização foi marcadamente citoplasmática em todas as
linhagens celulares cultivadas bi ou tridimensionalmente, porém, com exceção da

HN31.1, o padrão de marcação foi citoplasmático e nuclear nos clones invasivos.
Por fim, a Ciclina D1 exibiu imunopositividade apenas nuclear. A técnica de Western
Blot mostrou diminuição nos níveis de expressão das proteínas analisadas quando
as células foram cultivadas em Matrigel®, sendo, na maioria das vezes, essa
redução estatisticamente significante, exceto no caso da linhagem celular HN6, que
apresentou um aumento significativo de Ciclina D1. Os clones invasivos HN6.1 e
HN30.1 exibiram elevação significativa dos níveis de expressão de pAkt e NF-κB
porém, a HN31.1 apresentou aumento de pAkt e discreta diminuição de NF-κB, mas
ambos os valores não estatisticamente significantes. Em relação à Ciclina D1, houve
um aumento dos seus níveis em todas as linhagens invasivas, sendo que apenas na
HN6.1 foi estatisticamente significante. Esses resultados mostraram que, nas
linhagens celulares avaliadas, quando cultivadas em ambiente tridimensional, a
significativa redução dos níveis de expressão de proteínas da via de sinalização
PI3K ocorreu devido a uma possível fase adaptativa dessas células ao Matrigel® que
seria seguida provavelmente por uma etapa de aumento do potencial proliferativo e
posterior transdiferenciação de algumas células para ganho de fenótipo mais
agressivo. Além disso, este estudo mostrou a participação da via de sinalização
Akt/NF-κB/Ciclina D1 no processo de invasão das células de carcinoma epidermóide
de cabeça e pescoço (HN6.1 e HN30.1).

Palavras-Chave: carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço, matriz extracelular,
via de sinalização PI3K, modelo de cultivo tridimensional e câmara de invasão

Giudice FS. Expression of Akt, NF-κB and Cyclin D1 proteins in head and neck
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ABSTRACT

Squamous cell carcinoma represents more than 90% of the head and neck malignant
tumors, with high mortality rates. Nevertheless, the knowledge about signaling
pathways involved in tumor progression remains unclear. The relationship between
pAkt and NF-κB is well established in carcinogenesis. It is known that the activation
of PI3K can be induced by some factors what leads to Akt phosphorilation (pAkt).
This further event starts an activation cascade that induces NF-κB translocation from
the cytoplasm into the nucleus where the transcription of genes enrolled in cellular
proliferation and invasion will be done. Therefore, this study analyzed the status of
pAkt, NF-κB and Cyclin D1 proteins by Immunofluorescence and Western Blot
methods in three head and neck squamous cell carcinoma cell lines (HN6, HN30 and
HN31) submitted to three-dimensional culture model and an in vitro invasion assay
(invasive clones HN6.1, HN30.1 e HN31.1), both with Matrigel®. pAkt expression was
detected in cytoplasm and nucleus in HN6, HN30, HN6.1 and HN30 cultured with
Matrigel®, however, HN31, HN30.1, HN31.1 cell lines and HN6/HN31 submitted to
three-dimensional culture model showed nuclear expression. NF-κB localization was
strongly cytoplasmatic in all cell lines cultured with or without Matrigel®, but,
regarding HN31.1, NF-κB protein expression was nuclear and cytoplasmatic in the
invasive clones. Cyclin D1 was nuclear in all cell lines analyzed. Western blot assays

showed a decrease in pAkt, NF-κB and Cyclin D1 expression levels in all cells lines
in three-dimensional culture model, most of them statistically significant, but It was
detected a considerable increase in Cyclin D1 expression in HN6 cultured in threedimensional model. Moreover, HN6.1 and HN30.1 showed a significant enhance in
pAkt and NF-κB levels but, HN31.1 demonstrated a raise in pAkt and a slight decline
in NF-κB, both were not statistically significant. Finally, an increase in Cyclin D1
expression levels was illustrated in all cell lines but, only HN6.1 showed a statistic
signal. These results suggest that, in the cell lines studied, when cultured in threedimensional model, a noteworthy reduction in expression levels of PI3K signaling
pathway proteins happened for the reason that a possibly adaptation phase of these
cells to Matrigel® was occurring, in the first moment, but it would be probably followed
by an increase proliferative potential stage and subsequent transdifferentiation of
some cells that could show, consequently, a more aggressive phenotype. At last, this
study revealed the participation of Akt/NF-κB/Cyclin D1 signaling pathway in invasion
process of head and neck squamous cell carcinoma (HN6.1 and HN30.1).

Keywords: head and neck squamous cell carcinoma, extracellular matrix, PI3K
pathway, 3D cell culture model, invasion chamber
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1 INTRODUÇÃO

Com aproximadamente 500.000 novos casos/ano, o carcinoma epidermóide
de cabeça e pescoço (CECP) representa mais de 90% de todas as neoplasias
malignas dessa região e é a sexta dentre todas as várias malignidades que afetam o
ser humano. Apesar dos muitos avanços em relação à prevenção e tratamento de
outros tipos de câncer, em média, metade dos pacientes diagnósticos com CECP
morre em cinco anos, sendo o tempo de sobrevida bem menor que o de outras
neoplasias como mama, cólon, reto, cérvix. Os sobreviventes são marcados por
disfunções estéticas e funcionais o que acarreta diretamente em queda da qualidade
de vida.
As altas taxas de morbi-mortalidade dos pacientes com CECP estão, na
maioria das vezes, relacionadas com o diagnóstico tardio e ausência de marcadores
para detecção em estágios mais precoces da doença, além da resistência ao
tratamento quimioterápico. Esse pobre prognóstico também reflete o fato de que
apesar da sua patogênese ser claramente multifatorial, envolvendo fatores
extrínsecos, como fumo, ingestão crônica de bebidas alcoólicas e radiação solar,
acredita-se, atualmente, que o desenvolvimento do CECP é um processo de várias
etapas, no qual inúmeros fatores externos e alterações genéticas possam estar
envolvidos.
A carcinogênese é entendida como o resultado de um acúmulo de alterações
gênicas que se processam ao longo das múltiplas gerações de um clone celular e
geram progressivamente características fenotípicas particulares, culminando na
manifestação completa do fenótipo neoplásico. Hoje em dia, acredita-se que as
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células que iniciam esse processo sejam células com características semelhantes a
células-tronco.
Durante o desenvolvimento do câncer, as células neoplásicas adquirem
inúmeras características fenotípicas que as levam à rápida e ilimitada proliferação,
invasão dos tecidos vizinhos e metástases. Atualmente, tem sido amplamente
discutido o papel sinalizador da estrutura da matriz extracelular (MEC) nesse
processo.
Baseando-se

nisso,

proteínas

relacionadas

à

invasão,

motilidade,

proliferação, controle da apoptose e metástase celular estão em evidência devido ao
seu envolvimento na carcinogênese. Dentre essas proteínas, importante citar as que
pertencem à via de transdução de sinal PI3K (fosfotidilinositol 3-quinase), como por
exemplo, Akt, fator nuclear kappa B (NF-κB) e Ciclina D1.
Ultimamente, a via de sinalização PI3K tem sido apontada como uma das
mais comumente afetadas nos cânceres, provavelmente, devido ao fato de que
mutações em um ou mais de seus componentes ocorram em aproximadamente 30%
dos casos. Aberrações genéticas de várias proteínas que compõem essa via
resultam na desregulação do crescimento, proliferação e sobrevivência celular o que
contribui para desenvolvimento, invasão e metástase tumoral, além da resistência a
terapias.
A proteína PI3K, depois de iniciada por diferentes moléculas como, por
exemplo, fatores de crescimento, desencadeia um processo que leva fosforilação de
outra proteína importante na carcinogênese, Akt, considerada como a reguladora
crucial de vários processos celulares vitais, como apoptose, proliferação,
diferenciação e metabolismo. Após fosforilada, a Akt leva a ativação de outras
proteínas como, NF-κB, que é translocado do citoplasma para o núcleo onde
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promove a transcrição de genes como da Ciclina D1, relacionado com a proliferação
celular.
Dessa forma, este trabalho objetivou verificar a participação da via de
sinalização Akt/NF-κB/Ciclina D1 no processo de invasão de células de CECP e
também avaliar a influência da MEC na expressão dessas proteínas.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

A presente revisão destina-se a abordar de forma direta e concisa os tópicos
relacionados ao assunto abordado neste estudo. Seu maior objetivo é proporcionar
uma visão geral e facilitar a compreensão do vasto campo a ser analisado. Divide-se
em tópicos que visam organizar e, de certa forma, encadear os diversos aspectos
tratados. São eles:
2.1 Carcinoma Epidermóide de Cabeça e Pescoço
2.2 Carcinogênese
2.3 Invasão e Metástase
2.4 Matriz Extracelular
2.5 Via PI3K/Akt
2.6 NF-κB
2.7 Ciclina D1

2.1 Carcinoma Epidermóide de Cabeça e Pescoço

“Câncer de cabeça e pescoço”, é um temo coletivo definido com base na
localização anatômica para descrever neoplasias malignas apenas do trato
aerodigestivo superior. Essa região anatômica inclui boca, faringe e laringe
(DÖBROSSY, 2005).
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Aproximadamente, 40% dos cânceres de cabeça e pescoço ocorrem na boca,
25% na laringe, 15% na faringe, seguidos por outros sítios de menor acometimento
como, por exemplo, tireóide. Mais de 90% desses tumores são carcinomas
epidermóides (DÖBROSSY, 2005).

2.1.1 epidemiologia

2.1.1.1 incidência

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o número de novos casos
de câncer por ano no mundo tende a aumentar de 12 milhões (2007) para 16
milhões, até 2020, sendo que dois terços deles ocorrerão nas nações em
desenvolvimento.
A maior ou menor incidência de um tumor em um determinado sítio ou
subsítio anatômico está diretamente relacionada à localização geográfica analisada,
ou seja, pode variar de um estado/país para outro. Segundo Jemal et al. (2008), os
fatores que contribuem para essa variação incluem: diferença na prevalência dos
fatores de risco, acesso e utilização de serviços para diagnóstico precoce, e correta
reportagem do número de casos.
O carcinoma epidermóide representa mais de 90% das neoplasias de cabeça
e pescoço, surgindo cerca de 500.000 novos casos por ano no mundo. Além disso,
apenas 34% deles são diagnosticados a tempo de proporcionar alguma terapia ou
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cura para o paciente (FRANCESCHI et al., 2000; BSOUL; HUBER; TEREZHALMY,
2005; CHEN et al., 2006).
A literatura sugere que no caso do CECP a progressão, assim como o seu
prognóstico, pode apresentar diferenças entre pacientes de países desenvolvidos e
em desenvolvimento (CARVALHO et al., 2004; CONWAY et al., 2008). Todavia,
esses mesmos autores acreditam que, o estabelecimento de programas educativos
de prevenção e medidas para facilitar o diagnóstico precoce podem ser as escolhas
mais adequadas para melhorar como um todo o tratamento e prognóstico dos
pacientes com CECP de países em desenvolvimento.
Anualmente, são diagnosticados próximo de 350.000 novos casos de
carcinoma epidermóide de boca (CEB) em todo o mundo (STURGIS; WEI; SPITZ,
2004) e em média metade destes pacientes morre em cinco anos, sendo o tempo de
sobrevida bem menor do que o de outras neoplasias como as de mama, cólon, reto,
rim e pele/melanoma (TODD; DONOFF; WONG, 1997). Os sobreviventes são
marcados por disfunções estéticas e funcionais o que acarreta diretamente em
queda da qualidade de vida (SIDRANSKY, 1995).
No Brasil, as estimativas para o ano de 2008, válidas também para o ano de
2009, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), apontam que ocorrerão
466.730 novos casos de câncer por ano, sendo que desse total, 231.860 casos
acometerão o sexo masculino e 234.870 o sexo feminino. Além disso, são previstos
14.160 novos casos somente na boca, afetando aproximadamente três vezes mais
homens que mulheres (Tabela 2.1).
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Tabela 2.1- Estimativa para o ano 2008, válida também para o ano de 2009, de número de casos
novos por câncer, em homens e mulheres, segundo localização primária, no Brasil
(INCA, 2008)

Segundo o INCA, aproximadamente um terço desses novos casos deverão
acontecer no Estado de São Paulo (4.510 acometimentos), no ano de 2008 e
também no ano de 2009 (Tabela 2.2).
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Tabela 2.2- Estimativa para o ano 2008, válida também para o ano de 2009, de número de casos
novos de câncer, por Estado brasileiro (INCA, 2008)

2.1.1.2 faixa etária

A incidência de CECP aumenta com a idade (DOBROSSY, 2005). Sabe-se
que a maioria dos pacientes acometidos por essa neoplasia possui mais de 45 anos.
No entanto, nas últimas décadas, muitos estudos têm apontado um aumento do
número de casos em pessoas com menos de 40 anos de idade (CURADO;
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HASHIBE, 2009). 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 sugerida, atualmente, é a predisposição genética desses pacientes
associada a outros agentes como imunodeficiência, infecções virais e risco
ocupacional, todavia, mais trabalhos necessitam ser realizados devido à escassez
de informação na literatura (LLEWELLYN; JOHNSON; WARNAKULASURIYA,
2001).

