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Resumo 

 
Costa-Souza F. Geração e caracterização de linhagens isogênicas portadoras de 
mutantes de p53: Modelo para avaliar  a estratégia de reparação dos genes p53 e 
p16INK4A na presença dos mutantes p53R175H e p53R248Q. [dissertação 
(Mestrado em Biologia Celular e Tecidual)] - Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, 2011. 
 
A proliferação celular descontrolada é uma característica comum a todos os tipos de 
tumores humanos.  Isso ocorre, em partes, devido a destruição funcional das vias de 
controle do ciclo celular pRb/p16INK4A e p53/p21WAF. As alterações na via de p53 
ocorrem em mais de 50% dos tumores humanos. Estudos sugerem que moléculas 
mutantes de p53 não apenas perdem suas atividades como fator de transcrição, mas 
também desenvolvem propriedades inteiramente distintas das observadas na 
molécula selvagem. Alguns mutantes conseguem modular elementos responsivos de 
genes diferentes daqueles modulados pela molécula selvagem, ou ainda mantêm a 
capacidade de associar-se com moléculas selvagens para formar heterotetrâmeros 
no lugar dos homotetrâmero selvagens. Com isso, o mutante consegue exercer um 
efeito dominante negativo sobre as atividades de p53 selvagem. Adicionalmente, 
algumas mutações conferem à molécula mutada atividade oncogênica, adquirida 
através da regulação de genes associados a proliferação e progressão tumoral. 
Muitos estudos fazem associação entre mutações hotspots, como as que ocorrem 
nos códons 175 e 248, com o prognóstico negativo e baixa eficiência em estratégias 
de terapia gênica com mediação de p53. Nesse trabalho, visamos a geração e 
caracterização de linhagens isogênicas portando diferentes mutantes de p53 como 
modelo de estudo para remediação simultânea de p53 e p16 na presença de 
mutantes hotspots específicos. Os mutantes R175H e R248Q não geraram 
alterações na cinética de proliferação da linhagem H358, mas levaram a um 
aumento de 27,5% na eficiência de plaqueamento e, no caso de R248Q, ao dobro 
de eficiência na formação de colônias em suspensão. Os resultados do tratamento 
das linhagens isogênicas com adenovírus Adp16 e Adp53 mostraram que os 
mutantes não interferiram no parada do ciclo celular em G1 induzida por p16.  
 
 
Palavras-Chave: Mutantes de p53. p53. Cancer. H358. Ciclo celular. Linhagens 
isogênicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Abstract 
 
Costa-Souza F. Generation and characterization of isogenic cell lines harboring p53 
mutants: A model for the evaluation of p53 and p16INK4A replacement in the 
presence of p53R175H and p53R248Q. [Masters thesis] - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2011. 
 
Abnormal cell proliferation is a common problem for all human tumors due, in part, to 
the functional destruction of the pRb/p16INK4A and p53/p21WAF cell cycle control 
pathways. Alterations in the p53 tumor suppressor gene occur in more than 50% of 
all human cancers. Several studies suggest that mutated p53 molecules not only lose 
their normal functions as a transcription factor, but also can exhibit new properties 
distinct from those of wildtype p53. On the one hand, some mutants can bind to the 
responsive element of genes different from those targeted by wild-type p53 , or even 
form a hetero-oligomer with wide-type p53 in place of wide type tetramer, leading to 
the abrogation of wt p53 activity in a dominant-negative way. On the other hand, 
some mutations can provide the p53 protein with oncogenic properties, assigned by 
the up-regulation of genes that are associated with cell proliferation and tumor 
progression. Several studies have shown a correlation between hotspot mutations in 
p53, such as those occurring at codons  175 and 248, and an unfavorable profile for 
p53 gene therapy efficacy, therefore constituting a barrier for gene therapy based on 
p53 replacement.  Hence, this study aims the generation and characterization of 
isogenic cell lines, harboring p53 mutants, as model to investigate the replacement of 
p53 and p16 genes on these mutant H358 cell lines. Our data identified that neither 
p53R175H nor p53R248Q mutants accelerated cell cycle progression. However, both 
leads to a 27,5% increased plate efficiency while R248Q leads to a two-fold 
increases in the number of colonies formed in soft agar. Our data also showed that 
the mutants did not affect the efficiency of p16 replacement.  
 
 
Key words: Mutants of p53. p53. Cancer. H358. Cell cycle. Isogenic cell lines.  
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 Cancer constitui um grande problema de saúde pública, conseqüência do 

acumulo de inúmeras alterações genéticas que lhe conferem as características de 

uma doença heterogênea. Hoje, com o acumulo de informações acerca dos 

mecanismos envolvidos na transformação tumoral, sabe-se que o cancer é 

essencialmente uma doença do ciclo celular. A desorganização dos mecanismos 

que controlam a proliferação celular é característica comum a todos os tipos de 

tumores. Isso deve-se em grande parte a desregulação das vias de controle do ciclo 

celular pRb/p16INK4A e p53/p21.  

 Em células normais, uma complexa rede de sinalização modula a formação e 

atividade dos complexos ciclina-CDK. Os complexos ativos por sua vez, são 

responsáveis pela seqüencial fosforilação da proteína pRb, controlando a liberação 

de fatores essenciais para o prosseguimento do ciclo celular e que, antes da 

fosforilação, eram mantidos em forma inativa. As etapas de fosforilação de Rb são, 

de modo metafórico, o relógio que controla  a passagem pelas fases G1, S G2 e M. 

O descontrole desse relógio é responsável pela ciclo celular descontrolado, um 

passo essencial para o desenvolvimento do cancer.  

 Entre os eventos que levam ao descontrole desse processo, as mutações de 

p53 constituem a alteração genética mais freqüente em todos os tipos de tumores 

humanos (Soussi e Wiman, 2007). Já tendo sido chamada de "guardiã do genoma", 

p53 é responsável pelo controle de uma série de respostas a estresses e danos, 

entre eles danos ao DNA e o descontrole do ciclo celular (Lane, 1992). Diversos 

dados na literatura mostraram que mutantes de p53 não só perdem a função 

supressora de tumor, mas também podem adquirir a capacidade de inibir a atividade 

do p53 selvagem exercendo um efeito dominante negativo. Essa característica de 

alguns mutantes constitui uma barreira para terapia gênica baseada na remediação 

de p53 com estratégias de terapia gênica. Alem disso, alguns mutantes podem 

também desempenhar atividades completamente diferentes daquelas realizadas 

pela molécula selvagem,  promovendo o processo oncogênico com suas novas 

interações.  

 Devido a importância que as vias pRb/p16INK4A e p53/p21 possuem no 

desenvolvimento do cancer, nosso laboratório trabalha com a remediação dos 

principais componentes dessas vias como base para estratégias de terapia gênica. 

Costanzi-Strauss et al. (1998) demonstraram que, dada a heterogeneidade do 

cancer, e as múltiplas alterações envolvidas em seu desenvolvimento, a estratégia 
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baseada na remediação de apenas um supressor de tumor não constitui uma 

abordagem ampla, capaz de abranger diferentes genótipos e fenótipos tumorais. 

Assim sendo, nosso laboratório vem trabalhando com a  estratégia experimental da 

remediação de múltiplos supressores de tumor. Nossa hipótese é que a reparação 

simultânea do genes p16INK4A e p53, mediada por um único adenovírus 

Adp16IRESp53 pode repor barreiras proliferativas importantes e essenciais para 

inibição do crescimento tumoral. Os resultados de tratamento de células NCI-H358, 

derivadas de adenocarcinoma de pulmão humano (NSCLC: non small cell lung 

carcinoma) e de tumores de NCI-H358 em modelo xenográfico, mostraram a 

superioridade do efeito anti-tumoral de Adp16IRESp53 em comparação com os 

adenovírus Adp16 e Adp53, e mesmo em comparação com a remediação de ambos 

os genes por vetores distintos . Os dados obtidos até aqui com Adp16IRESp53 são 

animadores, mas como parte do desenvolvimento de um novo agente anti-cancer 

precisamos delinear os limites para indicação de Adp16IRESp53. Como meta central 

desta proposta experimental pretendemos avaliar se a presença de um  alelo 

mutado de p53 interfere na resposta pró-apoptótica induzida por Adp16IRESp53. 

 Como já mencionado, mutações em p53 constituem um mau prognóstico para 

estratégias que utilizam remediação de p53. Para permitir a análise do efeito anti-

tumoral de Adp16IRESp53  e possibilitar a comparação com os resultados até aqui 

já obtidos por nosso grupo, de modo a associar o efeito do mutante no tratamento, o 

presente trabalho tem como objetivo a geração e a caracterização de linhagens 

isogênicas portadoras dos mutantes hotspots p53R175H e p53R248Q, utilizando as 

células NCI-H358 como linhagem parental. Esperamos caracterizar o possível efeito 

oncogênico dos mutantes p53R175H e p53R248Q no fenótipo da linhagem NCI-

H358, para com esses dados fornecer um modelo que permita a comparação do 

tratamento com  Adp16IRESp53 com nossos dados anteriores, no mesmo 

background da linhagem H358, tendo apenas o efeito dos mutantes como variável. 
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2.1 Ciclo celular 
 

Proliferação celular é um processo extremamente coordenado onde à 

progressão pelas fases do ciclo celular é regulada, de modo muito preciso, por uma 

rede bioquímica muito complexa, que sinaliza o andamento e as passagens entre 

G1, S, G2, e M. Esse controle é vital para a manutenção do ritmo de proliferação, 

para garantir a correta replicação do material genético, segregação dos 

cromossomos, e coordenar os processos de diferenciação, senescência e morte. 

(Malumbres e Barbacid, 2009). O mau funcionamento nessas vias leva ao 

aparecimento e perpetuação de mutações e aberrações cromossômicas que 

favorecem o aparecimento de diversas patologias, entre elas o cancer (Paulovich et 

al., 1997; Ogino et al., 2005). 

Inicialmente, essas vias respondem a fatores extracelulares que, através de 

uma cascata de sinalização, fornecem o estimulo para que a célula saia de G1 e se 

prepare para entrar em S. Desse modo, a célula permanece durante G1 em um 

estado quiescente, freqüentemente referido como G0, até que ocorra o estimulo 

mitótico extracelular que sinalize a saída de G1 (Ekholm et al., 2001). Ao fim de G1 

após o momento definido como ponto de restrição, o sistema que regula a 

progressão do ciclo torna-se independente da sinalização extracelular, passando a 

ser controlado pela por mecanismos intracelulares que envolvem a seqüencial 

ativação de uma família de proteínas chamadas quinases dependentes de ciclinas – 

CDKs – (Pardee, 1974). A atividade dessas enzimas é dependente da associação 

com uma subunidade reguladora positiva pertencente à família das ciclinas, 

formando um complexo catalítico ciclina-CDK ativo (Sherr e Roberts, 1999). Os 

complexos ativos de ciclina e CDK por sua vez, atuam sobre uma macromolécula 

central do sistema de controle do clico celular, a proteína Rb. 

Nas células que estão em G1 ou quiescentes, Rb encontra-se ativo em sua 

forma hipofosforilada. Nessa forma ativa Rb seqüestra os fatores de transcrição da 

família E2F, bloqueando sua atividade sobre os promotores de diversos genes vitais 

para o prosseguimento de G1 e passagem de G1/S, tais como DNA polimerase e c-

myc (Dahiya et al., 2000). Reprimindo a transcrição desses genes através da 

inativação de E2F a proteína Rb exerce um forte efeito supressor sobre o ciclo 

celular. O estímulo mitótico extracelular durante G1  implica na expressão de ciclinas 

D que associar-se-ão às moléculas de CDK4 ou CDK6 já presentes na célula. Uma 
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vez formados, os complexos seqüestram e associam-se a proteína p21CIP1 da família 

Cip/Kip e a proteína p36, também denominada como PCNA - proliferating cell 

nuclear antigen -, uma proteína envolvida com os mecanismos de reparo e 

replicação do DNA por associar-se à DNA polimerase δ. Após formados, esses 

complexos ternários cilcina-CDK-p21-PCNA são fosforilados pela CAK - CDK-

activating kinase - tornando-se ativos, quando então são capazes de iniciar a 

primeira onda de fosforilação da proteína Rb (Sherr e Roberts, 1999; Ekholm et al., 

2001). 

A fosforilação de pRb proporcionada por ciclina D-CDK4/6-p21-PCNA durante 

G1 reduz sua afinidade pelos fatores de transcrição E2Fs. Isso resulta na liberação 

de uma onda de E2Fs que, agora livres da ação inibitória de Rb, exercem seu papel 

de ativador da transcrição (Harbour et al., 1999). Além de genes que regulam e 

participam da replicação do DNA, as proteínas E2Fs também induzem a transcrição 

dos genes das ciclinas A e E. A ciclina E se associa com CDK2 e colabora com os 

complexos ciclina D-CDK4/6 para fosforilar pRb durante a transição de G1/S. A auto-

suficiência  do complexo ciclina E-CDK2 em manter a fosforilação de Rb e a 

independência da atividade de ciclina D-CDK4/6 no processo caracteriza a 

passagem pelo ponto de restrição, uma vez que a expressão de ciclina E é regulada 

positivamente pela presença de EF2 e não depende da sinalização extracelular 

como ocorre com ciclina D (Conradie et al., 2010). Posteriormente, a ciclina E é 

degradada e substituída pelas ciclinas A e B, que formarão complexo com CDK2 e 

CDK1 e serão responsáveis por manter a fosforilação de Rb durante S, G2 e G2/M 

(Fang e Newport, 1991) (Figura 01).  

Uma vez adquirida a independência dos fatores extracelulares após a 

passagem do ponto de restrição, a progressão pelo ciclo será mantida pela formação 

dos complexos ciclina-CDK e pela conseqüente fosforilação de RB em um sistema 

de feedback positivo, que independe de qualquer estimulo para continuar. Nessa 

condição, a parada do processo é realizada pela expressão de inibidores da 

atividade quinásica das CDKS, os CDKIs. Contrapondo a atividade dos complexos 

ciclina-CDK, os CDKIs regulam negativamente a continuidade do ciclo celular por 

impedir a fosforilação de Rb. Os CDKIs são classificados em dois grupos de acordo 

com os alvos de sua atividade inibitória. 