2.1.1.3 fatores etiológicos

Com relação aos agentes etiológicos, o hábito de fumar ou ingerir bebida
alcoólica são os principais fatores relacionados ao aparecimento de CECP. Todavia,
o risco de ocorrência deste carcinoma aumenta significativamente quando o uso do
tabaco é associado ao etilismo (CASIGLIA; WOO, 2001). Entretanto, já que apenas
uma parcela do grupo de pessoas com esses vícios desenvolve esse tipo de
neoplasia, existem dados que sugerem outros fatores como, por exemplo,
hereditariedade, medicamentos, agentes infecciosos e má alimentação associada ao
consumo excessivo de gordura animal, terem importância no seu aparecimento,
assim, mostrando ser uma doença multifatorial (PONDER, 2001; MILLER;
JOHNSTONE, 2001; DOBROSSY, 2005; INCA, 2009).
Vale ressaltar que os fatores etiológicos para os CEB e a aparência clínica
das lesões pré-malignas são dados prognósticos pobres para avaliar o risco em
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desenvolver o câncer. Portanto, marcadores moleculares, que possam ser usados
para a avaliação do risco de desenvolvimento desta neoplasia, são necessários
(PEDRERO et al., 2005).

2.1.2 tratamento

O tratamento do CECP resume-se na utilização isolada ou associada de três
procedimentos: a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Em muitos casos há a
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 (INCA, 2009).

2.2 Carcinogênese

A palavra carcinogênese é derivada do grego, na qual karkinos significa
câncer e genesis produção ou origem.
Podem ser citados dois mecanismos moleculares para o câncer:

2.2.1 iniciação tumoral a partir de células diferenciadas
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O câncer é considerado um crescimento incontrolável do tecido em um
paciente suscetível. Apesar da comprovada influência de fatores extrínsecos, fumo e
álcool, por exemplo, como já citado, na patogênese do CECP, esta é uma doença
também com múltiplas alterações gênicas. Dessa forma, o caráter genético dessa
neoplasia é algo bem estabelecido. (PONDER, 2001).
A exposição celular a carcinógenos desencadeia uma série de mutações
genéticas consecutivas, principalmente, em pacientes com predisposição genética,
ou seja, que apresentam disfunções em seus genes de reparo. Assim, há a ativação
de protooncogenes e a inativação de genes supressores tumorais, levando a
produção de células mutadas e com potencial neoplásico (COTRAN et al., 1994;
HANAHAN; WEINBERG, 2000).
Portanto, o câncer é resultado do acúmulo dessas mutações, as quais são
transmitidas às gerações celulares subseqüentes, até o momento em que uma
célula mutada torna-se funcionalmente independente do meio ao seu redor (Figura
2.1), ou seja, apresenta alterações fenotípicas e proliferativas que a caracteriza
como sendo uma célula maligna (TODD; DONOFF; WONG, 1997).
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Figura 2.1- Representação esquemática da iniciação tumoral a partir de células diferenciadas
(http://evunix.uevora.pt/~sinogas/TRABALHOS/2001/Imuno01_desord_linfo.htm)

Em continuidade a esse evento, ocorre a expansão clonal caracterizada pela
proliferação dessas células mutadas. Durante essa etapa acontecem inúmeras
outras mutações devido à desregulação dos mecanismos de proliferação e
diferenciação celulares. Essas mutações adicionais são responsáveis pela
heterogeneidade e progressão tumoral. Dessa forma, a massa neoplásica torna-se
heterogênea e individual (COTRAN et al., 1994; HANAHAN; WEINBERG, 2000).
Em conseqüência, essas células neoplásicas adquirem características
aberrantes (Figura 2.2) como, por exemplo, intenso potencial de proliferação,
invasão e metástase (HANAHAN; WEINBERG, 2000).
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Figura 2.2- Características adquiridas pelas células neoplásicas: Evasão a apoptose, angiogênese
sustentada, ilimitado potencial de replicação, invasão e metástase tecidual,
insensibilidade a sinais antiproliferativo e crescimento auto-suficiente (Adaptado de
HANAHAN; WEINBERG, 2000)

Estima-se que para o CEB, as células sofram de 6-10 mutações antes de
tornarem-se

malignas,

podendo

ser

necessários

anos

de

exposição

aos

carcinógenos para ocorrer uma combinação de mutações apropriada que culminará
na transformação maligna. Desta forma, a evolução de uma célula normal para uma
célula maligna define um período de tempo caracterizado como estágio pré-maligno,
uma fase precoce do processo de carcinogênese, em que pode ter ocorrido qualquer
mudança fenotípica decorrente das alterações moleculares (WRIGHT, 1998).
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Neste sentido, há trabalhos sendo desenvolvidos buscando identificar as
alterações moleculares que ditam o desenvolvimento do câncer, independentes do
reconhecimento de alterações morfológicas (CRUZ et al., 1998).

2.2.2 iniciação tumoral a partir de células-tronco

Muitos autores acreditam que as células normais diferenciadas não
sobrevivem tempo suficiente para acumular as mudanças genéticas necessárias
para o desenvolvimento tumoral (BRAAKHUIS; LEEMANS; BRAKENHOFF, 2004).
Dessa forma, mutações capazes de gerar uma neoplasia maligna ocorreriam em
células específicas. Estas células seriam aquelas com características semelhantes
às células-tronco (REYA et al., 2001). As células mutadas (células-tronco
neoplásicas) dariam origem a dois tipos de células-filhas:

 Idênticas = imortalizadas, indiferenciadas;
 Não-Idênticas = não-imortalizadas e com grande potencial proliferativo para
que ocorra a expansão clonal e progressão tumoral.

Essas células-tronco neoplásicas idênticas permaneceriam em um estado
predominantemente quiescente na massa tumoral, porém teriam um importante
papel na heterogeneidade do tumor e na sua recorrência após o tratamento, pois se
acredita que possam apresentar a característica de quimioresistência (Figura 2.3).
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Assim, novas terapias precisam ser desenvolvidas tendo como alvo células-tronco
neoplásicas (REYA et al., 2001; LI; XIE, 2005; HOUGHTON et al., 2007).

Figura 2.3- Representação ilustrativa do impacto das células-tronco neoplásicas no crescimento
tumoral e resposta a terapia. (A) Formação do tumor a partir de uma célula específica,
ou seja, célula-tronco. (B) Possível efeito da terapia convencional antineoplásica versus
terapia cujo principal alvo são as células-tronco neoplásicas (Adaptado de HOUGHTON
et al., 2007)

Sub-populações de células tumorais com características de células-tronco
foram identificadas em neoplasias de mama, próstata, melanoma, entre outras (ALHAJJ et al., 2003; FANG et al., 2005; COLLINS et al., 2005).

2.3 Invasão e Metástase
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Metástase deriva do grego metástatis que significa mudança de lugar,
transferência. Por definição, a metástase constitui um crescimento neoplásico à
distância, sem continuidade e sem dependência do foco primário. Essa mudança de
posição das células neoplásicas dentro dos tecidos depende da habilidade delas em
migrar e invadir. Assim, esse processo possibilita que as células neoplásicas entrem
em vasos sanguíneos ou linfáticos, disseminem para dentro da circulação e
proliferem em órgãos distantes (KUDO et al., 2004). Esse evento deve ser bem
compreendido, pois o mais importante indicador prognóstico para pacientes com
CECP é a metástase para linfonodos cervicais ou para órgãos distantes (FIDLER,
1990).
Encontra-se bem estabelecido na literatura que a MEC relaciona-se
diretamente com o comportamento patobiológico das neoplasias, apesar de que por
muito tempo, apenas as células neoplásicas foram foco das principais pesquisas.
Assim, para que ocorra a progressão tumoral, posterior invasão e metástase,
as células malignas, influenciadas pela MEC, devem sofrer alterações genéticas,
representadas, por exemplo, pela promoção da motilidade celular. Essas
modificações resultarão na violação da fronteira que fisiologicamente separa as
células de diferentes tecidos. Dessa forma, há a necessidade de interações positivas
e dinâmicas das células tumorais com o estroma circundante levando, por
conseguinte, a alteração do microambiente tecidual e conseqüente falha estrutural e
funcional, que são passos da tumorigênese e metástase (BIRCHMEIER;
BIRCHMEIER; BRAND-SABERI, 1996; DEVITA; HELLMAN; ROSENBERG, 2001).
Portanto, é imperativo salientar que a progressão tumoral é marcada por
alterações genéticas que são diretamente influenciadas pela MEC e essas
modificações controlarão a interação célula-célula e célula-MEC como, também, os
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programas de sinalização capazes de estimular ou reprimir a proliferação celular
(HANAHAN;

WEINBERG,

2000;

CROWE

et

al.,

2002).

Além

disso,

no

desenvolvimento de metástases é necessário considerar as características
intrínsecas das células tumorais, pois as neoplasias, como abordado anteriormente,
exibem uma variedade de subpopulações de células (heterogeneidade tumoral).
Com isso, células apresentando diferentes potenciais de invasão, por exemplo,
podem existir dentro de um mesmo tumor primário (FIDLER, 1990; COTRAN et al.,
1994; HANAHAN; WEINBERG, 2000; UCHIDA et al., 2001).
Dessa forma, as células com maior potencial invasivo, ou seja, células da
frente de invasão tendem a separar-se da massa tumoral devido a serem
funcionalmente independentes, além de apresentarem uma significativa perda de
sensibilidade a apoptose, o que lhes confere uma maior agressividade (KUDO et al.,
2004; CHRISTOFORI, 2006).
A perda da adesão celular, associada à capacidade de degradação da MEC,
devido à síntese de proteínas proteolíticas, e ganho de potencial de migração
(motilidade) são passos importantes para que ocorra a invasão tecidual (KUDO et
al.; 2004; CHRISTOFORI, 2006). Em alguns casos de carcinomas, essas alterações
ocasionam modificações morfológicas que são refletidas na aquisição de um
fenótipo fusiforme. Esse fenômeno caracteriza o que se chama de transição epitéliomesenquimal (TEM) e é resultado direto da supressão da expressão de genes
epiteliais e aquisição da expressão de genes mesenquimais (BIRCHMEIER;
BIRCHMEIER; BRAND-SABERI, 1996; BOYER; VALLÉS; EDME, 2000).
Na transição do carcinoma in situ para carcinoma invasivo há o rompimento
da membrana basal (MB), pelo crescimento das células epiteliais neoplásicas que
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possuem elevada capacidade proteolítica (STETLER-STEVENSON; LIOTTA;
KLEINER, 1993).
A MB, visível ao microscópio de luz, é constituída por duas estruturas: lâmina
fibrorreticular, formada por pequenos feixes de fibras reticulares, e lâmina basal, que
exibe cinco componentes principais: colágeno tipo IV, laminina, heparan sulfato,
entactina e fibronectina. A MB compartimentaliza os tecidos, facilita a ancoragem de
células adjacentes, age como filtro seletivo e estoca macromoléculas. Além disso,
por não possuir poros que permitem migração passiva celular, é barreira seletiva
para qualquer tipo de célula, além de ter um papel importante em uma série de
doenças infecciosas, dermatológicas e tumorais (TARQUINIO, 1999).
A travessia das células neoplásicas pelas barreiras da MB é resultado da
síntese de proteínas ativas e a aquisição de um fenótipo invasivo (STETLERSTEVENSON; LIOTTA; KLEINER, 1993).
Kudo et al. (2004) sugeriram que o método de isolamento de clones altamente
invasivos é muito proveitoso para se entender melhor à invasão e metástase. Em
seu experimento, foram isolados clones invasivos de uma linhagem derivada de
CEB usando o método de invasão in vitro, com câmaras de invasão, e, assim,
demonstraram que nesses clones houve uma redução de caderina-E e β-catenina,
moléculas responsáveis pela adesão celular, favorecendo, dessa forma, metástase
devido à ligação célula-célula estar prejudicada.

2.4 Matriz Extracelular
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As células mantêm contatos entre si através de junções celulares embora
também se relacionem por intermédio de uma complexa rede de proteínas e
polissacarídeos secretados por elas mesmas e que preenchem os espaços
intercelulares, constituindo a MEC, em parte responsável pela diversidade
morfológica, funcional e patológica dos diversos tecidos (ALBERTS et al., 1994).
A MEC é constituída por componentes como: colágeno tipo IV, laminina,
entactina, nidogeno e heparan sulfato (KEFALIDES, 1973; CHUNG et al., 1979;
KANWAR, FARQUHAR, 1979; CARLIN et al., 1981; KLEINMAN et. al., 1982; TIMPL
et al., 1983; KLEINMAN et al.,1986). Os polímeros de colágeno e laminina formam
uma rede em que o nidogênio e a entactina agem como pontes entre essas
moléculas criando ancoragem para diversos outros componentes (YURCHENCO;
O’REAR, 1994). Assim, a MEC forma um substrato que fornece condições
adequadas

para

o

desenvolvimento,

crescimento

diferenciação

migração,

proliferação, morfologia e função de diversos tipos celulares (ALBERTS et al., 1994;
TARQUINIO, 1999; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2000; LEBLEU; MACDONALD;
KALLURI, 2007).
As pesquisas realizadas no passado não davam enfoque à interação da
superfície celular com a MEC que como já citado apresenta uma ampla série de
conseqüências para uma variedade de processos patobiológicos. Desta maneira, a
MEC possui papel crítico no estabelecimento de fenótipos diferenciados em vários
tecidos. As evidências mais fortes dessa atividade vieram de observações de células
transformadas

que

apresentavam

(BOUDREAU; BISSEL, 1998).

interações

anormais

com

seu

ambiente
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2.4.1 modelo tridimensional e Matrigel®

Atualmente, tem sido amplamente discutido o papel sinalizador da estrutura
da MEC na atividade de células normais e tumorais, sendo que a sua fração
insolúvel, composta na sua maior parte por colágenos, mostra-se capaz de atuar
ativamente em eventos como formação, crescimento e homeostase (SCHMEICHEL;
BISSEL, 2003).
Análises através de cultivo de células são freqüentemente realizados num
substrato sintético, como vidro e plástico, que forçam as células a ajustar-se a um
plano artificial rígido fornecido por esses materiais. Apesar deste modelo de cultura
celular bidimensional in vitro fornecer um conveniente e rápido resultado para
análises bioquímicas, ele não demonstra as propriedades encontradas no
microambiente tecidual in vivo. Portanto, os modelos bidimensionais possuem uso
limitado para estudos de funções específicas e sinais estruturais dos tecidos
(SCHMEICHEL; BISSEL, 2003).
Estudos indicam que muitas funções específicas de células neoplásicas, tais
como motilidade, progressão tumoral, polarização e a diferenciação podem ser
mimetizados em microambientes tridimensionais, sendo essa situação fisiológica
melhor que a superfície bidimensional (NELSON; BISSELL, 2005; GRIFFITH,
SWARTZ, 2006). Desta maneira, os modelos tridimensionais de cultura celular
permitem estudos em cenários que lembram o ambiente in vivo e, portanto, podem
facilitar o entendimento de sinais que regulam a função normal dos tecidos e como
esses sinais podem estar alterados nas patologias (SCHMEICHEL; BISSEL, 2003).
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Vários substratos têm sido utilizados no cultivo celular tridimensional in vitro
como, por exemplo, colágeno tipo I e Matrigel®, na tentativa de melhorar a
estimulação mecânica e química das células (GOTTWALD et al., 2007; TOH, et al.,
2007).
O Matrigel® é uma substância composta por moléculas da MEC obtidas de
extrato preparado a partir da MB do tumor Engelbreth-Holm-Swarm. Seus maiores
componentes incluem a laminina, o colágeno tipo IV, o heparan sulfato, entactina e o
nidogênio. Essa matriz reconstituída se apresenta na forma de gel que é
biologicamente ativo e estimula o crescimento e a diferenciação celular (KLEINMAN
et al., 1982; KLEINMAN et al.,1986).

2.5 Via do PI3K/Akt

Ultimamente, esta via de transdução de sinal tem sido muito estudada por
regular funções celulares normais e fundamentais como: crescimento celular,
proliferação, sobrevivência celular, motilidade e angiogênese, processos estes que
também são importantes na oncogênese (DATTA; BRUNET; GREENBERG, 1999).
É uma via de sinalização intracelular que tem início em resposta a fatores de
crescimento, como EGF (epidermal growth factor), ou hormônios peptídicos, por
exemplo, a insulina, ou ainda componentes da MEC. Essas moléculas ativam
receptores tirosino-quinases presentes na membrana plasmática (FEIG, 1993;
MORGENSZTERN; MCLEOD, 2005). A ativação da PI3K é subseqüente e acontece
após a ligação do seu domínio SH2 (homólogo a Src), da subunidade regulatória
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p85, a específicos resíduos fosfo-tirosinos, do receptor tirosino-quinase da
membrana plasmática ativado. Esta ligação permite o recrutamento da sua
subunidade catalítica p110, para a membrana plasmática, com conseqüente
ativação da PI3K (CANTLEY, 2002). Todavia, a PI3K também pode ser iniciada
através das Ras que são proteínas ativadas transitoriamente em resposta a vários
sinais extracelulares como fatores de crescimento, citocinas, hormônios e
neurotransmissores, que irão estimular receptores celulares de superfície que
incluem receptores tirosino-quinases e receptores transmembrana ligados à proteína
G (SHAW; CANTLEY, 2006).
Depois de ativada, a PI3K atua como uma quinase que fosforila lipídeos
(fosfoinositídeos) presentes na camada interna da membrana plasmática, ou seja,
converte fosfatidilinositol-4-fosfato e fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2) em
fosfatidilinositol-3,4-bifosfato

e

fosfatidilinositol

3,4,5-trifosfato

(PIP3),

respectivamente. A PIP3 é responsável pelo recrutamento de proteínas que
apresentam o domínio homólogo à pleckstrin (PH), para a membrana plasmática.
Entre essas proteínas encontramos as serina/treonina quinase Akt e PDK-1
(fosfatidilinositol quiinase-dependente 1) (FRESNO VARA et al., 2004).
A proteína Akt é uma serina/treonina quinase de 59 kDa e é também
conhecida como PKB (proteína quinase B) por possuir similaridades em seu domínio
catalítico com as proteínas quinase A (PKA) e C (PKC) (NICHOLSON; ANDERSON,
2002). São conhecidos três membros da família da PKB: PKBα (Akt1), PKBβ (Akt2)
e PKBγ (Akt3). Parece ser predominante a ativação da proteína Akt1 que está
relacionada com a proliferação celular e progressão tumoral, em diferentes tipos de
neoplasias (NICHOLSON; ANDERSON, 2002; FRESNO VARA et al., 2004).
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Quando na membrana plasmática, a proteína Akt liga-se ao PIP3, sofrendo
mudanças conformacionais que permitem sua fosforilação em diferentes sítios.
Assim, sua ativação inicial ocorre através da fosforilação no resíduo treonina
(Thr308)

pela

PDK-1,

PDK-2

(fosfatidilinositol

quinase-dependente

2)

e

principalmente ILK (quinase ligada a integrina). A sua completa ativação ocorre com
a adicional fosforilação no resíduo serina (Ser473), por mecanismos ainda não
totalmente identificados, mas que estão envolvidos com a via do mTOR (mammalian
target rapamycin) (TESTA; BELLACOSA, 2001; NICHOLSON; ANDERSON, 2002;
HANADA; FENG; HEMMINGS, 2004; MASSARELLI et al., 2005; SARBASSOV et
al., 2005; MARTIN; BAXTER, 2007; ZHANG et al., 2007). Após sua ativação na
membrana plasmática, a Akt passa a ter localização citoplasmática e nuclear
(ANDJELKOVIC et al., 1997; MEIER et al., 1997; DUFNER et al., 1999; BORGATTI
et al., 2000; FILIPPA et al., 2000;).
Uma vez ativada, a proteína Akt pode atuar, por exemplo, sobre alguns
substratos principais promovendo:
a) Ativação da proteína IKKα que inibe o IκB (proteína inibidora de kappa B)
provocando a liberação do fator de transcrição NF-κB, responsável pela
indução de genes cuja resposta secundária está envolvida no ciclo celular,
como, por exemplo, da Ciclina D1 (DATTA; BRUNET; GREENBERG, 1999;
JOYCE et al., 1999).
b) Ativação da proteína mTOR que regula o crescimento e a proliferação celular
pela integração de sinais provenientes de fatores de crescimento, nutrientes e
estado de energia da célula (FINGAR; BLENIS, 2004).
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c) Sobrevivência celular, através da inibição (fosforilação) das proteínas
Caspase-9 e Bad que apresentam atividade pró-apoptóticas (DATTA;
BRUNET; GREENBERG, 1999; JOYCE et al., 1999).
d) Inibição da quinase de síntese de glicogênio (GSK3), responsável entre
outras funções pela estabilização da β-catenina no citoplasma (BRUNET et
al., 1999; CHANG et al., 2003; LIANG; SLINGERLAND, 2003).
e) Inibição (fosforilação) de fatores de transcrição da família forkhead levando a
uma diminuição da expressão de proteínas relacionadas com o controle do
ciclo celular como, por exemplo, a p27, que atua como inibidora de complexos
de Ciclina/CDK (quinase dependente de Ciclina) (BRUNET et al., 1999;
KHWAJA, 1999; MEDEMA et al., 2000).
f) Estimulação da produção de metaloproteínases (THANT et al., 2000).
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Figura

2.4-

Representação esquemática
http://www.biocarta.com)

da

via

de

sinalização

PI3K/Akt

(Biocarta

–

Assim, a regulação inapropriada da via PI3K/Akt tem sido associada com o
desenvolvimento de diversas neoplasias (MARTIN; BAXTER, 2007; ZHANG et al.,
2007).
Os genes envolvidos na via de sinalização da proteína Akt parecem ter
envolvimento importante na carcinogênese de cabeça e pescoço e, por isso, o
estudo destes genes é fundamental para melhorar o entendimento sobre a
progressão desta patologia e futuramente aperfeiçoar a terapêutica dos pacientes
acometidos. A ativação (fosforilação) permanente da proteína Akt e de sua via de
sinalização é um evento freqüente tanto em lesões de CECP quanto em linhagens
celulares derivadas destas lesões. Estudos experimentais de modelos de
carcinogênese em animais têm demonstrado que a ativação da proteína Akt é um

51

evento precoce na carcinogênese de cabeça e pescoço (MOLINOLO et al., 2007).
Adicionalmente, a ativação persistente da proteína Akt contribui para a manutenção
do fenótipo alterado das células (AMORNPHIMOLTHAM et al., 2004).
A via de sinalização do PI3K/Akt é inativada por dois tipos de fosfatase: SHIP
(SH2-containing inositol phosphatase) e PTEN (fosfatase homóloga a tenasina) que
atuam na conversão do PIP2 para PIP3 (DAMEN et al., 1996; CANTLEY; NEEL,
1999). A diminuição da ativação dessa via reduz drasticamente os níveis de Akt
ativados (NICHOLSON; ANDERSON, 2002). O gene PTEN, normalmente, está
silenciado nas neoplasias malignas devido a mutações ou deleções, levando, dessa
forma, à ativação constitutiva da proteína Akt (CANTLEY; NEEL, 1999).

2.6 NF-κB

O fator nuclear kappa B foi descoberto, por Baltimore e colaboradores, em
1986, via interação com 11 pares de base na cadeia leve do DNA de células B
relacionando-se com o aumento da produção da cadeia kappa da imunoglobulina
(AGGARWAL, 2004). Assim, foi descrito como sendo um fator de transcrição que
pode ser ativado por uma variedade de sinais como infecções, estresse oxidativo,
carcinógenos, citocinas como fatores de crescimento, fatores de necrose (TNFα),
interleucina (IL-1) (CARLSEN et al., 2004).
O fator de transcrição kappa B compreende um conjunto de fatores de
transcrição envolvidos na promoção de expressão de mais de 150 genes
participantes de uma ampla diversidade de processos biológicos como o de resposta
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imune, inflamação e reabsorção óssea, além de estar relacionado com a patogênese
de algumas doenças como AIDS, doença cardiovascular, diabetes tipo 2, inflamação
crônica e câncer (AGGARWAL, 2004; CARLSEN et al., 2004; KUMAR et al., 2004;
PERKINS, 2004; RAVI; BEDI, 2004).
A família NF-κB é composta por cinco proteínas: p50, p52, c-Rel (Rel), RelB e
RelA (p65). Estas proteínas são conservadas desde a Drosophila melanogaster até
os humanos e são relacionadas através de um domínio N-terminal, chamado RH
(Rel Homology), que medeia sua interação com inibidores específicos, translocação
para o núcleo, ligação ao DNA e suas dimerizações, pois podem formar homo e
heterodímeros (LI; STARK, 2002; AGGARWAL, 2004; KUMAR et al., 2004;
PERKINS, 2004; RAVI; BEDI, 2004; DOLCET et al., 2005). Todavia, na verdade, as
proteínas NF-κB podem ser englobadas em dois grandes grupos. O primeiro é
composto pelas proteínas p105 e p100 que não funcionam como fatores de
transcrição, mas, são alvos de proteólise e esta quando ocorre, leva a transformação
da proteína p105 em p50 e da p100 em p52, gerando proteínas ativas, ou seja, que
apresentam a capacidade transcricional (LI; STARK, 2002; AGGARWAL, 2004;
PERKINS, 2004; RAVI; BEDI, 2004; DOLCET et al., 2005;). O segundo grupo de
proteínas inclui c-Rel (Rel), RelB e RelA (p65) que, além de apresentarem o domínio
RH, possuem um domínio TAD (Transcriptional Activation Domains) na região Cterminal. Os domínios TAD promovem transcrição por facilitar o recrutamento de coativadores e deslocamento de repressores (LI; STARK, 2002).
As proteínas da família NF-κB, como já citado anteriormente, podem formar
homo e heterodímeros, onde as formas mais comuns ativadas são p50/p65 ou
p52/p65 (LI; STARK, 2002). No entanto, a capacidade das proteínas dessa família
em realizar a transcrição gênica só é observada quando estão localizadas no núcleo
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celular, porém em células não estimuladas, elas estão seqüestradas no citoplasma
em função da associação não covalente com membros da família de proteínas
inibitórias IκB (LI; STARK, 2002; KUMAR et al., 2004; DOLCET et al., 2005).
A família IκB apresenta cinco membros: IκBα, IκBβ, bcl-3, IκBε e IκBγ, que
possuem de cinco a sete proteínas de ligação que se unem ao domínio RH das
proteínas NF-κB no citoplasma, inibindo, dessa forma, a translocação para o núcleo
(AGGARWAL, 2004; RAVI; BEDI, 2004; DOLCET et al., 2005). Todavia, para que as
proteínas NF-κB liguem-se ao DNA precisam, obviamente, sofrer esse processo de
translocação para o núcleo e, para que isso ocorra, uma outra proteína conhecida
como IKK necessita ser ativada para poder, então, ser capaz de fosforilar as
proteínas IκB levando-as para ubiquitinização e, conseqüente, degradação. Na
ausência das IκB, NF-κB entra no núcleo onde atua como fator transcricional
(CHANG et al., 2003; DOLCET et al., 2005). Contudo, vale ressaltar que, as IκB
também podem sofrer o processo de translocação nuclear regulando, assim, a
função de NF-κB nesse compartimento. Autores afirmam que ao entrar no núcleo, as
IκB se ligam à subunidade NF-κB p65 e a conduz para o citoplasma, o que reduz,
desse modo, os níveis de p65 e a atividade de NF-κB no núcleo (AGGARWAL,
2004; RAVI; BEDI, 2004; DOLCET et al., 2005).
Embora não estejam completamente definidos todos os modos de ativação de
IKK, acredita-se que essa proteína, que na verdade é um complexo, IKKα/β/γ, seja
indispensável para a ativação de NF-κB. Vale ressaltar que a subunidade IKKβ é a
maior responsável pela fosforilação das IκB (DOLCET et al., 2005).
Diversos estímulos, como já citados, ativam vias de transdução de sinal que
induzem a ativação e a translocação de NF-κB do citoplasma para o núcleo, onde
ocorre a ativação de genes envolvidos com a sobrevivência celular, por exemplo
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(CLARKSON, 2002). Entre essas vias, encontra-se a do PI3K/Akt, pois estudos
mostram que o complexo IKK é substrato da proteína Akt que o ativa e, dessa forma,
torna-o capaz de fosforilar as proteínas IκB, permitindo, assim, a conseqüente
entrada de NF-κB no núcleo. Normalmente, essa via está relacionada ao
heterodímero p50/p65 da família NF-κB (LI; STARK, 2002; RAVI; BEDI, 2004).