O primeiro grupo, denominado INK4, compreende as proteínas p15INK4b, 

p16INK4a, p18INK4c e p19INK4d, que inibem especificamente os complexos de ciclina 
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formados com CDK4 e 6 (Byeon et al., 1998; Vernell et al., 2003). As proteínas INK4 

são induzidas quando há necessidade de parada em fases iniciais do ciclo celular, 

como nos casos de inibição por contato célula-célula, falta de nutrientes e/ou fatores 

de estimulo mitótico, na presença de TGF-β (tumor growth factor β) ou no processo 

de senescência. Essas proteínas, notadamente p16INK4a, são capazes de associar-

se à porção não-catalítica da CDK4 e da CDK6, impedindo a formação de 

complexos ativos de ciclina D-CDK4/6 e impedindo a fosforilação de Rb durante G1 

e G1/S (Byeon, 1998; Serrano, 1993). Os dados disponíveis na literatura levam à 

interpretação de que alterações na via pRb devido a perda dos supressores de 

tumor p16 INK4a, ou  devido a alterações diretas em pRb, ou em função da ativação 

de CDK4 ou ciclina D, constituem um evento comum em praticamente todos os tipos 

de tumores humanos (Jarmalaite et al., 2003; Ruas e Peters, 1998; Sherr, 1996).  

O segundo grupo de CDKIs, o Cip/Kip, é formado pelos CDKIs não 

específicos, capazes de inibir a formação de todos os complexos ciclina-CDK. Nesse 

grupo inclui-se as proteínas p21CIP1, p27KIP1 e p57 KIP2.  Essas proteínas, 

notavelmente p21CIP1, apresentam importante atividade supressora por 

antagonizarem a atividade dos complexos formados com CDK 2 em S e G2 e com 

CDK1 em G2/M impedindo a fosforilação de Rb (Liu et al., 2003). A proteína p21CIP1 

também é capaz de seqüestrar a molécula de PCNA, impedindo a formação do 

complexo PCNA-POLδ e bloqueando a replicação do DNA e conseqüentemente o 

ciclo celular (Cooper et al., 1999; Waga et al., 1994). O papel da família Cip/Kip na 

regulação positiva dos complexos ciclina-CDK ainda é alvo de discussão. Estudos 

demonstraram que em fibroblastos embrionários de camundongo com deficiência de 

p21 e p27, a formação de ciclina D-CDK4/6 é dramaticamente reduzida, levando a 

atividade catalítica desse complexo a níveis quase indetectáveis (Cheng et al., 1999; 

Sherr and Roberts, 1999). Essas células deficientes de p21 e p27, contudo, 

continuam sensíveis ao efeito inibitório de p16ink4a. Isso sugere que indiferente à 

redução dos níveis de ciclina D-CDK4/6, o prosseguimento do ciclo celular continua 

dependente da atividade catalítica desse complexo. (Cheng et al., 1999; Sugimoto et 

al., 2002). Alem de modular a atividade de ciclina D-CDK4/6 durante G1, a formação 

dos complexos ternários ciclina D-CDK4/6-p21-PCNA durante G1 colabora com a 

manutenção da atividade dos complexos ciclina E-CDK2, ao manter as proteínas 

Cip/Kip complexadas à CDK4/6-p21-PCNA e garantir a irreversibilidade da transição 

G1/S (Pei X e Xiong, 2005). Na ausência de estímulos mitógenos, a ciclina D é 
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Ativação:                                                      Inibição: 
 
Fonte: Costa-Souza, 2011 

Figura 01: Esquema das vias de controle do ciclo celular.  
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rapidamente degradada e as proteínas Cip/Kip ligadas ao complexo ciclina D-CDK 

são então mobilizadas para inibir o complexo ciclina E-cdk2, bloqueando a 

progressão do ciclo celular (Sherr, 2000). Paralela as vias dependentes da família 

CdkI, a via de p53 descrita adiante compõe outro mecanismo importante no controle 

da proliferação celular. 

 

2.2 Cancer 
 

Cancer é uma doença multigênica, caracterizada pelo acumulo de alterações 

que permitem a células romper uma série de barreiras proliferativas, conferindo a 

vantagens típicas a todos os tipos de célula tumoral. Hanahan e Weinberg (2000) 

agruparam as vantagens observadas na maioria dos tipos de tumores em seis 

principais características: auto-suficiência em sinais de crescimento, ausência de 

resposta a sinais anti-crescimento, evasão da apoptose, potencial replicativo 

ilimitado, angiogênese, invasão tecidual e metástase. A análise de microarrays de 

tumores de mama realizada por Whitfileld et al. (2006) aponta 62% dos genes 

encontrados alterados como genes envolvidos diretamente com a proliferação ou 

com a regulação de outros processos do ciclo celular. Com dados semelhantes 

encontrados em outros estudos, essa assinatura típica da carcinogênese corrobora 

para que o cancer seja cada vez mais visto como uma doença do ciclo celular. Sabe-

se que, entre as alterações sofridas na aquisição do fenótipo tumoral, a perda de 

integridade das vias pRb e p53 de controle do ciclo celular são a característica 

básica do desenvolvimento do cancer (Bartek et al., 1999; Sherr e McCormick, 

2002). 

 A via pRb está alterada em 90% dos tumores, sendo p16INK4a o principal alvo 

de mutações (Malumbres e Barbacid, 2009; Swanton, 2004). Deleções em 

homozigose, mutações pontuais e terminações prematuras no locus p16INK4a são 

observadas com freqüência em diversos tumores humanos, como, cancer de 

pulmão, melanoma, glioma, pâncreas, carcinoma de ovário esôfago e próstata 

(Benassi et al., 2001; Caballero et al., 2001; Kamiryo et al., 2002; Konishi et al., 

2002; Nobori et al., 1993; Saegusa et al., 2001; Smeds et al., 2002; Wada, 2002).  

 Sendo p16INK4a o principal inibidor da atividade dos complexos de ciclina D-

Cdk 4/6, sua falta implica perda de um importante mecanismo de controle da 

fosforilação de Rb durante G1/S e de indução de senescência. Embora não 
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obrigatoriamente, mutações em p16INK4a podem afetam também a atividade de 

p14ARF, uma vez que ambas as proteínas compartilham o locus CDKN2. A perda da 

atividade de p14ARF altera o equilíbrio de HDM2, reduzindo a estabilidade de p53 e a 

expressão de p21. 

A alteração nos níveis de p21 é comum em diversos tipos de tumores, a 

saber: astrocitoma; adenocarcinoma de pulmão; cancer de esôfago, fígado, reto; 

carcinoma gástrico e liposarcoma (Adachi et al., 2001; Chapusot et al., 2001; 

Fukushima et al., 2001; Kirla et al., 2000; Mathew et al., 2002; Noda et al., 2002; 

Schwandner et al., 2002; Xue et al., 2002). Essas alterações ocorrem, em grande 

parte, devido à alta freqüência de mutação no gene p53 (Soussi e Wiman, 2007). A 

ausência de p16INK4a ou a amplificação de ciclina D-CDK4/6 aumentam o 

seqüestro de p21CIP1, e também podem estar envolvidos na perda de sua atividade 

supressora. Como um dos principais efetores da via p53, p21 está intimamente 

envolvido na patogênese de todos os tumores com alterações em sua ação. 

As mutações em p53 constituem o tipo de alteração genética mais 

freqüente no desenvolvimento do fenótipo tumoral, sendo encontrada em mais de 

50% de todos os tipos de tumores humanos (Soussi e Wiman, 2007). Alem da perda 

da atividade normal, alguns mutantes apresentam um efeito dominante negativo 

sobre a forma selvagem de p53 e apresentam o efeito oncogenico ganho do ganho 

de funções (ambos processos descritos no tópico acerca de mutações de p53). O 

efeito do acúmulo dessa proteína mutante em células tumorais é o aumento 

do potencial metastático, observado em modelos animais comparado com 

camundongos p53-null. Outros efeitos estão relacionados com dois genes da família 

de p53: p63 e p73. São genes que cooperam com p53 na ativação da apoptose e, 

que podem ser inativados por alguns mutantes de p53, resultando na perda da 

função supressora tumoral (Soussi e Hjortsber, 2008; Vousden e Lane, 2007). 

 
2.3 p53 
 

Em 1979, Lane e Crawford relataram através da imunoprecipitação do 

antigeno Large T, a presença de uma proteína de aproximadamente 53 kDa e de 

origem não viral no soro de animais que desenvolveram tumores induzidos por 

SV40. O mesmo resultado foi encontrado e confirmado por outros grupos, de modo 

independente (Kress et al., 1979; Lane e Crawford, 1979; Linzer e Levine, 1979; 



Revisão Bibliográfica                                                                                              - 28 - 
___________________________________________________________________________
  

Melero et al., 1979; Smith et al., 1979). Estudos posteriores demonstraram que 

níveis elevados dessa proteína de 53 kDa eram encontrados não apenas em células 

transformadas por SV40, mas também em outros tipos de cancer não relacionados 

com infecção viral. A partir desses resultados, diversos grupos descreveram o cDNA 

de p53 como capaz de induzir o processo de transformação em modelos in vitro e in 

vivo, conduzindo a classificação de p53 como oncogene. A idéia de p53 como 

supressor tumoral começou a se desenvolver apenas durante a década de 80, com 

estudos relatando sua perda em diversos tipos de tumor.  Em 1989, outro cDNA de 

p53 foi isolado, sendo esse capaz de suprimir o processo de transformação tumoral 

(Baker et al., 1989; Finlay et al., 1989). Posteriormente averiguou-se que muitos dos 

cDNAs utilizados anteriormente codificavam na realidade versões mutantes de p53, 

enquanto os utilizados por Finlay et al em 1989 e por outros grupos com resultados 

semelhantes correspondem a versão selvagem com efeito supressor tumoral. Os 

trabalhos desde então revelaram p53 como um fator de transcrição extremamente 

importante no controle e manutenção da integridade do genoma (Lane, 1992). 

 A funcionalidade de p53 em respostas a uma série de estresses é dada por 

um conjunto de interações citoplasmáticas e por sua atividade como fator de 

transcrição no núcleo. Em sua conformação selvagem, possui 393 aminoácidos  

divididos em três grandes regiões com seus domínios funcionais: A região N-

terminal, contendo domínios de ativação transcricional e uma região rica em prolina 

(resíduos 1-43 e 61-94 respectivamente); O domínio de ligação com DNA (DNA 

binding domain - DBD) na região central da molécula (resíduos 100-300), capaz de 

reconhecer e se ligar ao DNA nos promotores responsivos a p53; A região C-

Terminal, que inclui um domínio de tetramerização e um domínio rico em lisina 

(resíduos 323-360 e 363-393 respectivamente) (Cho et al., 1994; Joerger e Fersht, 

2007; Joerger e Fersht, 2008). 

 A atividade de p53 é definida principalmente pelo equilíbrio entre duas outras 

proteínas envolvidas em sua regulação: 1 - A proteína HDM2 (Human Double Minute 

2), ativa em situação fisiológica normal, atua como a E3-ligase que sinaliza p53 para 

ubiquitinação e subseqüente degradação no sistema proteassoma. A regulação 

HDM2-p53 é do tipo retroalimentação negativa, em que atividade aumentada de p53 

dirige a expressão de HDM2, seu próprio regulador negativo. Com HDM2 ativo, os 

níveis de p53 se mantêm baixos devido a alta taxa de degradação no proteassoma; 

2 -  p14ARF, produto da transcrição de um exon inicial alternativo que provoca 
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alteração do frame de leitura do p16INK4a, é capaz de inativar HDM2, aumentando a 

estabilidade de p53 ao reduzir sua taxa de degradação (Weber et al., 2000; Sherr, 

2000). A ativação de p53 por sinais oncogênicos, como a superexpressão dos proto-

oncogenes Ras e Myc é depende da proteína p14ARF; A estabilização de p53 

também pode ser obtida através de modificações pós-traducionais.  Em estresses 

gerados por danos no DNA incluindo, por exemplo, irradiação por UV ou raios gama 

e reação com radicais livres oxidativos, a ativação de p53 depende de proteínas 

quinases, como ATM (Ataxia Telangiectasia Mutated), ATR (Ataxia Telangiectasia 

Related) e ChK2, que estabilizam p53 através da fosforilação de resíduos 

específicos. Independente do mecanismo, todas essas vias de ativação inibem a 

degradação e permite a estabilização e modificações pós-traducionais da proteína 

p53, possibilitando sua ação de ativar a transcrição de diversos genes envolvidos em 

morte, inibição da divisão celular, angiogênese e metástase, senescência, entre 

outros (Levine et al., 2006; Volgestein et al., 2000). 

 Para desempenhar sua atividade como fator de transcrição, p53 forma um 

complexo homotetramérico, formado pela associação de um par de dímeros de p53 

através do domínio de tetramerização. Com essa estrutura quaternária, o tetrâmero 

é capaz de reconhecer e se ligar às seqüências consenso nos elementos 

responsivos a p53, regulando positiva ou negativamente a expressão de diversos 

genes que são alvos do controle transcricional (McLure e Lee, 1998; Nagaich et al., 

1999; Tidow et al., 2007). Esse controle transcricional pode ocorrer como resposta a 

uma série de estresses, e o tipo de resposta resultante depende da natureza do 

estresse que estimulou o processo. Entre as respostas resultantes da atividade de 

fator transcricional, p53 pode desencadear o programa de apoptose através da 

indução de fatores das vias intrincas e extrínseca, como Puma, BAX, NOXA e 

outros, que levam a morte celular (Riley et al., 2008; Zilfou e Lowe, 2009). 

Alternativamente, p53 responde a estresse como indutor do processo de 

senescência, ativando fatores como o CdkI p21, GADD45 e 14-3-3σ, atuando como 

potente bloqueador do ciclo celular (Taylor e Stark, 2001).  

Alem da atividade como fator de transcrição, p53 desempenha atividade 

citoplasmática através da interação com outras proteínas. No citoplasma, é descrito 

que p53 pode promover apoptose modulando a permeabilização da membrana 

mitocondrial externa, ao interagir com proteínas da família BCL-2 (Green e Kroemer, 
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2009). Também é relatado um papel de p53 no citoplasma modulando o processo de 

autofagia. (Tasdemir et al., 2008a; b) 

 

2.4 Mutações em p53 
 
Dado seu importante papel na manutenção da estabilidade do ciclo celular, não 

surpreende que a perda da atividade de p53 seja um evento recorrente em diversos 

tipos de tumores. Mutações em p53 constituem o tipo de alteração genética mais 

freqüente no desenvolvimento do fenótipo tumoral, sendo encontrada em mais de 

50% de todos os tipos de tumores humanos (Soussi e Wiman, 2007). Os outros 

50%, sofrem alterações que afetam a atividade de p53 através de mecanismos 

indiretos, como por exemplo a amplificação de HDM2 e a perda de atividade de 

p14ARF. Essas alterações levam a destabilização de p53 e aumentam a 

probabilidade de formação de tumores (Soussi, 2005). 
 
Figura 02:  Gráfico demonstrando a os residuos mais frequentemente mutados em 
  p53.  

 
Abaixo do gráfico a estrutura de p53, comparando seus dominios a distribuição de mutações no 
grafico acima. 
 