Figura 2.5- Representação esquemática da via de sinalização PI3K/Akt/NF-κB (Biosciences –
http://ww.emdbiosciences.com/popup/cbc/NFKB_Interactive_Pathway.htm)

A ativação de NF-κB deve ser um evento muito bem regulado. Em células
normais o NF-κB só é ativado depois de receber o correto estímulo que o leve a
transcrever os genes alvo (CARLSEN et al., 2004). Em células neoplásicas este
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mecanismo de regulação pode ser modificado pela alteração de diferentes
moléculas e, assim, o NF-κB pode tornar-se constitutivamente ativado levando a
expressão descontrolada de genes sob o seu comando (DOLCET et al., 2005).
O NF-κB parece ser responsável pela transcrição de muitos genes
importantes dentro da via de sinalização celular neoplásica, como exemplo o Bcl-2,
Ciclina D1 e c-myc. Existe um sitio específico para kB dentro do promotor da Ciclina
D1, desta forma o NF-κB ativa diretamente a transcrição da Ciclina D1 e com isso
promove a entrada da célula no ciclo celular (JOYCE et al., 2001; RAVI; BEDI,
2004).
Existe uma implicação do NF-κB como alvo terapêutico de diversas
patologias, justamente pela existência de uma grande quantidade de genes que
sofrem regulação por este fator de transcrição (GLEZER et al., 2000; PERKINS,
2007).
Com relação ao câncer, a inibição do excesso de ativação de fatores de
transcrição, incluindo o NF-κB constitui-se em uma possibilidade terapêutica
interessante e promissora, pois a ativação de NF-κB não possibilita apenas a
transformação maligna e progressão neoplásica, mas favorece também um
mecanismo pelo qual as células tumorais tornem-se resistentes a quimioterápicos
(BALDWIN, 1996).

2.7 Ciclina D1

2.7.1 ciclinas: panorama geral
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As Ciclinas são uma família de proteínas de baixo peso molecular (30-45
kDa), presentes em todas as células eucarióticas, que não exibem atividade
intrínseca quando sozinhas, porém constituem-se nas subunidades reguladoras de
complexos protéicos indispensáveis para a progressão do ciclo celular, ou seja, as
Ciclinas se associam a proteínas com atividade de serina/treonina quinase, as CdKs
(quinases dependentes de Ciclinas) (MURRAY; HUNT, 1993; JACKS; WEINBERG,
1998). Essa associação se dá através de domínios de ligação específicos
conhecidos como Cyclin Box. Após a ligação, o complexo sofre ativação por
fosforilação em resíduos de treonina, serina e tirosina por proteínas CAK (Cdk
activating kinase). Assim, depois de ativado, complexos Ciclina/Cdk, através do
domínio catalítico da Cdk conhecido como core catalítico, fosforilam e ativam
substratos necessários para a progressão em diferentes fases do ciclo celular
(JEFFREY et al., 1995).
Oito tipos de Ciclinas humanas são conhecidos: A, B, C, D, E, F, G, H. Sabese que a Ciclinas D se associam com Cdks 2, 4, 5, 6 para constituir o complexo
responsável pela transição G0→G1→S, enquanto que a Ciclina E se associa com
Cdk2 na interface G1/S e S, e as Ciclinas A e B se ligam a Cdk 1 e 2 compondo os
principais complexos responsáveis pela transição S→G2→M (HALL; BATES;
PETERS, 1995; MORGAN, 1995).
De atividade contrária as Ciclinas, que têm função de promover a progressão
do ciclo celular, os inibidores do ciclo celular (Ckis - cyclin dependent kinase
inhibitors) são, normalmente, proteínas de baixo peso molecular que se ligam a
Cdks ou Ciclina/Cdk. De um modo geral, no primeiro caso, estão os inibidores da
subclasse INK, constituída por p16INK4a, p15INK4b, p18INK4c, p19INK4d, que se ligam a
Cdk 4/6 impedindo a formação de complexos com Ciclinas. No segundo caso, estão
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os inibidores da subclasse KIP, constituída por p21Waf1/Cip1, p27Kip1, p57KIP2, que se
ligam aos complexos Ciclina/Cdk já formados impedindo sua atividade quinásica
(HALL; BATES, PETERS, 1995; MORGAN, 1995).
Diferentemente das Cdks, que possuem expressão constitutiva ao longo de
todo o ciclo celular, as Ciclinas e os Ckis estão presentes somente em momentos
específicos do ciclo celular. A indução dessas proteínas ocorre quando as células
deixam seu estado quiescente e entram no ciclo celular, mas para isso requerem
fatores de crescimento e aderência a componentes da MEC que estimulam uma
cascata de eventos pelo qual o sinal é transmitido ao núcleo, resultando na ativação
de fatores de transcrição. Assim, a progressão ao longo do ciclo eucariótico depende
da expressão antagônica de Ciclinas e Ckis, que se alternam na regulação da
atividade das Cdks (MICHALIDES, 1999).

Figura 2.6- Esquema ilustrativo das fases do ciclo celular de mamíferos (FORTI, 2001)
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2.7.2 ciclina D1

Como já citado no item anterior, oito tipos de Ciclinas humanas são
conhecidos: A, B, C, D, E, F, G, H. A Ciclina D apresenta três subtipos - D1, D2, D3
– possui uma meia-vida de aproximadamente 38 minutos, e é extremamente instável
(GOODGER et al., 1997). A Ciclina D1 forma complexos com a Cdk 4 e 6, e está
envolvida na transição da fase G1 para a fase S (ponto de restrição – ponto R) do
ciclo celular. O alvo final deste complexo é a proteína do retinoblastoma (Rb). A Rb,
após fosforilada, libera fatores de transcrição, como E2F, por exemplo, que são
requisitados para a transcrição de genes, os quais codificam proteínas envolvidas na
síntese do DNA e mandatórias para a progressão do ciclo celular, ou seja, o E2F
leva a amplificação de Ciclinas, como a D1, levando a célula à progressão da fase
G1 para a fase S do ciclo celular (GOODGER et al., 1997; CHEN et al., 1999).
Estudos experimentais mostram que a Ciclina D pode funcionar como
oncogene, cooperando com outros genes na transformação celular (KUO et al.,
1999). Entre os três tipos de Ciclinas, a Ciclina D1 apresenta maior importância e
correlação com o câncer (DIEHL, 2002).
O gene da Ciclina D1 tem sido freqüentemente amplificado ou superexpresso
em vários tipos de carcinoma humano, incluindo os CECP (MOTOKURA; ARNOLD,
1993; CALLENDER et al., 1994; EL-NAGGAR; STECK; BATSAKIS, 1995). A
presença desta proteína está relacionada a um prognóstico menos favorável, já que
os tumores que a sintetizam em excesso são mais agressivos e invasivos (MASUDA
et al., 1996; MATE et al., 1996; SHIN et al., 1997).
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Pesquisas indicam que o NF-κB age aumentando os níveis de Ciclina D1. A
relação do NF-κB com o ciclo celular e principalmente com a Ciclina D1 foi
demonstrada utilizando o IκB “super repressor”, para inibir a atividade do NF-κB, ou
seja, esse complexo bloqueia o aumento da atividade nuclear do NF-κB e atrasa a
entrada de células na fase S do ciclo celular (BALDWIN, 1996; JOYCE et al., 2001;
PERKINS, 2007).
A conseqüência da superexpressão de Ciclina D1 é uma transição encurtada
do ciclo celular que confere uma vantagem proliferativa às células e talvez limite a
capacidade de reparação aos danos genômicos causados pela exposição à
carcinógenos (PETTY; DRAGNEV; DMITROVSKY, 2003).
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3 PROPOSIÇÃO

Baseando-se nas evidências expostas na revisão de literatura, o presente
trabalho teve como proposta:

I.

Analisar, através de métodos quantitativos e qualitativo, a expressão das
proteínas pAkt, NF-κB e Ciclina D1 em linhagens celulares derivadas de
CECP, HN6 (base de língua), HN30 (faringe) e HN31 (linfonodo), cultivadas
em ambiente tridimensional (Matrigel®) e comparar os resultados com aqueles
encontrados em modelo de cultura de células bidimensional, ou seja,
convencional.

Com isso, objetivou-se avaliar se células cultivadas em um microambiente in vitro,
mas com características que o aproximavam mais do in vivo, exibem diferenças
significativas no comportamento de componentes de uma das vias de sinalização
mais estudada em CECP, a via PI3K.

II.

Identificar, em clones invasivos (HN6.1, HN31.1, HN31.1), gerados a partir de
ensaio de câmara de invasão, possíveis alterações na expressão das
proteínas pAkt, NF-κB e Ciclina D1 em relação ao grupo controle,
representado pelas mesmas linhagens, sem a realização de qualquer ensaio.
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Dessa forma, objetivou-se analisar a participação da via de sinalização PI3K/Akt/NFκB no processo de invasão de células derivadas de CECP.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Cultivo Celular

Para realização desse estudo foram utilizadas três linhagens celulares
humanas derivadas de CECP, conforme especificadas na tabela 4.1. As linhagens
celulares HN30 e HN31 apresentavam níveis normais do receptor de EGF
(CARDINALI et al., 1995).
A origem e o estágio clínico do tumor segundo o critério TNM podem ser
visualizados na Tabela 4.1 (CARDINALI et al., 1995).
Tabela 4.1- Origem das linhagens celulares de CECP e sua classificação segundo o critério TNM. O
número sobrescrito indica par de linhagens celulares oriundas do mesmo paciente

ORIGEM

HN6
Língua (Base)

HN301
Faringe

HN311
Linfonodo

ESTÁGIO CLÍNICO

T3N2bM0

T3N0M0

T3N0M0

As células foram descongeladas em banho-maria a 37oC por 2 min. e
transferidas para frascos de cultivo. As três linhagens foram cultivadas em meio
Eagle modificado por Dulbecco (DMEM – Sigma Chemical CO, St. Louis, MO, USA),
suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB - Cultilab Ltda., Campinas, SP,
Brasil) e 1% de solução antibiótica–antimicótica (Sigma Chemical Ca, St. Louis, MO,
USA). As células foram mantidas em frascos a 37oC em atmosfera úmida contendo
5% CO2.