Fonte: Adaptado de IARC, TP53 Database, R15, Novembro 2010 
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 Diferente do que é comumente observado nas mutações de outros 

supressores de tumor, onde a alteração freqüentemente leva à desestabilização e 

deleção da proteína, mais de 73% de todas as mutações somáticas de p53 são 

mutações com perda de sentido, com a substituição de um único aminoácido, que 

não impede a produção de uma proteína completa e estável (Petitjean et al., 2007). 

Aproximadamente 90% dessas mutações ocorrem na região de ligação com DNA 

(Figura 02), sendo classificadas em dois grandes grupos estruturais, de acordo com 

seu efeito na estabilidade da molécula de p53. Primeiro, as mutações de contato 

com DNA (DNA contact mutants), onde a mutação leva à alteração de algum resíduo 

diretamente envolvido na interação de p53 com o DNA, porem sem afetar a estrutura 

da molécula de p53. No segundo grupo, os mutantes conformacionais 

(Conformational mutants), a mutação ocorre em um resíduo que afeta 

dramaticamente a conformação da região de ligação com DNA da molécula, 

expondo resíduos que não estão normalmente expostos na conformação selvagem 

de p53. (Joerger e Fersht, 2007; Joerger e Fersht, 2008, Oren e Rotter, 2010). Em 

ambos os grupos, independente do tipo de mutação, a proteína resultante perde sua 

especificidade e capacidade de associar-se aos elementos responsivos de p53. 

Como resultado, em muitas mutações ocorre uma perda de função, onde a molécula 

mutante não exerce a atividade transcricional normal de p53, falhando em induzir 

seus genes alvos. Como a transcrição de HDM2 é alvo da atividade de p53, uma vez 

que a molécula mutante falha em promover a transcrição de genes alvos ela 

desregula a atividade de HDM2, escapando da sinalização para degradação no 

sistema proteassoma, tornando-se mais estável e acumulando-se em altos níveis na 

célula. Enquanto a meia-vida da molécula selvagem é de 6 a 20 minutos 

aproximadamente, as moléculas mutantes atingem uma meia-vida entre 1 e 24 

horas (Strano, 2007; Soussi e Hjortsber, 2008). 

Alem da perda da atividade normal de p53, alguns mutantes, 

notavelmente os hotspots de pior prognóstico, apresentam um efeito dominante 

negativo sobre a forma selvagem de p53. Na situação onde encontram-se um alelo 

mutado e um alelo selvagem, a proteína mutante não necessariamente perde sua 

capacidade de associar-se entre si  e de associar-se com moléculas de p53 

selvagem para formar dímeros e tetrâmeros. Essa característica torna possível a 

formação de heterodímeros portando moléculas mutantes e selvagens de p53, 



Revisão Bibliográfica                                                                                              - 32 - 
___________________________________________________________________________
  

resultando na montagem de heterotetrâmeros que, mesmo contendo moléculas 

selvagens, não apresentam função transcricional (Chan et al., 2004; Lubin et al., 

2010). Sendo as proteínas mutantes mais estáveis, e estando presentes em níveis 

mais altos que sua versão selvagem, a probabilidade privilegia a formação dos 

tetrâmeros defeituosos (Soussi e Hjortsber, 2008). O efeito dito como dominante 

negativo é, então, fruto da capacidade que alguns mutantes apresentam de 

literalmente seqüestrar a forma selvagem, mantendo-a  em heterotetrâmeros 

defeituosos de p53 (Figura 03). 

   

Figura 03: Esquema das possiveis interações  entre moleculas selvagens e mutadas 
de p53. 

 
 

Fonte: Costa-Souza, 2011. 

 

Alem da perda de função e do efeito dominante negativo, alguns mutantes 

adquirem nova atividade transcricional e propriedades distintas daquelas observadas 

na molécula selvagem de p53, conferindo a molécula mutante um ganho de função 
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(gain of function). Esse ganho de função, novamente com ênfase aos hotspots de 

pior prognóstico, confere ao mutante propriedades oncogênicas. Camundongos que 

apresentam homozigose para mutação em p53, desenvolvem grande predisposição 

para o surgimento de tumores quando comparado ao fenótipo heterozigoto e p53 

selvagem homozigoto. (Jacks et al., 1994). Camundongos com fenótipo de 

heterozigose para mutação de p53 apresentam uma predisposição semelhante à 

observada em portadores da síndrome de Li-Fraumeni, uma doença hereditária 

relativamente rara onde se observa grande predisposição a diversos tipos de 

sarcoma. Constata-se que mais de 70% dos portadores de Li-Fraumeni apresentam 

mutação em p53 (Jacks et al., 1994, Kokichi et al., 1999). 

É proposto que o efeito oncogênico observado no ganho de função ocorra 

principalmente através da regulação positiva ou negativa de genes como MAP2K3, 

c-myc, PCNA, FOS, BCL-2, NFKb2, e diversos outros genes associados à 

proliferação, migração, invasão, resistência a quimioterápicos e a progressão 

tumoral (Deb et al., 1992; Frazier et al., 1998; Preuss et al., 2000; Brosh e Rotter, 

2009; Dell’Orso et al., 2011). Diversos mutantes de p53 apresentam também a 

capacidade de interagir com proteínas diferentes das interações observadas na 

molécula selvagem, modulando os processos acima citados através de interações 

com outras proteínas, como regulando a atividade de p63 e p73 da família de p53, 

TGF-β, Ras, ou promovendo a reciclagem de integrinas no processo de migração e 

invasão (Marine et al., 2009; Muller et al., 2009). 

 

2.5 Vetores adenovirais 
 

Vetores virais compõem um veiculo eficiente para o carregamento de genes 

terapêuticos, e a escolha do vírus é uma etapa importante nas estratégias baseadas 

em terapia gênica.  Vantagens importantes  como a habilidade de transduzir células 

mitóticas e pós-mitóticas em diferentes tipos celulares, e a possibilidade de produção 

com alto título, os fazem participar de muitos protocolos clínicos, sendo o veículo de 

entrega dos genes de interesse em muitos estudos para vários tipos de doenças, 

como o cancer e outras malignidades genéticas. De 1644 estudos clínicos em 

andamento ao redor do mundo em 2010, 1019 (61,98%) utilizam vetores virais, 

sendo que destes 400 (39,25%) utilizam vetores adenovirais 

(www.wiley.co.uk/wileychi/genmed/clinical. Acesso: 2008 jun 11). 
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  Nas últimas duas décadas, o desenvolvimento de tecnologias e a expansão 

do conhecimento acerca da biologia do adenovírus, particularmente os sorotipos 2 e 

5,  viabilizou o avanço dos ADv da primeira para a segunda, e então para terceira 

geração (Russell et al., 2000). Com esses avanços, o genoma do adenovírus 

selvagem sofreu deleções das porções não essenciais do DNA viral, eliminando o 

efeito patológico do vírus, atenuando a resposta imunológica contra proteínas virais 

durante o tratamento, e aumentando a capacidade de carrear transgenes 

maiores(Dormond et al., 2009; Gojo et al., 2002). De particular importância é a 

remoção da sequencia E1, regulador da replicação viral e responsável pela ativação 

de outros genes adenovirais (Elizabeth e Mathews, 1987). A deleção de E1 impede 

a replicação da partícula e a formação do capsídeo viral nas células transduzidas 

pelo Adv, mas permite a geração de novas partículas em linhagens helper 

empacotadoras, como é o caso da linhagem 293 HEK (Human Embryonic Kidney), 

transformadas com a seqüência do gene E1 que fornece o produto do gene de modo 

in trans (Graham et al., 1977; Russell et al., 2000; Walther e Stein, 2000) 

 Com o aumento na segurança e na eficácia, os ADv vêem sendo 

extensamente utilizados em ensaios clínicos, devido a um número de vantagens 

que, nos últimos anos, tornaram-no um dos mais promissores vetores para carrear 

proteínas e RNA exógeno em terapia gênica e produção de vacinas (Liu et al., 

2009). Alem de possuir um amplo tropismo celular, o ADv é capaz de infectar tanto 

células quiescentes quanto em células em divisão, podendo carrear genes de 

aproximadamente 10 Kb (Kathryn et al., 2010). Por não ser capaz de integrar-se ao 

genoma leva a expressão transiente do transgene, tornando-o interessante para 

estratégias onde a expressão do gene terapêutico por um longo período de tempo é 

indesejada. Alem disso, elimina o risco de alterações genéticas devido ao processo 

de integração no DNA da célula hospedeira (Dormond et al., 2009; Waehler et al., 

2007). 

 Apesar das vantagens, há dois problemas associados com o uso e a 

produção de ADv. Primeiro, as proteínas virais do capsídeo, essenciais para 

composição da partícula viral, podem induzir uma resposta imunológica contra o 

vetor e contra as células transduzidas. A indução da resposta imune limita a 

expressão e reduz o tempo de atividade do transgene, alem de influir em caso onde 

seja necessária a re-administração do tratamento (Hehir et al., 1996; Walther e 

Stein, 2000; Waehler et al., 2007). O segundo problema é a geração de partículas 
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adenovirais competentes de replicação (RCA), que readquiriam a seqüência do gene 

E1 através de recombinação homologa com a seqüência E1 presente na linhagem 

helper empacotadora. Essas partículas readquirem a capacidade de replicação do 

vírus selvagem, e constituem um risco a segurança do tratamento (Fallaux et al., 

1999; Duigou e Young, 2005). 

 

2.6 Terapia gênica do cancer 
 

 Como principio básico, a terapia gênica visa o tratamento de uma doença 

através da introdução de um gene (transgene) em uma célula alvo, para que com a 

remediação de genes ausentes ou defeituosos seja obtido um efeito terapêutico 

(Gojo et al., 2002). Possível devido aos avanços com tecnologias de DNA 

recombinante, a terapia gênica representa uma possível alternativa para diversas 

malignidades que, anteriormente, não possuíam um tratamento eficiente ou 

simplesmente não apresentavam perspectiva de tratamento.  

  Esse tipo de estratégia  apresenta um histórico clinico relativamente recente, 

com pouco mais de duas décadas desde o primeiro ensaio clinico. Iniciado em 1990 

e publicado em 1995, o estudo realizou, em crianças portadoras de imunodeficiência 

combinada severa com perda de adenosina deaminase (ADA-SCID), o transplante 

autólogo de linfócitos T tratados ex-vivo com  vetores retrovirais carreando uma 

cópia normal do gene ADA (adenosina deaminase), perdido na ADA-SCID devido 

mutação (Blaese et al., 1995; Bordignon et al., 1995). Os vetores utilizados nesses 

primeiros estudos falharam em transduzir células-tronco hematopoiéticas, de modo 

que, por conseqüência de visar células já diferenciadas como alvo do tratamento, a 

extensão e a duração do efeito terapêutico obtido foi limitada. Contudo, obteve-se 

um benefício clínico sem efeitos colaterais associados ao vetor retroviral (Strauss e 

Costanzi-Strauss, 2007).  

 Ao longo das duas décadas seguintes, diversos estudos foram conduzidos, 

culminando com a aprovação de novos protocolos clínicos, visando diferentes tipos 

de doenças. Apesar de os primeiros ensaios clínicos de terapia gênica visarem o 

tratamento de desordens monogênicas, ao longo dos 20 anos as estratégias visando 

o tratamento  de tumores tornaram-se predominantes (Figura 04), com 64.6% dos 

protocolos clínicos em andamento durante 2011 direcionados contra o cancer 

(www.wiley.co.uk/wileychi/genmed/clinical. Acesso: 2008 jun 11). 
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 Líder de mortalidade em todo o mundo, o cancer é uma doença multifatorial, 

com grande complexidade etiológica e complexas interações entre o tumor e seu 

microambiente (Hanahan e Weinberg, 2000). Atualmente, a remoção cirurgia do 

tumor e aplicações de radioterapia e/ou quimioterapia, são as opções de tratamento 

mais utilizadas. Porém, devido ao baixo prognóstico de diversos tumores, aliado a 

um padrão de sobrevida ruim, têm estimulado pesquisas em busca de terapias 

alternativas para o cancer. Com tal relevância clínica e sendo o cancer uma doença 

causada por alterações genéticas, a terapia gênica representa uma possível 

alternativa de tratamento e uma esperança de cura para casos que falharam nas 

terapêuticas convencionais. Considerando que tumores apresentam, quase que em 

totalidade, alterações nas vias p53 e/ou pRb de controle do ciclo celular, o uso da 

terapia gênica para a introdução de cópias normais destes ou outros supressores de 

tumor emergiu como promissora estratégia terapêutica.  

 O efeito da reposição gênica do supressor de tumor p53 em cancer pulmonar 

(Roth et al., 1996), pancreático (Cascalló et al., 1999; Ghaneh et al., 2001), ovário 

(Modesitt et al. 2001), próstata, glioblastoma (Buttgereit et al., 2001; Gomez-

Mansano et al., 1996), linfomas (Rosenfeld et al., 1995), entre outros, foi objeto de 

estudo de vários autores (Roth, 2006). A restauração da expressão de p16 INK4a 

também vem sendo alvo de estudos, apresentando a capacidade de inibir o 

crescimento de células derivadas de  diversos tumores, incluindo glioblastoma 

(Costanzi-Strauss et al., 1998; Hama et al., 2003; Kim et al, 2003), próstata (Gotoh et 

al., 1997; Steiner et al., 2000), de pâncreas, de cabeça e pescoço (Rocco et 

al.,1998), cancer cervical (Sanding et al., 1997), de mama (Campbell et al., 2000), de 

pulmão (Gotoh et al., 1997) e outros.  

 Apesar de muitas das estratégias baseadas na transferência gênica 

apresentarem bons resultados, o sucesso dessa restauração obtida com a 

expressão de um único gene supressor de tumor, é extremamente depende do 

conjunto de mutações nas vias pRb e p53 que levou a célula ao fenótipo tumoral 

(Costanzi-Strauss et al. 1998; Strauss e Costanzi-Strauss, 1999). O efeito 

terapêutico advindo da remediação do supressor de tumor p16INK4a, por exemplo, é 

em grande parte devido efeito inibitório de p16 INK4a sobre o complexo ciclina D-

Cdk4/6, mantendo Rb na forma ativa hipofosforilada. Por conseqüência,  esse efeito 

supressor é depende da presença de pRb funcional na célula tumoral (Lukas et al., 

1995; Costanzi-Strauss et al., 1998). Do mesmo modo, o efeito da remediação de é 
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limitado em células com amplificação de HDM2 ou portadoras de mutação de p53 

com fenótipo dominante negativo (Zeimet e Marth, 2003). A remediação de Rb pode 

apresentar-se ineficiente em células com amplificação de ciclina D ou CDK4 (Strauss 

e Costanzi-Strauss, 1999). 
 
 
Figura 04:  Gráfico demonstrando a utilização dos principais vetores em protocolos 

de terapia gênica.  
 
 
 

 
 
 
Fonte: The Journal of Gene Medicine, www.wiley.co.uk/wileychi/genmed/clinical. Acesso: 2011 ago 10 
 

  



Revisão Bibliográfica                                                                                              - 38 - 
___________________________________________________________________________
  

 Dadas todas as indicações e limitações frente aos diversos fenótipos 

tumorais, os conhecimentos acerca do gene desregulado e de toda a via regulatória 

envolvida no controle do ciclo celular, são pré-requisitos necessários para a escolha 

supressor de tumor mais adequado para uma bem sucedida reposição individual em 

células transformadas (Costanzi-Strauss et al., 1998; Cascalló et al., 1999). 

Entretanto, a terapia gênica baseada na remediação de um único supressor de 

tumor, pode em alguns casos não ser suficiente para agir como um geral e completo 

inibidor do crescimento celular descontrolado. 

  

   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Objetivos 
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A via p53 é um importante alvo da terapia do cancer e trabalhamos com a 

idéia da eficiência superior que possui a remediação simultânea de supressores de 

tumor. Contudo,  para investigar se a ação anti-tumoral do vírus Adp16IRESp53 é 

dependente do perfil mutacional da via p53, pretendemos gerar modelos isogênicos 

da linhagem NCI-H358 portando mutantes de p53 que nos permitam avaliar se 

presença de mutante de p53 nas células tumorais pode limitar a indicação de 

Adp16IRESp53 para o tratamento de tumores. Para tal, esse trabalho visou as 

seguintes etapas: 

 

1. Geração de linhagens isogênicas derivadas das células NCI-H358, portadoras 

dos mutantes p53R175H e p53R248Q.  

 

2. Caracterização in vitro das linhagens H358p53175 e H358p53248, utilizando-se 

ensaios que visem parâmetros reflitam  o processo de aquisição de um 

fenótipo tumoral mais agressivo. 

 

3. Tratamento in vitro das linhagens geradas com os vetores adenovirais Adp16, 

Adp53 e Adp16IRESp53, 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Materiais e Métodos 
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4.1 Manutenção das culturas 
 

 Todas as linhagens celulares utilizadas foram cultivadas em meio DMEM 

(Dulbecco‘s Modified Eagle Medium, Invitrogen, Inc., Carlsbad, CA, USA) 

suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino (HyClone Laboratories, Inc Logan, UT, 

USA), 0,5 μg/mL de Anfotericina B, 20 μg/mL de Sulfato de Gentamicina, 50 U/mL 

de Penicilina e 50 μg/mL de Estreptomicina. As culturas foram mantidas a 37 ºC em 

atmosfera úmida com 5% de CO2. O regime de manutenção adotado envolveu uma 

troca de meio de cultura a cada 2 – 3 dias, alternada com subculturas. Os 

subcultivos foram realizados após lavagem das placas com PBS (Phosphate Buffer 

Saline, Invitrogen, Inc., Carlsbad, CA, USA), incubação em solução de Tripsina 0,1% 

(Invitrogen, Inc., Carlsbad, CA, USA) e EDTA 1mM (Sigma Aldrich Inc., MO, USA) 

em PBS. As culturas foram congeladas em DMEM suplementado com 5% de DMSO 

(Sigma Aldrich, Inc., St. Louis, MO, USA) e 20% de Soro Fetal Bovino, com 

aproximadamente 106 células/ mL. Os vials de congelamento foram mantidos 

inicialmente em freezer -70 oC e posteriormente transferidos para tanque de N2 

líquido. 

 

4.2 Linhagens celulares 
 

A linhagem NCI-H358 (ATCC: CRL-5807) ou simplesmente H358 serviu de base 

para derivação das linhagens isogênicas portadoras dos diferentes mutantes de p53. 

Esta linhagem foi adquirida diretamente da ATCC: American Type Culture Collection, 

VA, USA. 

A linhagem H358 (ATCC: CRL-5807) deriva de carcinoma bronquioalveolar humano, 

classificado como carcinoma de células não pequenas de pulmão (NSCLC: non 

small lung cancer), isolada por Gazdar & Minna (1981), com o fenótipo 

pRb+/p16met/p53-/ p21+/p14+ (Maxwell, 1994, Ling et al., 2003; Bai et al., 2000; 

Eymin et al., 2003).  

 

4.3 Retrovírus e adenovírus recombinantes 
 

O sistema de vetores retrovirais pCL construído por Naviaux et al. (1996) foi 

utilizado neste trabalho. Os seguintes vetores retrovirais recombinates foram 
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utilizados para produzir a plataforma de linhagens isogênicas: pCLp53175SN, 

pCLp53213SN e pCLp53248SN (Strauss & Costanzi-Strauss, 1999). O vetor reporter 

pCLeGPSN foi construído no Laboratório de Terapia Gênica – ICB1, USP.  

A figura 05 ilustra o mapa dos vetores pCL utilizado neste estudo. 

Os retrovírus recombinantes: pCLp53175SN, pCLp53213SN, pCLp53248SN e 

pCLeGPSN foram produzidos no Setor de Vetores Virais - Laboratório de 

Cardiologia Molecular do InCor (Instituto do Coração – FM, USP). Brevemente, estes 

vetores foram empacotados na linhagem HEK-293 com envelope anfotrópico do 

sistema pCL, seguindo protocolo otimizado em nosso laboratório (Bajgelman et al., 

2003). 

Os adenovírus Adp16, Adp53 e Adp16IRESp53 foram construídos e 

produzidos no Laboratório de Terapia Gênica – ICB1, USP. Todas as preparações 

virais foram purificadas em gradiente de Cloreto de Césio e título biológico 

determinado (Gregório, 2008).  

 

4.4 Transdução da linhagem H358 
 

 Para a obtenção das linhagens isogênicas portadoras dos mutantes de p53, 

plaqueou-se 5 x 104 células da linhagem parental H358 em cada poço de uma 

bandeja de 24 poços. Vinte e quatro horas após plaqueamento as células foram 

transduzidas com os retrovírus pCLp53175SN, pCLp53213SN e pCLp53248SN e 

portadores dos mutantes de p53, e com os retrovírus pCLeGFPSN portadores do 

cDNA da proteína eGFP. Cada poço recebeu cerca de 200 µl da suspensão viral 

suplementada com 8 µg/mL de Polibreno (Sigma Aldrich, Inc., St. Louis, MO, USA), 

obedecendo uma multiplicidade de infecção (M.O.I., multiplicity of infection) final de 

aproximadamente 2 partículas virais por célula. Os poços permaneceram a 37ºC em 

atmosfera úmida com 5% de CO2 por 3 horas, com agitações suaves a cada 30 

minutos. Vinte e quatro horas após a transdução iniciou-se a seleção das células 

transduzidas adicionando-se 400 µg/mL de Geneticina (G418@ Invitrogen, Inc., 

Carlsbad, CA, USA). A seleção com antibiótico G418 foi mantida durante 15 dias. 

Neste período todas as células não-transduzidas morreram. As novas linhagens 

isogênicas oriundas da transdução das células parentais H358 com os retrovírus 

portadores dos mutantes de p53 passaram a ser denominadas: H358p53175 e 
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H358p53248. A linhagem resultante da transdução das células H358 com o retrovírus 

reporter pCLeGFPSN recebeu o nome de  H358eGFP. 

 

Figura 05:  Mapa dos vetores retrovirais pCLeGFPSN, pCLp53175SN e 
pCLp53248SN utilizados neste estudo. 

 

 
 
Fonte: Costa-Souza, 2011 
 

 

4.5 Análise quantitativa e qualitativa da população de células eGFP positiva 
 

 Ao fim dos 15 dias do período de seleção, a porcentagem de células eGFP 

positiva na população de células H358eGFP recém selecionadas foi quantificada.  

Para tanto, uma amostra de  células H358eGFP foi coletada durante a manutenção de 

uma placa com cerca de 80% de confluência, lavada em PBS, e ressuspensa em 

1ml PBS para  análise no equipamento FACScalibur (Depto. Fisiologia, ICB1, USP), 

considerando emissão e exitação igual 488nm e 530nm. O gate foi determinado de 

forma que as células eGFP positivas apresentem sinal fluorescente 100 vezes mais 

intenso do que as células H358 não-transduzidas, controle negativo. Para confirmar 

a estabilidade da expressão obtida com a transdução retroviral, repetiu-se a mesma 

análise nas células H358eGFP após quatro meses em cultura, sem seleção. 
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Para a visualização qualitativa da expressão de eGFP, 1,5 x106 células 

H358eGFP foram semeadas sobre laminas de vidro previamente esterilizadas. Após 

48 horas seguiram-se uma lavagem com PBS, fixação com paraformaldeído 1 % 

(Sigma Aldrich, Inc., St. Louis, MO, USA) em PBS, e montagem com lamínulas de 

vidro e meio de montagem para fluorescência VECTASHIELD® (Vector 

Laboratories, Inc., Burlingame, CA, USA). As imagens foram visualizadas no 

laboratório de microscopia confocal do Departamento de Fisiologia e Biofísica – 

ICB1, USP. 

 
4.6 Seqüenciamento dos cDNAs p53175 e p53248  
 

 DNA total foi extraídos das linhagens H358p53175 , H358p53248 e H358eGFP,  

utilizando protocolo de lise alcalina. As células foram lisadas em solução de  0.5 % 

SDS, 0,1 M NaCl, 0,05 M, Tris pH 8.0 e 1 mM EDTA. Seguiram-se então, incubação 

overnight a 37ºC com 10 mg/ml Proteinase K (Sigma Aldrich, Inc., St. Louis, MO, 

USA), extração com Fenol/Clorofórmio (Invitrogen, Inc., Carlsbad, CA, USA), 

precipitação com 3 volumes de Álcool Etílico (Merck do Brasil, Rio de Janeiro, BR), 

incubação com 10 µg/mL de Rnase (Invitrogen, Inc., Carlsbad, CA, USA). A última 

etapa foi nova extração com Fenol/Clorofórmio (Invitrogen, Inc., Carlsbad, CA, USA) 

e precipitação do DNA na presença de 3 volumes de Álcool Etílico (Merck do Brasil, 

Rio de Janeiro, BR). 

 A detecção dos transgenes mutantes de p53 foi realizada com reação de PCR 

para amplificação de 945pb do cDNA de p53 presente no DNA extraído das 

linhagens H358p53175 e H358p53248, utilizando-se os oligonucleotídeos forward ‘5-

cagtcagatcctagcgtcga-3’ e reverse ‘5-tcctctccccagccaaag-3’. As reações da PCR 

foram montadas com Taq 5x Master Mix (New England Biolabs, Inc., Hitchin, 

Hertfordshire, UK), seguindo-se as especificações do fabricante. As reações foram 

amplificadas com 30 ciclos de acordo com o programa: 95 ºC por 30 segundos, 59 

ºC por 45 segundos, 68 ºC por 3 minutos. Corrida eletroforética em gel de Agarose 

0,8% (Invitrogen, Inc., Carlsbad, CA, USA), corado com 0,3 µg/mL de Brometo de 

Etídio (Sigma Aldrich, Inc., St. Louis, MO, USA) revelou o fragmento amplificado de 

p53 com cerca de 945bp. 

  Os produtos das PCRs foram sequenciados no Laboratório de Cardiologia 

Molecular do InCor (Instituto do Coração – FM/USP) com BigDye Terminator v3.1 
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Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, Inc., Foster City, CA, USA) e o 

oligonucleotídeos  5'-cagctgtgggttgattcc-3’, no sequenciador 3500 XL Genetic 

Analyzer (Applied Biosystems, Inc., Foster City, CA, USA). Comparação das 

sequências obtidas com as depositadas na base de dados Genbank, National 

Center for Biotechnology Information (NCBI) e análise BLASTn confirmou a 

identificada das sequências. 

 

4.7 Imunocitoquímica para a proteína p53 
 

Inicialmente, plaqueou-se 100 mil células H358p53175, H358p53248 e H358eGFP 

sobre lamínulas dispostas em bandeja de 12 poços. Depois de 48 horas, seguiram-

se duas lavagens com PBS (Invitrogen, Inc Carlsbad, CA, USA) e fixação com 

metanol P.A.(Merck do Brasil) por 5 minutos a -20ºC. Após três lavagens de 10 

minutos cada com PBS a 4ºC, realizou-se bloqueio com Albumina 1% (Sigma 

Aldrich, Inc., St. Louis, MO, USA) por 30 minutos a 37ºC, lavagem com PBS a 4 ºC 

por 5 minutos, e incubação em câmara úmida a 4 ºC overnight com anticorpo 

primário α -p53 humano monoclonal clone DO-1 (Santa Cruz Biotechnology, Inc., 

Santa Cruz, CA, USA). O anticorpo primário foi utilizado na diluição de 1:100 em 

solução de 1% de Albumina em PBS. Após quatro lavagens de 10 minutos cada com 

PBS a 4 ºC, as lamínulas foram tratadas com anticorpo secundário anti–mouse 

Alexa 594 (Invitrogen, Inc., Carlsbad, CA, USA), por 90 minutos a 4 ºC em câmara 

úmida e ambiente escuro. O anticorpo secundário aplicado na diluição de 1:500 em 

PBS. As preparações foram lavadas três vezes com PBS a 4 ºC, 10 minutos cada. 

As lamínulas então montadas sobre lâminas utilizando o meio especial para 

fluorescência VECTASHIELD® (Vector Laboratory, Inc., Burlingame, CA, USA). As 

preparações foram visualizadas no laboratório de microscopia confocal (Depto. de 

Biologia Celular e do Desenvolvimento – ICB1, USP). 

 
4.8 Curva de crescimento 

 
Cerca de 50 mil células de cada linhagem foram semeadas em placas de 

35mm de diâmetro. As culturas foram mantidas pelo período de 10 dias,  a cada 24 

horas, placas em duplicata foram tripsinizadas e o número de células determinado 

manualmente com auxílio de câmara de Neubauer. Os valores médios de cada 
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ponto coletado serviram para construir as curvas de crescimento. O tempo de 

dobramento de cada linhagem foi calculado conforme descrito em McAteer JA, Davis 

J. (1994). 

 

PDT = Time (in hours) taken for cell number to double 

multiplication rate (r) = Number of generations per unit time (24 hours) 

Ni = Number of cells inoculated 

Nh = Number of cells harvested at the end of the growth period 

t1 = Time zero 

t2 = Time at the end of the growth period 

r = 3,32(logNh - logNi) / (t2 - t1) 
PDT= 1/r 
 

4.9 Eficiência de plaqueamento em substrato sólido. 
 

Placas com 35mm, em quintuplicata, contendo 3 mil células foram mantidas 

em cultura durante 10 dias. No 11º dia, as placas foram fixadas com Metanol P.A. 