Toda a manipulação foi realizada em capela de fluxo laminar, o

crescimento das células monitorado diariamente em microscópio invertido de
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contraste de fase (Zeiss®Axiovert 25 – Carl Zeiss, Oberköchen, Alemanha) e o meio
de cultura trocado de acordo com o metabolismo celular.
Após ocuparem 70% do frasco, o que se denomina subconfluência, o meio de
cultura era removido, separado em tubo de centrifugação e a monocamada celular
lavada, duas vezes, com solução tampão fosfato-salina, sem cálcio e magnésio
(PBS), pH 7.2, para que em seguida, as células fossem dissociadas com solução de
tripsina acrescida de 0.25% EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) 1mM durante 5
min. a 37oC. As células em suspensão eram, assim, transferidas para o tubo de
centrifugação, previamente reservado, e centrifugadas a 1300 rpm por 5 min., à
temperatura ambiente. Essa etapa tinha por objetivo inativar, com o SFB, contido no
meio de cultura, a tripsina. O sobrenadante resultante era aspirado e o precipitado
de células ressuspendido em novo meio de cultura para que alíquotas da suspensão
fossem distribuídas em frascos de cultivo e, novamente, levadas à estufa, onde cada
procedimento deste dava origem a uma nova passagem celular.
De cada passagem, amostras das células crioprotegida com 10% de di-metil
sulfóxido (DMSO – Sigma Chemical CO, St. Louis, MO, USA) foram congeladas e
mantidas em recipiente contendo nitrogênio líquido.

4.2 Ensaio de Cultivo Tridimensional para posterior realização da técnica de
Imunofluorescência
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A preparação do Matrigel (BD Matrigel™, Basement Membrane Matrix – cat.
Number 35623 - San Jose, CA USA) visou o crescimento das células em ambiente
tridimensional e permitiu, dessa forma, a interação célula-MEC.
A solução estoque de Matrigel foi descongelada “overnight” em refrigerador a
4°C, para evitar sua geleificação prematura. Toda a manipulação do Matrigel
realizou-se à temperatura de 4oC, no interior do fluxo laminar.

As ponteiras

utilizadas em sua preparação, os tubos para diluição, lamínulas, bem como as
placas que continham as lamínulas, foram previamente resfriadas a 4oC, conforme
instruções do fabricante.
Primeiramente, foi preparado o meio de cultivo tridimensional em que as
células deveriam ser ressuspendidas para depois serem plaqueadas em lamínulas
de vidro. Esse meio era composto de DMEM sem SFB e Matrigel, na proporção
1:3, e, segundo o fabricante, a quantidade de meio necessária para ressuspender as
células era de 150 µL/cm², para que, assim, pudessem crescer em um ambiente
tridimensional. A Imunofluorescência foi realizada sob lamínulas de vidro com
diâmetro compatível com placas de 6 poços.
Foram plaqueadas 2x105 células/lamínula e a mistura DMEM (sem SFB),
Matrigel e células permaneceu à temperatura de 37oC em atmosfera úmida com
5% de CO2 por 24 horas para que ocorresse a geleificação do material.
Posteriormente, sob essa estrutura semi-sólida resultante, foi adicionado DMEM
suplementado com 10% de SFB e 1% de solução antibiótica – antimicótica (Figura
4.1). Após 72 horas de cultivo tridimensional, foram realizadas as reações de
Imunofluorescência (descrita no item 4.4) para os anticorpos pAkt, NF-κB e Ciclina
D1 com o objetivo de se analisar o padrão de marcação mediado pela MEC.
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Figura 4.1-Esquema do modelo de cultura tridimensional (SODUNKE et al., 2007)

4.3 Ensaio de Invasão Celular

Para a realização do ensaio de invasão foram utilizadas câmaras bipartidas.
Essas câmaras eram compostas por dois compartimentos distintos, separados entre
si por um filtro de policarbonato (Individual Millicell cell culture inserts available for 6
well plates – Millipore Corporate Headquarters), com poros de 8 µm de diâmetro.
Esse sistema cria dois ambientes diferentes que permite a passagem voluntária das
células de um lado para o outro do filtro, já que o diâmetro dos poros é
consideravelmente menor que o diâmetro das células.
Os filtros foram cobertos por uma fina camada de Matrigel. Para isso, a
solução estoque de Matrigel precisou ser descongelada “overnight” no refrigerador,
à temperatura de 4°C, para evitar sua geleificação prematura. Em seguida, essa
solução estoque foi diluída em DMEM sem SFB, na proporção 1:3 e, então, 30 µL
dessa mistura foram espalhados homogeneamente sobre cada filtro, de modo a
formar uma fina camada. As câmaras contendo os filtros foram então colocadas na
estufa a 37°C por 1 hora para total geleificação do Matrigel. Vale lembrar que, toda
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a manipulação do Matrigel foi realizada a 4°C e que as ponteiras utilizadas em sua
preparação, tubos para diluição, bem como os filtros de policarbonato foram
previamente resfriados a 4°C, conforme instruções do fabricante.
As linhagens celulares HN6, HN30, HN31 foram plaquaedas sob os filtros de
policarbonato recobertos por Matrigel (2x105 células/filtro). Foi acrescido DMEM,
suplementado com 10% de SFB e 1% de solução antibiótica – antimicótica tanto no
compartimento superior quanto no inferior das câmaras bipartidas (Figura 4.2). Após
5 dias, as células com maior capacidade de invasão atravessaram o Matrigel e
ficaram na parte inferior do filtro, do qual foram, então, retiradas (tripsinização) e
cultivadas em garrafas de cultura por mais quatro passagens.
Essas células tratadas, ou clones invasivos, foram denominados HN6.1,
HN30.1, HN31.1 e semeados em lamínulas de vidro até alcançarem a
subconfluência para poder ser então realizada a técnica de Imunofluorescência.
Além disso, foram cultivados em placas de 100 mm de diâmetro para posterior
extração protéica e execução da técnica de Western Blot.

Figura 4.2- Representação da câmara bipartida separada por filtro de policarbonato de 8 µm de
diâmetro (Adaptado de BMG LABTECH - http://www.bmglabtech.com/applicationnotes/fluorescence-intensity/fluoroblock-fluostar-144.cfm)
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4.4 Técnica de Imunofluorescência

A Imunofluorescência foi realizada sob lamínulas de vidro com diâmetro
compatível com placas de 6 poços.
Como controle, as mesmas linhagens celulares submetidas aos ensaios
propostos (ambiente tridimensional e câmara de invasão) foram cultivadas apenas
sobre lamínulas de vidro (cultivo bidimensional) até atingirem a subconfluência.
Assim, as lamínulas contendo as células submetidas ao cultivo bidimensional,
tridimensional ou ensaio de invasão, foram lavadas duas vezes com PBS e depois
fixadas com metanol por 6 min., a -20°C. Após esse período, as lamínulas foram
novamente lavadas com PBS para a posterior realização do bloqueio dos sítios
inespecíficos com solução de PBS + BSA (albumina sérica bovina) a 1% (50
µL/lamínula), por 30 min.
As lamínulas foram, então, outra vez lavadas com PBS e os anticorpos
primários anti pAkt, NF-κB e Ciclina D1 foram diluídos em solução de bloqueio e
incubados (50 µL/lamínula), conforme dados da tabela 4.2. Em seguida, as
lamínulas foram lavadas com PBS para que fossem incubadas, por 45 min., com
anticorpo secundário (50 µL/lamínula) [Fluoresceína IgG (H+L), Vector Laboratories,
Ind.Burlingame, CA, USA] na concentração 1:50, também diluído em solução de
bloqueio. Nessa etapa, a reação foi realizada na ausência de luz. Por fim, as
lamínulas foram lavadas com PBS e montadas em lâminas de vidro com Vecta
Shild (Vector Laboratories, Ind.Burlingame, CA, USA).
As lamínulas foram fixadas com o uso de esmalte incolor e armazenadas na
geladeira, na ausência de luz, para posterior análise no microscópio de
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imunofluorescência (Axio Imager.A1-Zeiss, Câmera: Axio Cam HRc-Zeiss, Carl
Zeiss, Oberköchen, Alemanha).

Tabela 4.2- Especificações técnicas dos anticorpos utilizados no ensaio de Imunofluorescência

Anticorpo

Origem

[ ]

Procedência

Clones

Incubação

pAkt

Rabbit

1:50

Santa Cruz

sc7985

90 min.

NF-κB

Rabbit

1:50

Zymed

P65C

90 min.

Ciclina D1

Mouse

1:100

Santa Cruz

sc8396

60 min.

4.5 Técnica de Western Blot

4.5.1 extração protéica de células cultivadas em ambiente tridimensional

As linhagens celulares HN6, HN30 e HN31 foram semeadas em garrafas de
cultura de 75cm2 de área. Após terem alcançado 90% de confluência, as células
foram removidas das garrafas por tripsinização, centrifugadas e o precipitado
ressuspenso diretamente em 1 mL de Matrigel® com DMEM sem SFB, na diluição de
1:3.
Como já dito, a solução de estoque de Matrigel® foi descongelada “overnight”
em refrigerador a 4oC, para evitar sua geleificação prematura, e toda sua
manipulação ocorreu à temperatura de 4oC.

As ponteiras utilizadas em sua
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preparação, bem como os tubos para diluição e posterior armazenamento, foram
previamente resfriados a 4oC, conforme instruções do fabricante.
O Matrigel® contendo as células foi, então, depositado dentro de tubos de
congelamento para o crescimento tridimensional, mantidos à temperatura de 37oC
em atmosfera úmida com 5% de CO2, pelo período de 72 horas. Após esse tempo,
as células foram lisadas para obtenção do extrato protéico.
Assim, ao tubo contendo as células em ambiente tridimensional, foram
adicionados, 0,5 mL de PBS gelado para posterior centrifugação a 15000 rpm, por
10 min., a 4°C. O sobrenadante foi desprezado e pellet misturado com PBS gelado e
recentrifugado. Mais uma vez o sobrenadante foi eliminado e o pellet ressuspendido
em 1 mL de tampão RIPA+ [50 mM Tris HCl pH 7.4; 150 mM NaCl; 1mM EDTA; 1%
Triton X-100; 1% desoxicolato de sódio; 0.1% SDS (Sodium Dodecyl Sulfate)]
acrescido de 10 µL/mL de um conjunto de inibidores de protease (Chemicon, Sigma,
St. Louis, MO), mantido a 4°C, por 15 min. Após esse período, as células com o
tampão RIPA+ foram centrifugadas a 15000 rpm, por 20 min., a 4°C. Por fim, o
sobrenadante foi recolhido, aliquotado e estocado a –80°C, para posterior
quantificação.

4.5.2 extração protéica de células cultivadas em ambiente bidimensional e dos
clones invasivos

Após remover o meio de cultura, as placas contendo as células em 70-80%
de confluência foram lavadas três vezes com PBS gelado e mantidas a 4°C. A
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extração protéica foi realizada com auxílio do tampão RIPA+ (50 mM Tris HCl pH 7.4;
150 mM NaCl; 1mM EDTA; 1% Triton X-100; 1% desoxicolato de sódio; 0.1% SDS)
acrescido de 10 µL/mL de um conjunto de inibidores de protease (Chemicon, Sigma,
St. Louis, MO), por 15 min. e então as placas foram raspadas e as amostras
centrifugadas a 15000 rpm, por 20 min., a 4°C. O sobrenadante foi recolhido,
aliquotado e estocado a –80°C, para posterior quantificação.

4.5.3 quantificação protéica

As proteínas dos lisados foram quantificadas através do método do ácido
biocinconinico (BCA Protein Assay Reagent Kit – Pierce Chemical CO, Rockford, IL,
USA), seguindo as instruções do fabricante. Esse método tem por princípio a reação
de peptídeos das amostras com o cobre (Cu2+) resultando na redução do mesmo,
formando um complexo de peptídeos com o cátion cuproso (Cu+). Por sua vez, o
ácido biocinconinico reage com o cátion cuproso, formando o complexo BCA-Cu+,
produzindo uma cor púrpura que é lida no espectrofotômetro (Elisa-ELX 800 Bio-Tek
Instruments, Inc.), no comprimento de onda de 562nm, ou seja, quanto mais intensa
for a cor púrpura, ocorrerá mais absorção de luz, significando maior quantidade de
proteína.