(Merck do Brasil, Rio de Janeiro, BR) a -20 ºC por 5 minutos e coloradas com 

Giemsa 5% (Merck do Brasil, Rio de Janeiro, BR) em água destilada por 5 minutos. 

O número de colônias coradas e visíveis a olho desarmado foi determinado. A 

eficiência de plaqueamento das linhagens H358p53175, H358p53248 e H358eGFP 

indicada como porcentagem e calculada tendo como base no número de colônias 

sobre o número de células plaqueadas. 

 

4.10 Crescimento em substrato semissólido (colchão de agarose) 
 

Para avaliar o efeito dos mutantes na capacidade de crescimento 

independente de ancoragem, ressuspendeu-se 5x103 células de cada linhagem em 

1 mL de DMEM suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino e 0,35% de Agarose a 

40ºC. Em seguida, plaqueou-se triplicatas das células ressuspensas em uma 

bandeja de 6 poços previamente recoberta com 1 mL de DMEM suplementado com 

10% de Soro Fetal Bovino e 0,6% de Agarose. As bandejas foram mantidas em 

cultura por 23 dias com 1mL de DMEM suplementado com 10% de Soro Fetal 

Bovino sobre a Agarose. A cada dia a camada superficial de DMEM foi trocada por 
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meio fresco. No 23º dia, após lavagem com PBS seguiram-se fixação com 

Paraformaldeído 2% (Merck do Brasil, Rio de Janeiro, BR) por 15 minutos em 

temperatura ambiente e coloração com 0,001% Cristal Violeta por 2 horas. Por fim, 

quantificou-se o número de colônias coradas e visíveis a olho desarmado que 

cresceram suspensas no colchão de Agarose. 

 

4.11 Ensaio de crescimento pós-confluência 

 

Plaqueou-se 5x106 células  de cada linhagem em de 60mm de diâmetro, 

obedecendo a densidade de 2,4x105 células/cm2, equivalendo a mais de 90% de 

confluência. Todo o ensaio foi realizado em triplicata. As placas permaneceram em 

cultura por 6 dias, com trocas de meio no 2º e no 5º dia. No 6º, o número de células 

viáveis e não viáveis foi determinado com auxílio de câmara de Neubauer e exclusão 

por Azul de Tripan (Invitrogen, Inc., Carlsbad, CA, USA). 

 

4.12 Ensaio de carenciamento de soro 
 

Plaqueou-se, em bandeja de 6 poços, 2x105 células por well das linhagens 

H358, H358eGFP, H358p53175 e H358p53248, sendo uma bandeja para cada linhagem. 

Após 24 horas do plaqueamento, as células foram lavadas 3 vezes com PBS, e 

triplicatas de cada linhagem foram mantida em DMEM suplementado com 10% Soro 

Fetal Bovino. Outro conjunto de bandejas foi mantido em condições de 

carenciamento, ou seja em DMEM suplementado com apenas 0,2% Soro Fetal 

Bovino. O volume de meio, 3 ml, foi o mesmo para todos os poços e todas as 

condições, as células permaneceram nessas condições durante 48 horas. Ao fim do 

período, o número de células viáveis e inviáveis foi estimado com o uso de uma 

câmara de Neubauer e exclusão por Azul de Tripan.  

 
4.13 Análise de ciclo celular por citometria de fluxo, FACS-PI 
 
 Células foram coletadas através tripsinização, lavadas em PBS e fixadas em 

Álcool Etílico 70% overnight. Após a fixação, as preparações foram centrifugadas a 

1000 rpm por 5 minutos, lavadas com PBS e incubadas em solução preparada com 

20 μg/mL de Iodeto de Propídeo (Sigma Aldrich, Inc., St. Louis, MO, USA), 20 μg/mL 
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de Rnase (Sigma Aldrich, Inc., St. Louis, MO, USA) e 0,1% de Triton-X (Sigma 

Aldrich, Inc., St. Louis, MO, USA) por 30 minutos a 37 ºC. Após a incubação, as 

amostras foram novamente centrifugadas, lavadas e mantidas em PBS a 4 ºC até a 

análise por citometria de fluxo. Foram adquiridos 10000 eventos em filtro FL2 com 

(585/642nm) e analisados através do software Cell Quest - FACScalibur (Becton 

Dickison) – Depto. de Fisiologia e Biofísica, ICB-USP. Em todas as análises foram 

descontados debris celulares. 

 

4.14 Determinação do tamanho e granulosidade celular 
 

 O tamanho e a granulosidade das células H358 foram determinado utilizando 

citometria de fluxo e analisados no software CellQuest, utilizando-se gráficos com os 

parâmetros FSC (Forward Scatter Cell) x SSC (Side Scatter Cell). A luz difratada 

fornece informações morfológicas, relacionadas ao volume celular (FSC), enquanto 

a dispersão da luz ocasionada pela reflexão e refração é parâmetro utilizado na 

avaliação da granulosidade (SSC). As mesmas amostras analisadas foram as 

mesmas submetidas ao ensaio de ciclo celular, FACS-PI. 

 

4.15  Tratamento das linhagens isogênicas com adenovírus recombinantes 
Adp16, Adp53 e Adp16IRESp53 

 

Duzentas mil células de cada linhagem foram plaqueado em cada poço de 

badeja com 12 poços, utilizando  três duplicatas para cada linhagem. Vinte e quatro 

horas após o plaqueamento, cada conjunto de duplicatas foi transduzido com 

preparações puras dos adenovírus recombinantes Adp16, ou Adp53, ou 

Adp16IRESp53. A dose viral aplicada foi da ordem de 200 partículas virais por 

célula. Após 24 horas da transdução, o meio de cultura contendo os adenovírus foi 

substituído por meio fresco e as culturas mantidas até 72 horas pós-transdução. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Resultados 
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5.1 Produção da linhagem controle H358eGFP 
  

O primeiro ensaio de transdução das células H358 foi realizado com o 

retrovírus pCLeGFPSN. Este ensaio produziu a linhagem H358eGFP. A Figura 06 

ilustra imagem das células H358eGFP capturadas utilizando microscopia confocal.  
Análise de citometria de fluxo (FACS-Fluorescence-Activated Cell Sorting) 

indicou que mais de 90% da população de células da linhagem H358eGFP expressa a 

proteína reporter eGFP. A quantificação da população de células eGFP positivas 

revelou os valores de 95,06% e 94,47%, respectivamente determinado ao término 

do processo de seleção e depois de quatro meses sem seleção (Figuras 07A e B) 

Estes resultados confirmam a estável transdução e expressão de eGFP nas células 

da linhagem H358eGFP.  

 
5.2 Obtenção das linhagens isogênicas H358p53175 e H358p53248  
 

 Duas linhagens isogênicas, denominadas H358p53175 e H358p53248, foram 

geradas após transdução da linhagem parental H358 com os retrovírus 

pCLp53175SN e pCLp53248SN. A tabela 01 indica e compara as principais 

características dos mutantes p53R175H e p53R248. A figura 08 mostra a morfologia 

das células isogênicas H358p53175 e H358p53248 em comparação com as células das 

linhagens parental (H358) e controle (H358eGFP). Não observamos diferenças 

significativas na morfologia das linhagens isogênicas em relação a parental e a 

controle reveladas sob microscopia de contraste de fase. 
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Tabela 01:  Características dos mutantes p53R175H, p53R248Q e p53R213Q 

utilizados na geração das linhagens isogênicas derivadas de H358.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: International Agency for Research on Cancer, IARC TP53 Database, R15 release, November 
2010; Brosh e Rotter, 2009 ; Oren e Rotter, 2010 
(*) A linhagem H358p53213 foi estabelecida, mas ainda não caracterizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 H358 p53175 H358 p53248 H358 p53213 (*) 

Mutante p53R175H p53R248Q p53R213Q 

Grupo 
estrutural 

Conformational 
mutants DNA binding conformational 

mutants 

Freqüência no 
IARC* 1158 874 36 

Ganho de 
função Sim Sim Sim 

Efeito 
dominante 
negativo 

Sim Sim Não 

Códon p53 
selvagem CGC CGG CGA 

Códon 
p53 CAC CAG CAA 

Tipo de 
mutação Missense Missense Missense 
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Figura 06: Expressão estável da proteína eGFP na linhagem H358eGFP. 
 

 
 

Imagens capturadas sob microscopia confocal. 
Fonte: Costa-Souza, 2011 
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Figura 07:  Análise de citometria de fluxo da população de células H358eGFP 
positivas. 

 
 

 

 
 

A: Amostra da linhagem H358eGFP analisada 7 dias após o fim da seleção. B: Amostra da linhagem 
H358eGFP analisada 4 meses após a remoção da seleção. Emissão e excitação utilizados para 
FACSscan foram 488nm e 530nm. O gate foi determinado de forma que as células eGFP positivas 
apresentem sinal fluorescente 100 vezes mais intenso do que as células H358 não-transduzidas, 
controle negativo. 
Fonte: Costa-Souza, 2011 

 
 
 
 
 
 

A 

B 
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Figura 08: Morfologia das linhagens isogênicas e da linhagem parental. 
 

H358

H358p53175 H358p53248

H358eGFP

 
Imagens capturadas sob microscopia de contraste de fase 
Fonte: Costa-Souza, 2011 
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5.3  Identidade da sequência dos mutantes de p53: R175H e R248Q nas 
linhagens isogênicas H358p53175 e H358p53248 

 

 A identidade das sequências dos mutantes de p53 presentes nas linhagens 

isogênicas foi analisada em amostras de DNA genômico extraídas das linhagens 

H358p53175, H358p53248 e H358eGFP (controle negativo). A figura 09 mostra o 

fragmento de 945 pares de bases produto da amplificação do cDNA de p53, entre os 

exons 2-9, derivado das linhagens H358p53175 e H358p53248. Conforme esperado, 

não foi detectada amplificação de fragmento derivado de p53 na linhagem H358eGFP 

controle negativo. Estes dados também mostram a especificidade dos 

oligonucleotídeos utilizados como iniciadores da PCR. 

 A tabela 02 mostra as sequências dos mutantes p53R175H e p53R248Q, e as 

compara com a sequência de p53 selvagem. Estes dados confirmaram a correta 

identidade dos transgenes mutantes de p53, R175H e R248Q nas respectivas 

linhagens isogênicas: H358p53175 e H358p53248. As sequências completas 

encontram-se no Anexo 01. 

 

Tabela 02:  Sequências parciais dos produtos das PCRs correspondentes aos 
codons mutantes de p53 em comparação com a sequência de p53 
selvagem 

 

 
Fonte: Costa-Souza, 2011 

 

 

 

 

 
 

p53 WT 
resíduos 171 à 179 5’–GAG GTT GTG AGG CGC TGC CCC CAC CAT–3’ 

p53R175H 
resíduos 171 à 179 5’–GAG GTT GTG AGG CAC TGC CCC CAC CAT–3’ 

  
p53 WT 

resíduos 246 à 252 5’–GGC GGC ATG AAC CGG AGG CCC ATC CTC–3’ 

p53R248Q 
resíduos 246 à 252 5’–GGC GGC ATG AAC CAG AGG CCC ATC CTC–3’ 
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Figura 09:  Amplificação do cDNA de p53 presente nas linhagens isogênicas 
H358p53175 e H358p53248.  

 
 

 
 
A: Esquema do cDNA de p53, destacando a porção amplificada entre os exons 2 – 9 e localização da 
sequência dos oligonucleotídeos utilizados como iniciadores na PCR; B: Eletroforese em gel de 
agarose dos produtos da reação de PCR, revelando o fragmento de p53 com 945bp amplificado 
presente nas linhagens transfectadas H358p53175 e H358p53248, e ausente na linhagem transfectante 
controle H358eGFP. 
Fonte: Costa-Souza, 2011 
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5.4 Expressão das proteínas p53R175H e p53R248Q 
 

A expressão da proteína p53 codificada pelos transgenes p53R175H e 

p53R248Q nas linhagens isogênicas foi revelada através de imunocitoquímica. A 

figura 10 revela a expressão de p53 nas células H358p53175 e H358p53248, com 

intensa marcação e localização nuclear das proteínas transgênicas conforme o 

esperado. Ausência de marcação nas células H358eGFP, confirmam a especificidade 

do anticorpo anti-p53 utilizado. Estes dados, em conjunto com as informações do 

sequenciamento, permitem concluir que as proteínas detectadas nas linhagens 

isogênicas correspondem ao produto de expressão dos transgenes, p53R175H e 

p53R248Q. 
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Figura 10: Imunocitoquímica revelando a expressão da proteína p53 nas linhagens 

transfectantes H358eGFP, H358p53175 e H358p53248. 
 

 
 
Imagens capturadas sob microscopia de fluorescência (aumento de 200x). 
Fonte: Costa-Souza, 2011 
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5.5 Caracterização do perfil de proliferação das linhagens isogênicas 
H358p53175 e H358p53248 

 
5.5.1 Curvas de crescimento das linhagens 

  

Curvas de crescimento foram traçadas com objetivo de caracterizar a cinética 

de proliferação das linhagens portadoras dos mutantes de p53. A figura 11 

apresenta as curvas de crescimento de cada uma das linhagens isogênicas, ao 

longo de período de dez dias. As curvas de crescimento foram todas muito 

semelhantes, independente da presença ou ausência de mutante de p53. 

Também analisamos a dinâmica de proliferação calculando os valores para 

taxa de multiplicação e tempo de dobramento. Taxa de multiplicação (r = 

Multiplication rate) é definido como o número de gerações que ocorre em uma 

população dentro de um determinado limite de tempo, normalmente estabelecido 

como 24 horas, durante a fase exponencial de crescimento. Por exemplo, uma 

população de células com uma  taxa de multiplicação igual a 2, duplica sua 

população duas vezes em um período de 24 horas. Com esse parâmetro foi possível 

estabelecer o tempo de dobramento, definido como o tempo em horas que 

determinada população leva para dobrar o número de células (McAteer JA e Davis J, 

1994). A linhagem  H358eGFP apresentou tempo de dobramento de 35,73 horas, 

enquanto que as linhagens isogênicas H358p53175 e H358p53248 respectivamente 

levaram 36,61 e 36,94 horas para duplicar. Em conjunto, essas análises mostraram 

que não existe diferença significativa entre as linhagens considerando como 

parâmetros as cinéticas das curvas de crescimento e os valores para tempo de 

dobramento.  
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Figura 11:  Curva de crescimento das linhagens H358eGFP, H358p53175 e 
H358p53248. 

 
 

 
Valores representam médias e desvios padrões calculados entre duplicatas. 
Fonte: Costa-Souza, 2011 

 
 

5.5.2 Eficiência de plaqueamento em substrato sólido  

 

Eficiência de plaqueamento em baixa densidade (3 - 4 X 102 células/cm2) 

determinada através de ensaio de formação de colônias revelou que as linhagens 

portadoras dos mutantes de p53 apresentam maior eficiência de plaqueamento. 

Análise dos resultados da figura 12 indica que as linhagens isogênicas H358p53248 

H358p53175 possuem eficiência de plaqueamento 27,5% e 21% maior do que a 

linhagem controle H358eGFP. Estes dados, sugerem que a presença dos mutantes de 

p53 oferece vantagem no plaqueamento sob condições de baixa densidade. 
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Figura 12:  Eficiência de plaqueamento das linhagens H358eGFP, H358p53175 e 

 H358p53248. 

  
Valores representam médias e desvios padrões calculados entre quintuplicatas. * Estatisticamente 
significante. 
Fonte: Costa-Souza, 2011 

 
 

5.5.3 Crescimento em substrato semissólido 

 

 A habilidade de células crescerem em substrato semissólido é um dos mais 

populares e importantes indicadores in vitro de tumorogenicidade (capacidade de 

gerar tumores) in vivo. A figura 13 mostra um significativo aumento no número de 

colônias formadas pelas células da linhagem H358p53248. Este resultado indica que 

a presença do alelo mutante de p53R248Q dobra a capacidade das células H358 

para proliferar em substrato semissólido. Verificamos que a presença do alelo 

mutante p53R175H não alterou a habilidade das células H358 para crescer em 

suspensão, exibindo valores semelhantes aos obtidos com as células das linhagens 

H358 e H358eGFP. 

 

* * 
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Figura 13: Ensaio de formação de colônia em substrato semissólido das linhagens 
isogênicas, H358p53175 e H358p53248. 

 

 
 

Valores representam médias e desvios padrões calculados entre triplicatas  ** Estatisticamente 
significante. 
Fonte: Costa-Souza, 2011 
 
 
5.5.4 Carenciamento de soro 

 

 Ensaio de carenciamento avaliou a resposta das diferentes linhagens a 

ausência de fatores de crescimento. A figura 14 apresenta o número total de células 

coletado após quarenta e oito horas de manutenção em duas condições diferentes, 

quais sejam com 10% e 0,2% soro. Não foi possível observar diferenças 

significativas entre as linhagens portadoras dos mutantes de p53 e as linhagens 

controles, tanto com 10% quanto com 0,2% de soro. Estes resultados mostraram 

que todas as linhagens analisadas, independente da presença de mutante de p53, 

apresentam pouca dependência a fatores de crescimento presentes no soro.  

 

 

** 
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Figura 14:  Análise de dependência de fatores de crescimento derivados do soro.  

 

 

 

 
 
Gráfico compara o número final de células coletado após 48 horas em condições de carenciamento 
(0,2% de soro)  e condições padrão (10% de soro) para cada uma das linhagens estudadas. Valores 
representam médias e desvios padrões calculados entre triplicatas. 
Fonte: Costa-Souza, 2011 
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5.5.5 Crescimento pós-confluência 

 

 Crescimento em situação de pós-confluência indica a capacidade das 

linhagens celulares de ultrapassar a inibição por contato. Medidas de proliferação 

pós-confluência também servem como parâmetros de tumorigenicidade. Figura 15A 

exibe o aspecto morfológico das células das linhagens H358, H358eGFP, H358p53175 

e H358p53248. Em algumas áreas da monocamada foi possível observar células 

formando um arranjo em espiral, principalmente na linhagem portadora do mutante 

de p53, 248. O gráfico (figura 15) mostra o número total de células coletado ao fim 

do período de cultivo de seis dias sob condições de pós-confluência, sem  diferença 

entre as linhagens. Tendo sido plaqueadas 2,4 x105 células por cm2 em cada placa,  

após seis dias o número de células triplicou independente da alta confluência no dia 

do plaqueamento, atingindo 8 x105 células por cm2. 

 

 

Figura 15: Ensaio de pós-confluência das linhagens H358p53175 e H358p53248. 

 
A: Imagens das culturas celulares em alta confluência visualizadas sob microscópio invertido de 
contraste de fase B: Gráfico indicando o número total de células ao fim de 6o dia em situação de pós-
confluência. Valores representam médias e desvios padrões calculados entre triplicatas . 
Fonte: Costa-Souza, 2011 
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5.6 Análise de ciclo celular por citometria de fluxo: FACS-PI 
 

 A figura 16 apresenta os resultados das análises de ciclo celular das 

linhagens isogênicas em comparação com as linhagens controles sob diferentes 

regimes. A tabela 03 apresente as porcentagens de células em cada fase do ciclo, 

para cada linhagem mantida com e sem carenciamento. Todas as linhagens, 

independente da presença de mutante de p53, responderam ao com aumento, 

estatisticamente significante, da população de células na fase G1. Também 

observamos ligeira diminuição da população de células nas fases G2/M, mas sem 

diferença estatística significante. A manutenção de baixa população de células na 

fase sub-G1 (um indicativo de morte celular), e manutenção estável da população de 

células na fase S, independente a condição de carenciamento ou não, sugere a 

indiferença das linhagens derivadas de H358 por fatores de crescimento do soro. 

 Todas as linhagens mantidas em situação de pós-confluência mostraram um 

comportamento muito semelhante, sem diferenças estatísticas significantes (figura 

17 e tabela 04). A manutenção em ambiente de pós-clonfluência não resultou em 

diferenças nas populações em sub-G1 ou G1 e tão pouco na diminuição das 

populações em S quando compara-se as linhagens isogênicas com as linhagens 

controle e parental. Este conjunto de dados, sugere que a habilidade de manutenção 

em condições de pós-confluência das linhagens H358p53175 e H358p53248 também 

foi herdada da linhagem parental, H358. A figura 18 representa um quadro geral dos 

resultados das análises de ciclo celular obtidos com todas as linhagens derivadas de 

H358. 
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Figura 16: Ciclo celular das linhagens com 10% e 0,2% de soro. 

 

 
 
Histogramas analisados no software Cell Quest, com número de eventos por intensidade de 
fluorescência.  
Fonte: Costa-Souza, 2011 
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Tabela 03:  Análise de dependência de fatores de crescimento (soro) das linhagens 
portadoras dos mutantes de p53, 175 e 248. 

 

 

 H358 H358 GFP H358p53175 H358p53248 
 Soro 10% Soro 0,2% Soro 10% Soro 0,2% Soro 10% Soro 0,2% Soro 10% Soro 0,2% 

Sub-G1 2,10±0,64 1,39±3,2 1,24±0,16 1,53±0,02 1,5±0,5 1,12±0,19 1,54±0,14 1,63±0,42 

G1 26,54±3,2 49,09±2,6* 32,334±2,5 49,94±0,5* 27,43±3,9 45,86±4,08* 30,72±0,6 47,52±5,78* 

S 16,84±1,5 17,57±0,80 10,18±0,29 14,83±1,18 16,16±1,8 15,83±0,12 18,81±0,17 15,72±1,39 

G2/M 20,11±1,61 17,09±0,69 24,98±0,31 16,19±0,29 23,47±2,9 21,82±1,16 24,7±0,83 16,83±0,50 

 

 
Resultados de experimento de ciclo celular (FACS-PI) de células mantidas durante 48 horas sob 
condições de carenciamento.  Valores representam médias e desvios padrões calculados entre 
triplicatas  * Estatisticamente significante. 
Fonte: Costa-Souza, 2011 
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Figura 17: Ensaio de crescimento em pós-confluência. 

 
Histogramas analisados no software Cell Quest, com número de eventos por intensidade de 
fluorescência. 
Fonte: Costa-Souza, 2011 

 
 
Tabela 04: Análise de pós-confluência das linhagens portadoras dos mutantes de 

p53, 175 e 248. 
 

 Sub-G1 G1 S G2/M 

H358 0,59±0,07 59,20±1,92 6,33±0,87 21,96±1,02 

H358 eGFP 0,46±0,12 59,85±0,78 5,20±0,20 21,92±0,42 

H358p53175 0,45±0,10 61,81±1,03 4,06±0,93 19,93±0,70 

H358p53248 0,57±0,32   65,18±2,00 3,43±0,14    18,21±0,90 
 

Resultados de experimento de ciclo celular (FACS-PI) de células mantidas durante 6 dias em  
condições pós-confluência. Valores representam médias e desvios padrões calculados entre 
triplicatas   
Fonte: Costa-Souza, 2011 
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Figura 18: Quadro geral das análise de ciclo celular das linhagens isogênicas 
H358p53175 e H358p53248 em comparação com as linhagens parental e 
controle, H358 e H358eGFP, respectivamente. 

 

 
Fonte: Costa-Souza, 2011 
 

 

5.7  Análise da resposta proliferativa das linhagens isogênicas H358p53175 e 
H358p53248 ao tratamento com adenovírus recombinantes Adp16, Adp53 e 
Adp16IRESp53 

 
 A figura 19 mostra número de células de cada linhagem coletado após 

transdução com os vetores adenovírais Adp16, Adp53 e Adp16IRESp53. Este 

ensaio não revelou diferenças significativas entre as linhagens mutantes e os 

controles, ou entre os diferentes vetores virais. 

 Os resultados da análise do ciclo celular das linhagens tratadas com os 

vetores virais estão ilustrados na figura 20 e tabela 05. Os dados também são 

apresentados graficamente na figura 21. Todas as linhagens responderam ao 

tratamento com Adp16 aumentando a população de células em G1. O valor médio 
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para a porcentagem em G1 das linhagens não transduzidas foi igual a 49,3%, 

enquanto que este valor subiu para 63,7% após tratamento das linhagens com 

Adp16. Administração de Adp16 também reduziu a população de células me de S e 

G2/M. Observamos um  discreto aumento na população de células em G1 nas 

linhagens portadoras dos mutantes de p53, após o tratamento com adenovírus 

Adp16IRESp53. A remediação de p53 não resultou em alterações significativas na 

distribuição da população entre as fases do ciclo celular. 

 

5.7.1  Alterações na morfologia das linhagens H358, H358eGFP, H358p53175 e 
 H358p53248 após a transdução. 
 
 Figuras 22, 23, e tabela 06 mostram alterações no padrão de granulosidade 

das linhagens isogênicas após transdução com os adenovírus Adp16, Adp53 e 

Adp16IRESp53. Todas as linhagens que não receberam tratamento adenoviral 

exibiram o mesmo padrão de granulosidade, sendo que mais do que 80% das 

células estão na chamada população  02. As linhagens que receberam o vírus 

Adp16, a população 02 sofreu uma redução significativa, acompanhada de um 

deslocamento de células para a população 03, representada pelas células com 

maior granulosidade. Observamos uma redistribuição semelhante, mas em menor 

escala, nas linhagens transduzidas com Adp16IRESp53. A redistribuição de células 

da população 02 para 03 não ocorreu nas células tratadas com Adp53. 
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Figura 19: Número de células após 72Hrs de transdução com Adp16, Adp53 e 

Adp16IRESp53. 
 

 

  

 
Células não transduzidas (A). Células transduzidas com Adp16, Adp53 e Adp16IRESp53, 
respectivamente (B), (C) e (D). Valores representam médias e desvios padrões calculados entre as 
duplicatas. 
Fonte: Costa-Souza, 2011 

 

 

 

 

 

 



Resultados                                                                                                             - 73 - 
___________________________________________________________________________
  

 
Figura 20: Análise do efeito da transdução com Adp16, Adp53 e Adp16IRESp53 

após 72hs de transdução. 
 

 

 
 
 
 
A: Histogramas analisados no software Cell Quest, com número de eventos por intensidade de 
fluorescência. 
Fonte: Costa-Souza, 2011 
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Tabela 05:  Resultados obtidos para análise ciclo celular das linhagens portadoras 

dos mutantes de p53, 175 e 248 após tratamento com adenovírus 
Adp16, Adp53 e Adp16IRESp53. 

 

 

 

  Sub-G1 G1 S G2/M 

H
35

8 

mock 2,16±0,44 49,18±2,33 17,64±0,45 20,85±2,00 
Adp16 2,09±0,74 62,11±1,45* 13,13±0,70* 14,99±2,60* 
Adp53 1,60±0,24 48,66±0,86 17,44±0,70 22,35±0,76 
Adp16IRESp53 1,72±1,20 37,84±1,31 15,65±2,80 27,52±4,40 

H
35

8eG
FP

 mock     1,79±0,30 47,08±4,22 17,59±1,04 21,23±0,17 
Adp16 1,81±0,42 63,05±1,98* 12,59±1,19* 14,40±3,26* 
Adp53 1,40±0,26 50,41±1,60 16,61±1,19 21,44±0,57 
Adp16IRESp53 2,24±0,88 41,52±3,07 15,06±1,41 25,62±1,35 

H
35

8p
53

17
5  mock 2,53±0,63 52,48±3,37 15,54±0,73  19,80±1,59 

Adp16 1,67±0,59 64,55±2,51* 12,08±0,41* 13,82±0,32* 
Adp53 1,75±0,39 45,70±2,30 15,36±1,24 20,62±2,95 
Adp16IRESp53 2,85±2,07  46,86±5,42 12,43±1,96 20,60±4,70 

H
35

8p
53

24
8  mock 1,69±0,15 48,30±5,52 15,84±1,43 18,98±0,64 

Adp16 1,43±0,42 65,05±1,39* 11,62±0,73* 13,01±1,97* 
Adp53 1,69±0,20 48,31±5,24 17,25±0,78 19,60±0,46 
Adp16IRESp53 1,93±0,83 48,12±2,30 14,69±1,11 23,27±2,11 

 

 

 
Valores representam médias e desvios padrões obtidos entre duplicatas. * Diferença estatisticamente 
significante. 
Fonte: Costa-Souza, 2011 
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Figura 21:  Quadro geral comparando a resposta das linhagens isogênicas 

H358p53175 e H358p53248 ao tratamento com adenovírus Adp16, Adp53 
ou Adp16IRESp53. 

 

 

 
 

 
Resultados de análise de ciclo celular, FACS-PI). Linhagens H358 e H358eGFP foram utilizadas como 
controle. Mock= células não transduzidas com adenovírus. 
Fonte: Costa-Souza, 2011 
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Figura 22:  Análise de alteração em tamanho e granulosidade após transdução das 

linhagens isogênicas derivadas de H358 com os adenovírus Adp16, 
Adp53 e Adp16IRESp53. 