4.5.4 western blotting propriamente dito
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As alíquotas do lisado, contendo 7 µg de proteína total, foram misturadas com
tampão de amostra, para concentração final de 1x. Em seguida, as amostras foram
fervidas por 5 min. e submetidas à SDS-PAGE. A eletroforese foi realizada a 120V
durante 3 horas, em gel de bis-acrilamida com gradiente de 10-15%, dependendo da
proteína analisada. O padrão de peso molecular utilizado foi o Kaleidoscope® (Bio
Rad, Hercules, Califórnia, USA).
A transferência das proteínas que migraram do gel para uma membrana de
PVDF (Hybond-P, Amersham CO, Arlington Heights, IL, USA) foi feita por eletrotransferência úmida em aparelho especial (Höefer, mini VE, Amersham CO, Little
Chalfont, Buckinghamshire, UK). Com o tampão de transferência (48mM Tris Base;
39mM Glicina; 20% Metanol; pH 8.3) utilizado como recomendado pelo fabricante, a
transferência foi feita com 70mA por 3 horas. Após essa etapa, a membrana foi
submetida à fase de bloqueio.
Para a imunoreação, foram feitas duas formas de bloqueio dos sítios
inespecíficos, dependendo do anticorpo primário:
1) Anticorpo fosforilado (pAkt): bloqueio realizado com BSA a 1% em TBST
(0,9% NaCl; 10mM Tris HCl pH 7.5; 0,1% Tween 20), por 2 horas em
temperatura ambiente, sob agitação.
2) Demais anticorpos (NF-κB e Ciclina D1): bloqueio realizado com 5% de
leite em pó desnatado em TBST (0,9% NaCl; 10mM Tris HCl pH 7.5; 0,1%
Tween 20), por 2 horas em temperatura ambiente, sob agitação.
Em seguida, a solução de bloqueio foi removida lavando-se a membrana com
TBST e o anticorpo de interesse (anti pAkt, NF-κB e Ciclina D1) diluído em sua
respectiva solução de bloqueio e aplicado de acordo tabela 4.3, a 4°C. Seguiram-se
duas lavagens com TBST, de 10 min. cada, sob agitação e à temperatura ambiente,
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para remoção do anticorpo não-absorvido O anticorpo secundário foi diluído 1:3000,
em solução de bloqueio, e aplicado por 2 horas, sob agitação. Após esse tempo, a
membrana foi lavada em TBST, por três passagens (10 min. cada).
A detecção colorimétrica foi feita através do kit Opti-4CN (Bio Rad, Hercules,
Califórnia, USA), segundo instruções do fabricante. A membrana foi incubada no
substrato por até 30 min., no escuro, depois lavada em água deionizada por 15 min.,
e pronta para documentação.
Como controle do volume total de cada amostra foi utilizado o anticorpo βactina (Sigma Chemical CO, St. Louis, MO, USA).
Tabela 4.3- Especificações técnicas dos anticorpos utilizados no ensaio de Western Blot

Anticorpo

Origem

[ ]

Procedência

Clones

Incubação

pAkt

Rabbit

1:150

Santa Cruz

sc7985

“overnight”

NF-κB

Rabbit

1:100

Zymed

P65C

“overnight”

Ciclina D1

Mouse

1:100

Santa Cruz

sc8396

“overnight”

Β-actina

Mouse

1:7000

Sigma

AC-15

2 horas

4.5.5 análise western blotting

O western blotting indicou a expressão das proteínas pAkt, NF-κB e Ciclina
D1 quantitativamente, mostrando a real resposta celular frente ao tratamento
aplicado.
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A) Análise Densitométrica

As imagens foram adquiridas por um escaneador de imagens e as bandas
das proteínas das amostradas tratadas e controles foram comparadas (em função
dos pixels e da área da banda) utilizando o “software” IMAGE J 1.33u (programa de
domínio público desenvolvido por Wayne Rasband NIMH, NIH, USA). Os resultados
foram apresentados em forma de gráfico mostrando o valor que cada banda ocupa
em relação à área selecionada.

B) Análise Estatística

Os valores obtidos da análise densitométrica foram avaliados através do
programa SPSS 11.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Os valores em triplicata foram
analisados através do teste t de Student. Os resultados foram considerados
estatisticamente significantes quando p<0.05.

74

5 RESULTADOS

5.1 Imunofluorescência

5.1.1 modelo de cultivo tridimensional

A imunofluorescência mostrou que independente do modelo de cultura
adotado, bidimensional ou tridimensional, as linhagens celulares HN6, HN30 e HN31
expressaram as proteínas pAkt, NF-κB e Ciclina D1.
Em relação ao padrão de expressão intracelular da proteína pAkt, quando o
modelo bidimensional foi adotado, a marcação revelou-se citoplasmática e nuclear
para as linhagens celulares HN6 e HN30 (Figura 5.1 A, B), porém, na HN6, foram
observadas também áreas de intensa marcação apenas nuclear (Figura 5.1 A’).
Além disso, a expressão no caso da linhagem celular HN31 foi predominantemente
nuclear (Figura 5.1 C). Já em contato com o Matrigel®, as linhagens celulares HN6 e
HN31 (Figura 5.1 D, F) apresentaram positividade marcadamente nuclear, ao
contrário da linhagem celular HN30, que exibiu expressão citoplasmática e nuclear
(Figura 5.1 E)
No caso do fator de transcrição NF-κB, para todas as linhagens celulares
estudas e modelos de cultivo celular adotados, a marcação apresentou-se
predominantemente citoplasmática (Figura 5.2 A, B, C, D, E, F), ao contrário da
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proteína Ciclina D1, na qual se notou expressão exclusivamente nuclear (Figura 5.3
A, B, C, D, E, F).
Além da localização intracelular das proteínas propostas neste estudo, pela
técnica de imunofluorescência também se notou que as linhagens celulares
derivadas de CECP, quando cultivadas em Matrigel®, mostraram-se bem adaptadas
e sem qualquer sinal de sofrimento (Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 - D, E, F). Ademais, essas
células exibiram um notável padrão de crescimento, formando colônias [Figuras 5.1
(D, F), 5.2 (D, E, F) e 5.3 (D, E, F)], diferente do das células cultivadas em ambiente
bidimensional.

5.1.2 ensaio de invasão celular

A técnica de imunofluorescência mostrou que tanto as linhagens controle
como as linhagens submetidas à câmara de invasão expressaram as proteínas
propostas neste estudo.
A proteína pAkt, como citada no item 5.1.1, apresentou imunopositividade
citoplasmática e nuclear para as linhagens celulares HN6 e HN30 (Figura 5.1 A, B)
e nuclear para a linhagem celular HN31 (Figura 5.1 C). Todavia, seus respectivos
clones invasivos apresentaram marcante positividade nuclear (Figura 5.1 H, I), com
exceção da linhagem HN6.1, na qual se notou marcação citoplasmática e nuclear
(Figura 5.1 G), sendo que a expressão citoplasmática apresentou-se em forma de
rede (Figura 5.1 G).
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O fator de transcrição NF-κB, também citado anteriormente, apresentou
marcação positiva em todas as linhagens celulares controle e de localização
marcadamente citoplasmática (Figura 5.2 A, B, C). Contudo, o clone invasivo
HN31.1 mostrou predomínio de marcação citoplasmática (Figura 5.2 I) e as
linhagens invasivas HN6.1 e HN30.1 apresentaram tanto positividade citoplasmática
como evidente marcação nuclear (Figura 5.2 G, H).
Por fim, a proteína Ciclina D1 revelou positividade exclusivamente nuclear,
independente da linhagem ou tratamento (Figura 5.3 A, B, C, G, H, I).
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5.2 Western Blotting

5.2.1 modelo de cultivo tridimensional

Confirmando os resultados obtidos pela técnica de imunofluorescência, todas
as linhagens celulares estudadas expressaram as proteína pAkt, NF-κB e Ciclina D1
(Figura 5.4 A). Entretanto, diferenças quantitativas em suas expressões foram
notadas quando os modelos de cultura celular desenvolvidos foram comparados
(Figura 5.4 B).
Os maiores níveis de expressão das proteínas pAkt, NF-κB e Ciclina D1 foram
observados na linhagem celular HN6, em ambas as formas de cultivo celular
adotados (Figura 5.4 B). Interessante notar que, no cultivo celular tridimensional, as
linhagens celulares HN30 e HN31 mostraram comportamentos similares na
expressão das proteínas analisadas, adicionalmente, no cultivo bidimensional, essas
mesmas linhagens exibiram níveis semelhantes de expressão dessas proteínas
(Figure 5.4 B).
As bandas fornecidas pela técnica de Western Blot revelaram uma diminuição
nos níveis de expressão das proteínas estudadas quando as células foram
cultivadas em contato com o Matrigel®, sendo, na maioria das vezes, essa redução
estatisticamente significante, exceto no caso da linhagem celular HN6, que
apresentou um aumento significativo nos níveis de Ciclina D1 (p<0.05; Figure 5.4 B;
Tabela 5.1).
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As maiores diminuições nos níveis de expressão, independente da proteína
analisada, foram observadas na linhagem celular HN31, submetida ao cultivo
tridimensional, seguida pelo baixo nível de expressão da proteína Ciclina D1,
detectado no modelo de cultivo tridimensional para a linhagem celular HN30 (p<0.05;
Figure 5.4 B; Tabela 5.1).

Tabela 5.1- Análise estatística dos valores da quantificação das bandas das proteínas pAkt, NF-κB e
Ciclina D1, em ambos os modelos de cultivo celular, obtidas a partir da técnica de
Western Blot (*p<0.05 - teste t de Student)

HN6

pAkt2D
x
pAkt3D
*p=0.006

NF-κB2D
x
NF-κB3D
p=0.001

Ciclina D12D
x
Ciclina D13D
p=0.016

HN30

p=0.197

p=0.034

p=0.003

HN31

p=0.000

p=0.013

p=0.013

5.2.2 ensaio de invasão celular

A

técnica

de

Western

Blot

confirmou

os

resultados

obtidos

na

imunofluorescência, ou seja, todas as linhagens celulares estudadas expressaram
as proteína pAkt, NF-κB e Ciclina D1 (Figura 5.5 A). Entretanto, diferenças
quantitativas em suas expressões foram notadas entre o grupo controle e tratado, ou
seja, submetido a ensaio de câmara de invasão (Figura 5.5 B).
Os maiores níveis de expressão das proteínas analisadas foram observados
na linhagem celular HN6, independente do grupo experimental analisado (Figura 5.5
B).
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Um aumento significativo nos níveis de expressão das proteínas pAkt e NF-κB
foi notado nas linhagens invasivas HN6.1 e HN30.1 (p<0.05; Figure 5.5 B; Tabela
5.2). Todavia, no caso do clone invasivo HN31.1, observou-se aumento no nível de
expressão da proteína pAkt e discreta diminuição de NF-κB, mas ambos os valores
não foram estatisticamente significantes (p>0.05; Figure 5.5 B; Tabela 5.2).
A proteína Ciclina D1 apresentou aumento dos seus níveis de expressão em
todas as linhagens invasivas, sendo que apenas na HN6.1 esse aumento foi
estatisticamente significativo (p<0.05; Figure 5.5 B; Tabela 5.2).

Tabela 5.2- Análise estatística dos valores da quantificação das bandas das proteínas pAkt, NF-κB e
Ciclina D1, controle e tratadas (.1), obtidas a partir da técnica de Western Blot (*p<0.05 teste t de Student)

HN6

pAkt
x
pAkt.1
*p=0.012

NF-κB
x
NF-κB.1
p=0.036

Ciclina D1
x
Ciclina D1.1
p=0.044

HN30

p=0.037

p=0.017

p=0.087

HN31

p=0.393

p=0.452

p=0.470
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6 DISCUSSÃO

Como abordado previamente, com aproximadamente 500.000 novos
casos/ano, o CECP representa 90% de todas as neoplasias malignas dessa região e
é a sexta dentre todas as várias malignidades que afetam o homem (FRANCESCHI
et al., 2000; BSOUL; HUBER; TEREZHALMY, 2005; CHEN et al., 2006). Metade dos
pacientes diagnósticos com CECP morre em cinco anos, sendo o tempo de
sobrevida bem menor do que o de outras neoplasias como mama, cólon, reto, cérvix
(JEMAL et al., 2008). Assim, a busca por uma resposta terapêutica mais eficaz e
menos agressiva para esse tipo de tumor tem levado a um constante estudo a
respeito dos mecanismos de carcinogênese e progressão tumoral dos CECP.
As células epiteliais exibem características histológicas, como, por exemplo,
polarização ou estruturas especializadas na adesão intercelular e entre a célulalâmina basal, que são críticas para a manutenção da sua forma e funções. Todavia,
no caso dos tumores de origem epitelial, carcinomas, essa intacta e bem ordenada
arquitetura acaba por se romper (BISSELL; RADISKY, 2001).
Durante o desenvolvimento do câncer, as células neoplásicas adquirem
inúmeras características fenotípicas devido à interação entre fatores externos e
internos. Os fatores externos são aqueles provenientes da MEC e os internos são
representados por alterações genéticas que controlam a interação entre as células e
a sua MEC, além de também coordenarem os programas de transdução de sinal
capazes de estimular ou reprimir a proliferação celular (HANAHAN; WEINBERG,
2000). A somatória desses eventos culmina com a perda de adesão célula-célula,
degradação da MEC, aumento do potencial de migração e invasão tecidual que
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gera, finalmente, a metástase tumoral (BIRCHMEIER; BIRCHMEIER; BRANDSABERI, 1996).
Atualmente, tem sido amplamente discutido o papel sinalizador da estrutura
da MEC na atividade de células normais e tumorais, sendo que a matriz insolúvel,
composta na sua maior parte por colágeno, mostra-se capaz de atuar ativamente em
eventos como formação, crescimento e homeostase (RAMIREZ; RIFKIN, 2003;
SCHMEICHEL; BISSELL, 2003).
Estudos mostram que o modelo de cultivo de células em ambiente
bidimensional, ou seja, monocamada sobre superfícies rígidas, de plástico ou vidro,
não é capaz de fornecer as características necessárias para que o desempenho
celular in vitro seja semelhante ao in vivo, principalmente, no caso de células
tumorais, que apresentam grande variabilidade, cuja expressão gênica e
comportamento biológico são facilmente modulados pelo microambiente extracelular
e condições de cultura (DEBNATH; MUTHUSWAMY; BRUGGE, 2003; WANG et al.,
2005).
Além disso, muitos processos biológicos, tais como progressão tumoral,
diferenciação e invasão celular, podem ser melhor elucidados em microambientes
tridimensionais simulando uma situação fisiológica mais adequada do que as
superfícies bidimensionais rígidas (GRIFFITH; SWARTZ, 2006). Dessa forma, há a
necessidade de se estudar as células derivadas de CECP em íntimo contato com a
MEC.
Baseando-se nisso, proteínas relacionadas à proliferação, motilidade,
invasão, metástase e controle da apoptose celular estão em evidência devido ao seu
envolvimento na carcinogênese e progressão tumoral. Dentre essas proteínas
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podemos citar as que pertencem a via de transdução de sinal PI3K, como, por
exemplo, Akt, NF-κB e Ciclina D1, que foram alvo deste estudo.