 

 
 
Ensaio de citometria de fluxo mostrando a distribuição de células tendo como parâmetros FSC 
(tamanho celular) x SSC (granulosidade celular). Os 3 gates, indicadores de tamanho e granulosidade 
foram assinalados considerando como molde a linhagem parental H358, são eles: inferior chamado 
população 01, intermediário população 02, e o superior população 03.  
Fonte: Costa-Souza, 2011 
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Tabela 06: Porcentagens de células nas população com alterações morfológicas 

após transdução com Adp16, Adp53 e Adp16IRESp53. 
 
 

  População 01 População 02 População 03 

H
35

8 

mock 3,58±0,31 84,57±0,67 4,57±0,43 
Adp16 2,67±0,43 54,9±0,49* 32,12±0,35* 
Adp53 2,21±0,04 81,76±1,57 5,98±0,16 
Adp16IRESp53 2,58±2,16 54,24±1,37* 26,09±0,26* 

H
35

8eG
FP

 mock 3,37±1,05 84,48±0,12 4,26±0,35 
Adp16 1,51±0,03 56,39±0,11* 29,67±1,02* 
Adp53 2,28±0,09 81,06±3,52 6,05±2,98 
Adp16IRESp53 4,18±1,22 60,70±3,13* 20,91±2,29* 

H
35

8p
53

17
5  mock 2,35±0,72 81,95±2,11 5,94±2,26 

Adp16 1,88±0,12 62,21±0,57* 23,39±0,1 
Adp53 2,20±0,06 85,19±2,25 4,24±1,47 
Adp16IRESp53 4,46±0,72 61,25±2,8* 21,69±1,01* 

H
35

8p
53

24
8 * mock 3,64±1,31 82,22±1,88 5,15±1,15 

Adp16 2,53±0,67 50,39±1,49* 35,79±0,66* 
Adp53 2,44±0,73 81,01±2,14 5,56±2,27 
Adp16IRESp53 5,43±0,62 55,95±3,76* 24,36±3,5* 

 
Valores representam médias e desvios padrões calculados entre duplicatas. * Estatisticamente 
significante. 
Fonte: Costa-Souza, 2011 
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Figura 23:   Comparação entre as porcentagens de células encontradas nas 

populações morfologicamente distintas. 
 

 
 
Fonte: Costa-Souza, 2011 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Discussão 
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 Cancer é um líder em mortalidade ao redor do mundo. Apenas em 2008, em 

foram registrados 7,6 milhões de óbitos devido ao cancer. Isso equivale a 13% das 

mortes durante esse ano (Fact sheet N°297 - February 2011, World Healh 

Organization). Cancer continua sendo um grande problema de saúde pública, 

apesar dos consideráveos progressos no diagnóstico e terapia. As opções 

tradicionais de tratamento muitas vezes oferecem bons resultados quando aplicadas 

a casos com pouca agressividade ou diagnosticados precocemente. Porem, quando 

confrontadas com doenças avançadas ou de prognóstico já inicialmente agressivo, 

essas alternativas geralmente apresentam baixo sucesso, alem de muitas vezes 

gerarem efeitos colaterais que diminuem a qualidade de vida do paciente. 

Com o advento das tecnologias de DNA recombinante, a terapia gênica 

emergiu como uma alternativa promissora para o tratamento de diversas doenças de 

origem genética, entre elas o cancer.  O melhor entendimento dos processos e 

alterações que levam a transformação tumoral influenciou diversas abordagens de 

terapia gênica a escolherem os genes supressores de tumor como alvo terapêutico. 

É fato bem estabelecido que as mutações em p53 constituem um dos passos 

mais freqüentes durante a transformação tumoral. Esse papel na aquisição do 

fenótipo transformado, em dadas situações, ocorre pelo conjunto de novas 

atividades e interações oncogênicas que, juntas, são caracterizadas como o 

chamado ganho de função. É descrito na literatura que alguns mutantes, como 

sempre destacando-se os hotspots de pior prognóstico, podem recrutar co-

ativadores transcricionais, como por exemplo CBP/p300, e interagir ou modular a 

atividade de outros fatores transcricionais, como  NF-Y e a família E2F. Com isso, o 

mutante é capaz de interagir com promotores específicos e, positiva ou 

negativamente, modular a expressão gênica de fatores que normalmente não estão 

sujeitos ao controle exercido pela molécula selvagem. Dados sobre essa atividade 

transcricional e outras interações são fornecidos por diversos estudos, apontando 

alguns hotspots como moduladores de uma gama de genes envolvidos em 

processos como controle do ciclo celular, apoptose, senescência, diferenciação e 

inflamação (Adorno et al., 2009; Dell'orso et al., 2011; Fontemaggi et al., 2009; Li 

and Prives, 2007; Muller et al., 2009). Com um grande volume de informações 

suportando o papel ativo das mutações de p53 na tumorigênese, muitos estudos são 

direcionados ao esclarecimento das exatas interações que os mutantes de p53 

exercem em oncologia celular e clínica.  Os mutantes p53R175H e p53R248Q são 
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classificados como de mau prognóstico, devido a habilidade de impedir que a 

molécula selvagem associe-se a seus promotores alvos. Estes mutantes atuam 

como barreiras que podem reduzir a eficácia das estratégias terapêuticas que 

dependem de p53, incluindo as baseadas na remediação de p53 selvagem (de Vries 

et al, 2001; Willis et al, 2004). 

O ganho de função e o efeito dominante negativo dos mutantes de p53 

podem reduzir não apenas a eficiência da remediação de p53, como também de 

tratamentos convencionais de quimioterápicos. Resultados da literatura mostram que 

ao exercer seu potencial dominante negativo sobre a molécula selvagem, certos 

mutantes podem conferir maior resistência a agentes quimioterápicos ligantes de 

tubilina (tubulin-binding agents), enquanto que a presença de mutações em modelos 

negativos para p53 selvagem é suficiente para, através das alterações geradas pelo 

ganho de função, aumentar a resistência a drogas  como cisplatina e doxorrubicina 

(Chan et al., 2004; Compagnin et al., 2010; Galmarini et al., 2001).  

A introdução de p53R175H e p53R248Q em células tumorais foi abordada por 

Hsiao M et al. (1994), que induziram a expressão desses mutantes em linhagens de 

leucemia linfoblástica aguda de células T, onde relataram ocorrer aumento da taxa 

de proliferação in vitro  e de potencial metastático in vivo, independente da presença 

ou ausência de p53 selvagem endógeno nas linhagens utilizadas. Também é 

descrito que a transfecção de p53R175H na linhagem de fibroblasto murino (10)3 e 

na linhagem de osteossarcoma humano Saos-2, ambas negativas para p53, 

aumentou o potencial tumorigênico e a proliferação in vitro (Dittmer et al., 1993). Em 

desacordo com os resultados citados, Yoshikawa et al. (2004) relataram que a 

expressão induzida de p53R248Q na linhagem de cancer de pulmão NIH-H1299, 

que também é negativa para p53 selvagem, não gerou efeito algum sobre a 

proliferação e mobilidade dessas células. No entanto, houve um significativo 

aumento na invasão de matrigel quando comparado com as células parentais. Foi 

relatado que essa invasividade ocorreu sem nenhuma modulação sobre genes 

relacionados a degradação de matrix extracelular, como MMPS e seus inibidores. 

 Os resultados citados da literatura apresentam alterações decorrentes 

presença dos mutantes p53R175H e p53R248Q em diferentes linhagens tumorais. 

Apesar de a natureza exata do tipo de alteração encontrada variar de um trabalho 

para o outro, todos possuem uma coisa em comum: Os resultados foram 

encontradas em linhagens negativas para p53 endógeno ou, como no caso de  
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Hsiao M et al. (1994), foram descritas tanto em linhagens p53 positivas quanto 

negativas. Pode-se inferir que, por independer da presença de uma molécula 

endógena de p53, as alterações encontradas nos trabalhos foram provavelmente 

dirigidas pelo ganho de função, e não por um possível efeito dominante negativo do 

mutante sobre p53 endógeno. Kogan-Sakin et al. (2011) relataram que a linhagem 

epitelial EP156T, imortalizada com hTERT e que mantêm p53 endógeno, quando 

transduzida com p53R175H apresentou aumento na resistência a doxorubicina e 

aumento na proliferação in vitro de modo similar as células EP156T quando tratadas 

com um peptídeo que bloqueia as atividades do p53 selvagem. Esse estudo sugere 

que nessa linhagem, independente dos achados de outros trabalhos com em 

linhagens negativas para p53, o efeito observado com a expressão de p53R175H foi 

resultado da inativação da molécula de p53 endógeno e não devido ao ganho de 

função.  

 Com a meta de melhor caracterizar os limites da aplicação de p53 selvagem 

no tratamento de tumores portadores de mutantes de p53, desenvolvemos as 

linhagens isogênicas H358p53175 e H358p53248, a partir da transdução de células da 

linhagem H358 com retrovírus portadores dos mutantes p53R175H e p53R248Q. 

Esses mutantes p53R175H e p53R248Q foram escolhidos por tratarem-se de 

hotspots, freqüentes em diversos tipos de tumores, incluindo cancer de pulmão, e 

por apresentarem efeito dominante negativo e ganho de função. A transdução 

mediada por vetor retroviral foi utilizada devido a capacidade que tais vetores 

possuem de integrar uma cópia de transgene em cada célula alvo. O produto da 

transdução retroviral gera uma linhagem onde a expressão do transgene é 

homogênea, com níveis de expressão muito semelhantes em toda população 

celular. 

Diversos estudos apontam para a participação ou não de mutantes de p53 no 

comportamento tumoral, incluindo a resposta terapêutica. Entretanto, estes estudos 

são na grande maioria das vezes realizados com diversas linhagens celulares 

derivadas de diferentes tumores. Nosso trabalho começou com o desenvolvimento 

de um sistema modelo com linhagens isogênicas, onde a única diferença entre as 

linhagens é a presença de mutantes de p53. Este sistema modelo pode ser 

ampliado, como por exemplo, desenhado para linhagens celulares derivadas de 

tumores de diferentes tipos histológicos, incluindo as células PC-3 de carcinoma de 

próstata, entre outras. 
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 Os resultados dos seqüenciamentos (Tabela 02 e Anexo 01) confirmaram a 

identidade dos mutantes p53R175H e p53R248Q, respectivamente a substituição de 

guanina por adenosina, que ocorre no códon responsável pelo resíduo 175 e outra 

no códon responsável pelo resíduo 248. No resíduo 175 essa substituição resulta na 

troca de arginina para histidina, enquanto no 248 resulta na troca de arginina para 

glutamina. A imunocitoquímica (Figura 10) confirmou a expressão das proteínas 

transgênicas nas linhagens isogênicas H358p53175 e H358p53248. Não existe um 

anticorpo contra p53 capaz de especificamente reconhecer cada mutantes, assim os 

ensaios de imunocitoquimica confirmam a expressão de proteína p53, como as 

células  H358 são negativas para p53, conforme observou-se na marcação negativa 

de H358eGFP, portanto a expressão mostrada na figura 09 corresponde as proteínas 

p53R175H e p53R248Q. Estes resultados em conjunto com os gerados pelo 

sequenciamento confirmaram a identidade dos transgenes mutantes de p53 das 

linhagens H358p53175 e H358p53248.  

 Com a obtenção e confirmação da identidade das linhagens portando os 

mutantes de p53, partimos para a caracterização das isogênicas H358p53175 e 

H358p53248. Conforme observado na figura 11, todas as linhagens estudadas 

apresentam cinética de proliferação (curva de crescimento) muito semelhantes. 

Medidas do tempo de dobramento apontaram para 35,73 horas para H358eGFP, 

36,61 horas para H358p53175 e 36,94 horas H358p53248. Esses dados indicaram que 

a presença dos mutantes p53R175H e p53R248Q não resultou em mudança no 

tempo de dobramento das linhagens isogênicas H358p53175 e H358p53248. Também 

não houve diferença entre as linhagens transduzidas e a linhagem parental, uma vez 

que o tempo de dobramento médio da linhagem H358 foi de 38 horas segundo o 

banco de dados  da ATCC. 

 As células H358p53175 e H358p53248, quando plaqueadas em baixa 

confluência, exibiram um aumento médio superior a 20% na eficiência de 

plaqueamento do que as linhagens controle (figura 12). Ensaio de eficiência de 

plaqueamento em baixa densidade é um teste que avalia in vitro a sobrevivência 

celular baseado na capacidade de uma única célula aderir e proliferar. Assim como a 

eficiência de plaqueamento, a capacidade de crescer em meio semissólido 

(independente de ancoragem) é considerada um parâmetro in vitro que reflete 

processos intimamente relacionados com a transformação tumoral. O ensaio 

clonogênico independente de ancoragem ou ensaio de formação de colônias 
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independente de ancoragem avalia in vitro a sobrevida das células, baseada na 

habilidade de uma única célula proliferar e gerar uma colônia em meio semissólido. 

A linhagem H358p53248 é 100% mais eficiente para produzir colônias do que as 

linhagens controles (figura 13). Este conjunto de dados in vitro sugere um possível 

aumento na tumorigenicidade in vivo das linhagens isogênicas e, dadas as 

diferenças apontadas pelos ensaios entre as linhagens isogênicas e a parental, 

essas características são resultantes da expressão dos mutantes de p53. Estes 

métodos são clássicos e muito úteis para testar a resposta celular a agentes 

citotóxicos, incluindo radiação, drogas, entre outros. Ensaios de formação de 

colônias tem sido essenciais em todos os estudos de caracterização de linhagens 

celulares, em particular nesse nosso trabalho serviu para revelar diferenças no 

comportamento clonogênico devido a presença de mutante de p53 (Shoemaker et 

al., 1985). Uma vez que a linhagem parental H358 não possui p53 selvagem 

endógeno, infere-se que as alterações na eficiência de plaqueamento e na formação 

de colônia independente de ancoragem sejam resultado da propriedade de ganho de 

função. 

Resultados obtidos com análises de dependência de fatores de crescimento e 

dependência de espaço para proliferação das células isogênicas, revelaram que a 

linhagem parental H358 (não transduzida)  tem independência quanto a presença de 

fatores de crescimento presentes no soro (figura 14). As linhagens isogênicas 

portadoras dos diferentes mutantes de p53 herdaram da linhagem parental a 

independência para crescer sem fatores de crescimento fornecidos pelo soro. Assim, 

está característica não foi correlacionada com a presença dos transgenes mutantes 

de p53. O impacto do carenciamento de soro também foi avaliado através de ensaio 

de ciclo celular (FACS-PI), aqui observou-se um acumulo de células em G1 na 

condição de 0,2%, mas esse comportamento foi observado em todas as linhagens 

com 0,2% de soro independente da presença dos mutantes de p53 (figura 16 e 

tabela 03). A dependência de espaço foi avaliada com ensaios de crescimento em 

condição de pós-confluência, onde as linhagens são plaqueadas em mais de 90% 

de confluência e avaliadas quanto a capacidade de sobreviver e proliferar. A inibição 

do ciclo celular estimulado pelo contato celular é um importante parâmetro. A perda 

ou insensibilidade para responder ao contato célula-célula é uma característica 

recorrente da aquisição do fenótipo tumoral. Na ausência de resposta celular a 

inibição por contato, as células continuam proliferando empilhadas, desrespeitando a 
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monocamada (Nakano et al, 1982; Rubin H el at, 1995). Dados gerados pela 

contagem do número de células e análise de ciclo celular nas culturas mantidas em 

condições de pós-confluência (figura 15, 17 e tabela 04) mostrou que a presença 

dos mutantes não modificou o comportamento das linhagens quanto a dependência 

de espaço. O crescimento no número de células em relação ao dia do plaqueamento 

foi observado igualmente na linhagem parental e nas linhagens isogênicas, sendo 

então uma herança da linhagem parental e não característica advinda da presença 

dos mutantes. 

 Na segunda fase desse trabalho, investigamos o efeito da remediação da 

expressão individual ou combinada dos genes p53 e/ou p16 nas linhagens 

portadoras dos mutantes de p53, p53R175H e p53R248Q. Nossas observações 

indicaram que Adp16, independente da presença de mutante de p53, foi capaz de 

induzir aumento na população de células na fase G1, acompanhada de redução da 

população nas fases S e G2/M. As linhagens celulares tratadas com Adp16 exibiram 

um aumento médio de 1/3 da população de células em G1. Esse acumulo em G1 

deve-se ao papel de p16 no bloqueio da fosforilação de pRb durante a fase G1 

(figura 20 e 21, tabela 05). Esta coleção de resultados, sugere que remediação de 

p16 pode ser utilizada como estratégia para inibir a proliferação de células 

portadoras dos mutantes de p53. Observamos um discreto aumento na população 

de células em G1 nas linhagens portadoras dos mutantes de p53, após o tratamento 

com adenovírus Adp16IRESp53, provavelmente resultado da expressão de p16. A 

remediação de p53 não resultou em alterações significativas na distribuição da 

população entre as fases do ciclo celular em nenhuma das linhagens analisadas, 

incluindo a linhagem parental. Este resultado é diferente do anteriormente descrito 

pelo nosso grupo (Gregório, 2008; Léo et al., 2003), assim não podemos inferir que 

a reparação de p53 selvagem mediada pelo Adp53 sofreu interferência dos 

mutantes p53R175H e p53R248Q. 

Alterações morfológicas são elementos comuns nos processos de 

senescência e morte celular. Células senescentes tipicamente apresentam aumento 

no tamanho, adquirindo um formato achatado (flat, do inglês) e de bordas alongadas 

(Cho et al, 2004). Alterações na granulosidade também são comuns em células 

senescentes, ainda que não estejam completamente elucidados quais os 

mecanismos envolvidos ou quais as inclusões ou grânulos responsáveis pelo 

aumento da granulosidade (Hwang et al, 2009). Nas análises de ciclo celular, do tipo 
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FACS-PI, células senescentes aparecem na população G1, enquanto que células 

mortas ocupam a população assinalada como sub-G1, contendo menos do que 2n 

de DNA.. Medidas morfométricas (tamanho e granulosidade) revelaram que a 

administração de p16, mediada pelo vetor Adp16, acarreta em aumento do tamanho 

e granulosidade nas linhagens H358, H358eGFP e H358248 (Figura 22 e 23, tabela 

06), sugerindo instalação do programa de senescência, parada de replicação. Um 

ligeiro aumento na população de células pequenas, indicativo de morte celular foi 

obtido após tratamento com adenovírus Adp16IRESp53. 

 O presente trabalho foi voltado para criação de um modelo celular capaz de 

permitir estudos do papel da presença de mutantes de p53 conhecidos como de 

mau prognóstico. Estes sistema modelo de linhagens isogênicas para mutantes de 

p53 apresenta potencial de aplicação no desenvolvimento e testes de novas drogas 

anti-cancer. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Conclusão 
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 Mutações em p53 constituem a alteração genética mais freqüente em todos 

os tipos de tumores. Mesmo quando os eventos que levam a um fenótipo 

transformado não ocorrem diretamente na proteína p53, eles invariavelmente afetam 

outros componentes da via, seja afetando os elementos reguladores da atividade de 

p53 ou desregulando em seus efetores. Desse modo, não é uma generalização 

considerar que praticamente todos os tumores sofrem alterações que desregulam a 

via de p53. Com tamanha  importância clinica, nos últimos anos inúmeros estudos 

direcionaram seus esforços para elucidar o papel que as mutações de p53 

desempenham na transformação tumoral, entendendo os mecanismos responsáveis 

por sua oncogenicidade e utilizando esse conhecimento como base para 

prognósticos e  para o direcionamento de terapias. Muitos desses trabalhos, assim 

como este, avaliaram o efeito da introdução de mutantes de p53 em linhagens 

tumorais. Os tipos de alterações são diversas, variando em acordo com o tipo celular 

e origem da célula tumoral utilizada. Aqui, optamos por utilizar os mutantes de 

p53R175H e p53R248Q com a linhagem NCI-H358 para gerar os modelos 

isogênicos, que possam ser utilizados para testar nossas abordagens terapêuticas.  

 

As principais conclusões extraídas desse trabalho foram: 

 

1. As linhagens isogênicas foram geradas com sucesso, com a presença e  a 

identidade dos mutantes  p53R175H e p53R248Q confirmadas por 

sequenciamento e imunicitoquímica  

 

2. A curva de crescimento e o tempo de dobramento indicaram que os mutantes 

p53R175H e p53R248Q não geraram alterações na dinâmica de proliferação 

in vitro, quando compara-se com a linhagem parental H358. 

 

3. Ambos, p53R175H e p53R248Q, levaram a um aumento da eficiência de 

plaqueamento das linhagens isogênicas, quando compara-se com a linhagem 

parental H358, sugerindo um fenótipo de maior agressividade. 

 

4. p53R248Q induziu um aumento de quase duas vezes na formação de 

colônias em agarose, indicando um efeito oncogênico maior que o observado 

no mutante p53R175H. 
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5. As características de maior eficiência de plaqueamento por ambos os 

mutantes, e de maior formação de colônias em agarose por p53R248Q,  

podem constituir indicio de que as linhagens H358p53175 e H358p53248 

apresentem maior tumorigenicidade quando introduzidas in vivo. A análise 

dessas linhagens em modelo in vivo é uma continuidade lógica ao 

prosseguimento da caracterização dessas linhagens. 

 

6. As resultados na literatura com a introdução de mutantes de p53 em diversas 

linhagens tumorais apresentam resultados variados. Comparando-se esses 

dados juntamente com o que foi observado nesse trabalho, nota-se que, nos 

casos onde utilizou-se linhagens tumorais para a introdução de mutantes, os 

tipos de alterações induzidas pelas características de ganho de função e/ou 

efeito dominante negativo são dependentes do genótipo e fenótipo da 

linhagem utilizada, que já carregava seu próprio conjunto de alterações para 

apresentar um fenótipo transformado antes da introdução do mutante. 

  

7. Paralelamente a geração das linhagens derivadas de H358, foram geradas 

linhagens isogênicas derivadas da linhagem PC-3 de adenocarcinoma de 

próstata (Anexo B). Essas linhagens não foram utilizadas no projeto, mas 

fazem parte de nosso banco de linhagens isogênicas portadoras de p53 e 

sem duvida serão utilizadas como modelos em nossas estratégias de 

tratamento.     

 

8. As linhagens isogênicas geradas nesse trabalho podem ser utilizadas como 

modelos não apenas para estratégias que envolvam terapia gênica, mas 

também no desenvolvimento de novas drogas e fármacos onde o genótipo de 

p53 seja relevante.  

 

9. Os resultados com a transdução adenoviral indicaram que o efeito da 

remediação de p16 não sofreu interferência dos mutantes  p53R175H e 

p53R248Q, conforme indicado nos resultados que apontam acumulo de 

células em G1 e alterações morfológicas associadas a senescência. 
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ANEXO A - Seqüências dos mutantes de p53, derivadas do ensaio de 
seqüenciamento realizado nos DNAs extraídos das linhagens H358p53175 e 
H358p53248. 
 
 
p53R175H 
 
TTTTTTTTTTGTTGGGGGGGGGGGGTGGTTTTGGAGGGGGGGGGGTTTTTTGTT
GTTTAATTCAACGAAAGCAAAGTTCACAGGGGGCCAATTTATTTTGACACCCGG
GGGATTTTAAGGGTCCCCTTTTAGAGGGTTCCAAAATGGAAAAAAATTTTTAAAA
AAAAAAATTTTTTTTTTTCGGCCGCTTTAGTGAACGGGAGGGAGATCTTTCCTTC
CCCCAGGAGGGAATTTCAGTCGAGCCCCCTCTGAGTCAGGAAACATTTTCAGAC
CTATGGAAACTACTTCCTGAAAACAACGTTCTGTCCCCCTTGCCGTCCCAAGCA
ATGGATGATTAGATGCTGTCCCCGGACGATATTGAACAATGGTTCACTGAAGAC
CCAGGTCCAGATGAAGCTCCCAGAATGCCAGAGGCTGCTCCCCCCGTGGCCCA
TGCACCAGCAGCTCCTACACCGGCGGCCCCTGCACCAGCCCCCTCCTGGCCC
CTGTCATCTTCTGTCCCTTCCCAGAAAACCTACCAGGGCAGCTACGGTTTCCGT
CTGGGCTTCTTGCATTCTGGGACAGCCAAGTCTGTGACTTGCACGTACTCCCCT
GCCCTCAACAAGATGTTTTGCCAACTGGCCAAGACCTGCCCTGTGCAGCTGTG
GGTTGATTCCACACCCCCGCCCGGCACCCGCGTCCGCGCCATGGCCATCTACA
AGCAGTCACAGCACATGACGGAGGTTGTGAGGCACTGCCCCCACCATGAGCGC
TGCTCAGATAGCGATGGTCTGGCCCCTCCTCAGCATCTTATCCGAGTGGAAGGA
AATTTGCGTGTGGAGTATTTGGATGACAGAAACACTTTTCGACATAGTGTGGTG
GTGCCCTATGAGCCGCCTGAGGTTGGCTCTGACTGTACCACTATCCACTACAAC
TACATGTGTAACAGTTCCTGCATGGGCGGCATGAACCGGAGGCCCATCCTCAC
CATCATCACACTGGAAGACTCCAGTGGTAATCTACTGGGACGGAACAGCTTTGA
GGTGCGTGTTTGTGCCTGTCCTGGGAGAGACCGGCGCACAGAGGAAGAGAATC
TCCGCAAGAAAGGGGAGCCTCACCACGAGCTGCCCCCAGGGAGCACTAAGCG
AGCACTGCCCAACAACACCAGCTCCTCTCCCAAA  
 
p53R248Q 
 
ATTTTTTTTGTGGGGGGGGGGGGGGGTTTTGGGGGGGGGGGGAGGGGTGGTT
TTTTTAATATATAAAGAAAAAATAATATCACAAGGGGGCTTATTAAATTTTTGGCC
CCGGGGGGGTTTATAGGGTGGCCCTTTAGGGGGCAAAAAAAAGGAAAAAAAAT
TTTCAAAAAAAAATATTTTTTTTGTGGGGTTTATAAAGGTGGGGGGGAGGCTTCT
CCTTCTCAGTGAGGATTCTAGCGTCGAGCCCCCTCTGAGTCAGGAAACATTTTC
AGACCTAGGAAAACTACTTCCTGAAAACAACGTTCTGTCCCCCTTGCCGTCCCA
AGCAATGGATGATTTGATGCTGTCCCCGGACGATATTGAACAATGGTTCACTGA
AGACCCAGGTCCAGATGAAGCTCCCAGAATGCCAGAGGCTGCTCCCCCCGTGG
CCCCTGCACCAGCAGCTCCTACACCGGCGGCCCGTGCACCAGCCCCCTCCTG
GCCCCTGTCATCTTCTGTCCCTTCCCAGAAAACCTACCAGGGCAGCTACGGTTT
CCGTCTGGGCTTCTTGCATTCTGGGACAGCCAAGTCTGTGACTTGCACGTACTC
CCCTGCCCTCAACAAGATGTTTTGCCAACTGGCCAAGACCTGCCCTGTGCAGCT
GTGGGTTGATTCCACACCCCCGCCCGGCACCCGCGTCCGCGCCATGGCCATCT
ACAAGCAGTCGCAGCACATGACGGAGGTTGTGAGGCGCTGCCCCCACCATGAG
CGCTGCTCAGATAGCGATGGTCTGGCCCCTCCTCAGCATCTTATCCGAGTGGAA
GGAAATTTGCGTGTGGAGTATTTGGATGACAGAAACACTTTTCGACATAGTGTG
GTGGTGCCCTATGAGCCGCCTGAGGTTGGCTCTGACTGTACCACCATCCACTA
CAACTACATGTGTAACAGTTCCTGCATGGGCGGCATGAACCAGAGGCCCATCCT
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CACCATCATCACACTGGAAGACTCCAGTGGTAATCTACTGGGACGGAACAGCTT
TGAGGTGCGTGTTTGTGCCTGTCCTGGGAGAGACCGGCGCACAGAGGAAGAGA
ATCTCCGCAAGAAAGGGGAGCCTCACCACGAGCTGCCCCCAGGGAGCACTAAG
CGAGCACTGCCCAACAACACCAGCTCCTCTCCCAA 
 
 
ANEXO B - Características dos mutantes p53R175H, p53R248Q e p53R213Q 
utilizados na geração das linhagens isogênicas derivadas de Pc3.   
 
 
-PC-3 (ATCC: CRL-1435) 
Linhagem derivada de adenocarcinoma de próstata metastático, apresenta o 

fenótipo pRb+/p16met/p53-/p21+/p14+/HDM2+ (Jarrard et al., 1997; Zhang et al., 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linhagens já estabelecidas, mas ainda não caracterizadas. 
Fonte: International Agency for Research on Cancer, IARC TP53 Database, R15 release, November 
2010; Brosh e Rotter, 2009 ; Oren e Rotter, 2010 
 
 

 PC-3p53175 PC-3p53248 PC-3p53213 

Mutante p53R175H p53R248Q p53R213Q 

Grupo 
estrutural 

Conformational 
mutants DNA binding conformational 

mutants 

Freqüência no 
IARC* 1158 874 36 

Ganho de 
função Sim Sim Sim 

Efeito 
dominante 
negativo 

Sim Sim Não 

Códon p53 
selvagem CGC CGG CGA 

Códon 
p53 CAC CAG CAA 

Tipo de 
mutação Missense Missense Missense 
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