6.1 Modelo de Cultura Tridimensional: Influência na expressão das proteínas
da via de sinalização PI3K

Para mimetizar a relação célula-MEC, foi utilizado neste estudo, o cultivo
tridimensional em Matrigel®, MB reconstituída.

Optou-se pela utilização desse

material, pois possui alguns componentes em comum com a MEC tecidual, como,
por exemplo, proteínas fibrilares (laminina e entactina), microfibrilares (colágeno IV)
e não fibrilares (heparan sulfato) (KLEINMAN et al., 1982; KLEINMAN et al.,1986).
A literatura relata dois tipos de cultivo tridimensional: células semeadas sobre
uma camada de Matrigel® solidificada medindo entre 1-2mm de espessura ou
células ressuspendidas em um meio semi-sólido contendo Matrigel®, ou seja, células
crescendo totalmente embebidas nesse material (DEBNATH; MUTHUSWAMY;
BRUGGE, 2003). Neste trabalho, optou-se pelo segundo método por já ser adotado
pelo laboratório onde este estudo foi desenvolvido. Além disso, não há um consenso
na literatura sobre qual a melhor metodologia, pois a sua eficiência parece estar
diretamente relacionada com o tipo de célula a ser cultivada e o propósito do estudo.
O presente trabalho mostrou, através da técnica de Imunofluorescência, que
as células derivadas de CECP quando cultivadas em Matrigel® apresentaram-se
bem adaptadas e sem qualquer indício de sofrimento, o que poderia indicar uma não
adaptação a esse ambiente tridimensional (Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 - D, E, F). Esse
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fato comprova a capacidade do Matrigel® em mimetizar o microambiente em que a
célula vive, já que nutrientes básicos para a sobrevivência celular estão presentes.
Essas células exibiram também um notável padrão de crescimento distinto do das
células cultivadas em ambiente bidimensional. Nas Figuras 5.1 (D, F), 5.2 (D, E, F) e
5.3 (D, E, F), as células cultivadas em contato com o Matrigel® proliferaram
formando colônias o que provavelmente implicaria em uma alteração na expressão,
qualitativa e quantitativa, de proteínas relacionadas à proliferação e migração. Essa
hipótese, foi corroborada tanto pela técnica de Imunofluorescência quanto pela de
Western Blot, que serão melhor abordadas futuramente.
Atualmente, a via de sinalização PI3K tem sido apontada como uma das vias
mais

afetadas

nos

cânceres

que

freqüentemente

acometem

o

homem,

provavelmente, devido ao fato de que mutações em um ou mais de seus
componentes ocorram em acima de 30% dos casos (CULLY et al., 2006), resultando
em um aumento do potencial proliferativo e metastático, além da resistência a
terapias antitumorais (HENNESSY et al., 2005; CULLY et al., 2006).
Como já explicado anteriormente, o produto direto da atividade da PI3K, que
atua como uma quinase, são lipídeos (fosfoinositídeos) presentes na camada interna
da membrana plasmática, resultando na conversão de PIP2 em PIP3. A PIP3 é
responsável pelo recrutamento de proteínas para a membrana plasmática. Entre
essas proteínas encontramos as serina/treonina quinase Akt e PDK-1 (FRESNO
VARA et al., 2004). Esta última, por sua vez, fosforila Akt, ativando-a. A identificação
dos substratos da proteína Akt tem sido alvo de numerosos estudos para o
entendimento do impacto da sua ativação nos mecanismos de proliferação e
apoptose celulares, ou seja, nas etapas que envolvem o desenvolvimento de
neoplasias malignas (LUO; MANNING; CANTLEY, 2003).
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A proteína Akt inibe a morte celular através da inativação de fatores
próapoptóticos, ativação de fatores de transcrição que superexpressam genes
antiapotóticos, incluindo o fator de transcrição NF-κB, um essencial componente de
regulação intracelular dos mecanismos de proliferação e sobrevivência celulares
(KARIN; GRETEN, 2005).
Em células de CECP, a expressão e atividade do NF-κB está, geralmente,
superexpressa e seus níveis aumentam gradualmente de lesão prémalignas para
carcinomas com alto grau de invasividade (ONDREY et al., 1999; BINDHU et al.,
2006; MISHRA et al., 2006; SAWHNEY et al., 2007), o que sugere que a via do NFκB pode desempenhar um importante papel nos estágios iniciais da carcinogênese.
Adicionalmente, o cross-talk (Figura 6.1) entre o NF-κB e a via de sinalização da
proteína STAT3 (signal transducer and activator of transcription) pode levar ao
aumento ainda mais relevante do potencial proliferativo através da expressão de
genes como c-myc e Ciclina D1 (REICH; LIU, 2006).
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Figura 6.1 – Esquema do Cross-talk entre a via de sinalização da STAT3 e a proteína NF-κB
(Adaptado de MOLINOLO et al. 2008)

Neste estudo, em relação ao padrão de expressão intracelular, avaliado pela
técnica de Imunofluorescência, da proteína pAkt, as linhagens celulares cultivadas
bidimensionalmente apresentaram positividade citoplasmática e nuclear, HN6 e
HN30 (Figura 5.1 A, B), ou apenas nuclear, HN31 (Figura 5.1 C), porém em contato
com o Matrigel®, apenas a linhagem celular HN6 exibiu mudança na expressão da
proteína pAkt, que passou a ser predominantemente nuclear (Figura 5.1 D).

90

A literatura relata que, depois de ativada na membrana plasmática, a proteína
pAkt pode ser translocada tanto para o citoplasma como para núcleo, podendo,
assim, fosforilar diferentes tipos de substratos como, por exemplo, IKKα, encontrado
no compartimento citoplasmático. Todavia, os substratos nucleares da pAkt ainda
não foram totalmente elucidados (ANDJELKOVIC et al., 1997; MEIER et al.,1997;
NICHOLSON; ANDERSON, 2002; FRESNO VARA et al., 2004). Contudo, segundo
Cichy et al. (1998), pAkt nuclear pode estar envolvido com a expressão de Insulinlike growth factor binding protein 1 (IGFBP1). Além disso, para Wang e Brattain
(2006), a membrana plasmática não é o único lugar em que a proteína Akt pode ser
ativada, além de presente, ela também pode ser iniciada no núcleo por mecanismos
ainda não esclarecidos.
A técnica de Imunofluorescência revelou, inesperadamente, a localização
citoplasmática do NF-κB, independente do cultivo celular proposto, em todas as
linhagens celulares analisadas (Figura 5.2 A, B, C, D, E, F). É importante salientar
que o NF-κB só tem função na transcrição de genes quando no núcleo, pois a sua
localização citoplasmática significa que ele está sendo inativado pelo IκB (CHANG et
al., 2003; DOLCET et al., 2005). Contudo, não se pode afirmar a sua não
participação na via de sinalização PI3K/Akt nas linhagens celulares estudadas, pois
o tempo que o NF-κB permanece no núcleo dessas células pode ser fugaz. Dessa
forma, quando as linhagens celulares foram analisadas, o NF-κB foi observado
apenas no citoplasma. Por fim, neste trabalho, há indícios de atividade do NF-κB
detectada através dos resultados obtidos no Western Blotting, pois estes variaram
em relação ao grupo controle (cultivo bidimensional), ou seja, se a via PI3K/Akt não
estivesse influenciando o fator de transcrição NF-κB, seus níveis, independente de
qualquer tratamento aos quais as células fossem submetidas, não se alterariam.
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Todavia, para se ter certeza de tal atividade, a técnica de Imunoprecipitação é
sugerida para avaliar se o IκB está ligado ao NF-κB, inativado-o.
Uma redução significativa nos níveis de expressão das proteínas avaliadas foi
notada em todas as linhagens celulares cultivadas em ambiente tridimensional
(p<0.05; Figura 5.4 B; Tabela 5.1), exceto, no caso da proteína pAkt, na linhagem
celular HN30, que apresentou uma redução no nível de expressão dessa proteína,
porém não estatisticamente significante (p>0.05; Figura 5.4 B; Tabela 5.1). Contudo,
a proteína Ciclina D1, na linhagem celular HN6, mostrou um aumento significativo de
seus níveis quando cultivada em contato com Matrigel® (p<0.05; Figura 5.4 B;
Tabela 5.1).
A mudança do método de cultivo bidimensional para o tridimensional
provocou uma diminuição na expressão das proteínas pAkt e NF-κB em todas as
linhagens celulares estudadas. Assim, pode-se sugerir que o tempo proposto neste
experimento para avaliação do cultivo tridimensional (72 horas) foi suficiente apenas
para analisar as células no primeiro estágio de contato com o Matrigel®, ou seja, a
etapa adaptativa e de início de formação de colônias.
Segundo Guarino (2007), as células tumorais quando em um novo ambiente
devem ser capazes de se adaptarem e crescerem em colônias para posterior
invasão e metástase. Portanto, o Matrigel®, deve estar iniciando a estimulação do
crescimento celular para posterior etapa de transdiferenciação que algumas células
sofrem para aquisição de um fenótipo mais invasivo, ou seja, TEM. Essa hipótese
suporta a diminuição dos níveis de expressão das proteínas avaliadas neste estudo
em ambiente tridimensional, pois como já citado anteriormente, o cultivo
bidimensional fornece um conveniente e rápido resultado para análises bioquímicas,
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mas não demonstra as propriedades encontradas no microambiente tecidual in vivo
(SCHMEICHEL; BISSEL, 2003).
Além disso, como anteriormente descrito, a via de sinalização PI3K pode ser
ativada pelo EGF e, segundo informações do fabricante, o Matrigel® apresenta níveis
reduzidos de EGF. Essa afirmação também embasa a diminuição dos níveis de pAkt
e NF-κB avaliados no cultivo tridimensional para as linhagens celulares HN30 e
HN31. Todavia, esse resultado não era esperado para a linhagem celular HN6 que,
segundo Cardinali et al. (1995), apresenta o receptor de EGF constitutivamente
ativado. Contudo, sugere-se que, esse receptor ativado possa estar estimulando
outras vias de sinalização como STAT3 (Figuras 6.1 e 6.2) e Ras/MAPK (mitogen
activated protein kinase)/ERK(extracellular signal-regulated kinases) (Figura 6.2), o
que explicaria esse achado.
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Figura 6.2- Esquema da ativação de vias de sinalização pela estimulação do receptor de EGF. Além
da PI3K/Akt, há também as vias: Ras/MAPK/ERK e STAT3 (Abcam –
http://www.abcam.com)

O cultivo tridimensional pode também inibir a proliferação celular devido a ter
em sua composição TGF-β (transforming growth factor-beta) (Figura 6.3).
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Figura 6.3- Influência do inibidor TGF-β na progressão do ciclo celular (DONOVAN; SLINGERLAND,
2000)

Este fato, somado ao anteriormente proposto a respeito da etapa adaptativa
das células ao Matrigel®, explica a redução dos níveis de Ciclina D1 nas linhagens
celulares HN30 e HN31 detectados pela técnica de Western Blot, pois na
Imunofluorescência não se notou qualquer alteração de localização. Entretanto, na
linhagem celular HN6 os níveis de Ciclina D1 aumentaram significativamente
(p<0.05, Figura 5.4 B; Tabela 5.1). Esse resultado apóia a afirmação sobre a
ativação das vias de sinalização citadas acima, STAT3 (Figura 6.1 e 6.2) e
Ras/MAPK/ERK (Figura 6.2), que estão relacionas com o ciclo celular. Além disso,
os níveis de pAkt detectados na linhagem celular HN6, cultivada em Matrigel®,
podem ter levado a fosforilação e inibição do GSK3, este por sua vez possibilitaria
um aumento da quantidade de β-catenina no núcleo que causaria um futuro
aumento nos níveis de Ciclina D1 (VIVANCO; SAWYERS, 2002).
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Por fim, é interessante notar que as linhagens celulares HN30 e HN31,
quando

submetidas

ao

cultivo

tridimensional,

mostraram

comportamentos

semelhantes para as proteínas analisadas. Devido ao fato da HN31 (metastática) ser
derivada da HN30 (CARDINALI et al., 1995), elas provavelmente exibem certo grau
de similaridade genética. Este achado também sugere o motivo pelo qual os níveis
de expressão das proteínas pAkt, NF-κB e Ciclina D1, em modelo de cultivo
bidimensional, serem tão parecidos nas linhagens celulares HN30 e HN31,
mostrando que após o estabelecimento do tumor metastático, em um sítio
secundário, suas características permanecem análogas ao do tumor primário.

6.2 Ensaio de Invasão Celular

A alta taxa de mortalidade na maioria dos pacientes diagnosticados com
câncer é devido à disseminação de células tumorais pelo organismo resistentes a
terapias convencionais. Células metastáticas adquirem mudanças genéticas e
epigenéticas que as tornam fenotipicamente mais agressivas. O aumento do
potencial de motilidade e invasão são essenciais para a metástase (DEVITA;
HELLMAN; ROSENBERG, 2001). Esse aumento está associado com: diminuição da
adesão célula-célula, ou seja, inativação da caderina-E (VLEMINCKX et al., 1991;
BIRCHMEIER; HULSKEN; BEHRENS, 1995; BOYER; VALLÉS; EDME, 2000),
potencial proliferativo das células tumorais (BOYER; VALLÉS; EDME, 2000),
degradação da MB e estroma pela superexpressão das metaloproteinases e
colagenases (WOODHOUSE; CHUAQUI; LIOTTA, 1997; BOYER; VALLÉS; EDME,
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2000), e aquisição de características morfológicas semelhantes à de fibroblastos
(BOYER; VALLÉS; EDME, 2000). Essas alterações determinam o que se denomina
de TEM e são resultado direto da supressão da expressão de genes epiteliais e da
aquisição da expressão de genes mesenquimais (BIRCHMEIER; BIRCHMEIER;
BRAND-SABERI, 1996; BOYER; VALLÉS; EDME, 2000).
Segundo Grille et al. (2003), a via de sinalização PI3K/Akt está diretamente
ligada a TEM em linhagens celulares de CEB humano. A ativação da Akt nessas
células induziu a TEM, caracterizada pela: diminuição da expressão de proteínas
específicas de células epiteliais como, por exemplo, caderina-E e β-catenina, início
da expressão da proteína vimentina, marcador mesenquimal, mudanças na
morfologia celular, perda da polarização celular, diminuição da adesão célula-MEC e
produção de metaloproteinases. Como resultado da TEM, observou-se um aumento
da motilidade e invasão. Esses achados mostram a importância da compreensão a
respeito da atividade da proteína Akt e sugerem como estratégia terapêutica a sua
inibição para o controle da invasão e metástase de células tumorais.
Nesse contexto, este trabalho buscou avaliar a expressão das proteínas pAkt,
NF-κB e Ciclina D1 em linhagens de células derivadas de CECP humano
submetidas ao processo de invasão in vitro. Assim, as células foram semeadas no
compartimento superior da câmara de invasão recoberto por uma fina camada de
Matrigel®, como descrito no capítulo material e métodos, com o objetivo de mimetizar
a MB. Apenas as células com maior potencial invasivo conseguiram ultrapassar o
Matrigel® e os poros de 8µm, menores que o diâmetro celular, permanecendo
aderidas na parte inferior da câmara de invasão.
As células com capacidade de invasão geraram linhagens invasivas
denominadas de HN6.1, HN30.1 e HN31.1, e foram cultivadas mais quatro
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passagens. Segundo Capuano (2005), a partir da quarta passagem, os aspectos
imunofenotípicos e subcelulares das células tratadas tornam-se constantes e
inalterados.
Os resultados obtidos pela técnica de Imunofluorescência mostraram
diferenças

no

padrão

de

expressão

intracelular,

para

a

proteína

pAkt,

exclusivamente, nas linhagens celulares HN6 e HN30. Após as células terem sido
submetidas ao ensaio de invasão, a linhagem celular HN30 passou a expressar pAkt
predominantemente no compartimento nuclear (Figura 5.1 H) e a linhagem celular
HN6 exibiu marcação citoplasmática e nuclear, sendo que a expressão
citoplasmática apresentou-se em forma de rede (Figura 5.1 G).
Como explicado no item 6.1, a marcação intracelular da proteína pAkt pode
variar entre citoplasma e núcleo. Contudo, vale ressaltar que, apenas a linhagem
celular HN31, independente dos tratamentos propostos neste estudo, modelo de
cultivo tridimensional e ensaio de invasão celular, apresentou essa proteína
predominantemente presente no núcleo (Figura 5.1 C, F, I). Esse resultado diverge
da afirmação feita por Meier e Hetnmings (1999), de que estímulos celulares
prolongados por fatores de crescimento resultam na translocação de pAkt para o
compartimento nuclear, pois a linhagem celular que apresenta o receptor de EGF
constitutivamente ativado é a HN6 (CARDINALI et al., 1995) e esta exibiu pAkt
também no citoplasma, como já apresentado anteriormente (Figura 5.1 A, G).
Portanto, o significado da localização intracelular da proteína pAkt ainda não foi
totalmente esclarecido.
Outro aspecto observado na Imunofluorescência para pAkt foi a marcação
citoplasmática em forma de rede que a linhagem invasiva HN6.1 apresentou (Figura
5.1 G). Todavia, a literatura não confirma esse tipo de expressão, mas pode-se
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sugerir que esteja associada ao citoesqueleto, pois essa proteína tem envolvimento
na TEM, como já descrito (GRILLE et al., 2003).
No caso da proteína NF-κB, as linhagens invasiva HN6.1 e HN30.1
apresentaram marcação tanto citoplasmática quanto nuclear (Figura 5.2 G, H). Com
esse achado, pode-se afirmar, através da técnica de Imunofluorescência, a atividade
do NF-κB como fator de transcrição nuclear. Todavia, na linhagem invasiva HN31.1
(Figura 5.2 I) e mesmo no grupo controle, HN6, HN30 e HN31 (Figura 5,2 A, B, C), a
positividade foi marcantemente citoplasmática, porém, como já explicado no item
6.1, sugere-se a ativação ou não da via PI3K/Akt/NF-κB através da análise dos
resultados obtidos pela técnica de Western Blot, abordados mais adiante.
Um aumento significativo nos níveis de expressão das proteínas pAkt e NF-κB
foi notado nas linhagens invasivas HN6.1 e HN30.1 (p<0.05; Figura 5.5 B; Tabela
5.2). Contudo, no caso do clone invasivo HN31.1, observou-se aumento no nível de
expressão da proteína pAkt e discreta diminuição de NF-κB, porém ambos os
valores não foram estatisticamente significantes (p>0.05; Figura 5.5 B; Tabela 5.2).
Já a proteína Ciclina D1 apresentou aumento dos seus níveis de expressão em
todas as linhagens invasivas, sendo que apenas na HN6.1 foi estatisticamente
significativo (p<0.05; Figura 5.5 B; Tabela 5.2).
Assim, esse aumento significativo da proteína Akt nos clones invasivos
HN6.1, HN30.1 e HN31.1, gerados a partir das linhagens celulares HN6, HN30 e
HN31, confirma os achados já descritos por Grille et al. (2003), mostrando a
importância da via de sinalização PI3K/Akt no processo de invasão dos CECP.
Os resultados apresentados também mostraram que nas linhagens invasivas
HN6.1 e HN30.1, o fator de transcrição NF-κB participa do processo de invasão
tumoral. Nessas linhagens pode-se notar um aumento significativo dessa proteína
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que segundo Huber et al. (2004), sua ativação também está relacionada com a TEM,
pois o início do chamado programa mesenquimal, envolvendo genes como MMP2/9,
VCAM-1, ICAM-1 e Catepsinas B e Z (BASSÈRES; BALDWIN, 2006), foi relatado
como sendo dependente da ativação do NF-κB em cânceres de mama e sua inibição
parece estar relacionada com a reversão da TEM (HUBER et al., 2004).
Chua et al. (2007) demonstraram que a ativação de NF-κB inibia a expressão
de genes epiteliais específicos como caderina-E e desmoplaquina, além de induzir a
expressão do gene mesenquimal vimentina em carcinomas de mama, corroborando
com os achados de Julien et al. (2007) que afirmaram que ativação de NF-κB pelo
Akt aumenta a expressão Snail (fator de repressão da expressão de cadereina-E) e,
conseqüentemente, induz a TEM em células de CEB, além disso, esses autores
relataram que apenas a expressão da subunidade p65 NF-κB é suficiente para a
indução da TEM.
Outro importante regulador da TEM é o fator de trascrição TWIST. Em 2007,
Horikawa et al., sugeriram que NF-κB poderia promover a TEM e metástase através
da ativação do fator de transcrição TWIST.
Hong et al. (2009), em resumo, demonstraram que a inibição do Akt utilizando
PIA (analógo de fosfatidilinositol) diminuiu a indução da expressão de Snail, TWIST
e vimentina, aumentou a de caderina-E e β-catenina, e reduziu a motilidade celular,
revertendo, dessa forma, a TEM em células de CEB (Figura 6.4). Essa reversão da
TEM parece estar relacionada com a diminuição da ativação da via Akt/NF-κB.
Assim, esses autores acreditam que, uma estratégia envolvendo a inibição do Akt
deverá ser uma ferramenta terapêutica no controle da invasão e metástase em
pacientes diagnosticados com CEB.
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Figura 6.4- Representação esquemática do mecanismo de sinalização proposto que promove a
reversão da TEM através da inibição da proteína Akt em células de CEB (Adaptado de
HONG et al., 2009)

Neste trabalho também se pode sugerir que na linhagem invasiva HN31.1, a
via

de

sinalização

Akt/NF-κB

encontra-se

inativada,

pois

a

técnica

de

Imunofluorescência exibiu o fator de transcrição NF-κB no compartimento
citoplasmático e o Western Blotting mostrou que os seus níveis de expressão
sofreram uma alteração não estatisticamente significante. Assim, como descrito por
Larue e Bellacosa (2005), outras vias de sinalização, representadas na Figura 6.5,
podem estar influenciando na TEM do clone invasivo HN31.1.
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Figura 6.5- Representação esquemática das vias de sinalização associadas com a TEM no câncer
(Adaptado de LARUE; BELLACOSA, 2005)

Por fim, neste estudo, observamos o aumento significativo do potencial
proliferativo em todas as linhagens invasivas estudadas. Esse resultado já era
esperado devido à via PI3K/Akt, como já demonstrado, estar ativada em todas as
linhagens invasivas. Além disso, os maiores níveis de expressão da proteína Ciclina
D1 nos clones invasivos HN6.1 e HN30.1 podem ser explicados pela possível
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ativação, apresentada nesse trabalho, da via PI3K/Akt/NF-κB nessas linhagens.
Também, como esperado, a linhagem invasiva HN6.1 exibiu maior expressão de
Ciclina D1 por apresentar o receptor de EGF constitutivamente ativado (CARDINALI
et al., 1995) que, além da via PI3K/Akt, pode estar ativando outras vias como da
Ras/MAPK/ERK e STAT3, ambas relacionadas com a proliferação celular (Figuras
6.1, 6.2 e 6.3).
Inibidores do ciclo celular (p21CIP1/WAF1 e p27KIP1) e GSK3 são alguns dos
alvos da proteína Akt envolvidos na progressão do ciclo celular (BLUME-JENSEN;
HUNTER, 2001).
A inibição da atividade catalítica de GSK3 pela proteína Akt inibe a
fosforilação da proteína β-catenina impedindo, dessa forma, a sua degradação e
permitindo a sua translocação para o núcleo onde se liga a diferentes fatores de
transcrição, como TCF/LEF-1, induzindo a expressão de vários genes, como, por
exemplo, o da Ciclina D1, que induz a progressão do ciclo celular (FRESNO VARA
et al., 2004). Além disso, a quantidade de Ciclina D1 também é regulada pela ação
da GSK3, segundo Diehl et al. (1998), GSK3 fosforila a Ciclina D1 no sítio Thr-286
levando a sua degradação e assim estabilização de seus níveis.
A proteína Akt também é responsável pela fosforilação das proteínas p21 e
p27, retendo-as, assim, no citoplasma e inibindo seus efeitos antiproliferativos já
descritos previamente (ZHOU et al., 2001; LIANG et al., 2002; SHIN et al., 2002;
VIGLIETTO et al., 2002).
O NF-κB está também relacionado com o ciclo celular. Segundo Hinz et al.
(1999), a ativação de NF-κB induz a sua translocação do citoplasma para o núcleo
onde atua como fator de transcrição de genes como, Ciclina D1. Nesse trabalho, os
autores mostram que a inibição do NF-κB causa uma pronunciada redução da
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atividade da Ciclina D1, resultando em um atraso na fosforilação da proteína do Rb.
Portanto, NF-κB contribui para a progressão do ciclo celular e sugere-se que um dos
seus alvos seja a proteína Ciclina D1.
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7 CONCLUSÕES

Nas

linhagens

celulares

avaliadas,

quando

cultivadas

em ambiente

tridimensional, a significativa redução dos níveis de expressão de proteínas da via de
sinalização PI3K ocorreu devido a uma possível fase adaptativa dessas células ao
Matrigel® que seria seguida provavelmente por uma etapa de aumento do potencial
proliferativo e posterior transdiferenciação de algumas células para ganho de
fenótipo mais agressivo. Portanto, mostrando a influência do microambiente na
progressão do CECP.

Além disso, este estudo mostrou a participação da via de sinalização Akt/NFκB/Ciclina D1 no processo de invasão dos clones invasivos HN6.1 e HN30.1
derivados das linhagens celulares HN6 e HN30 de CECP.
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