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Resumo 
 

São poucos os avanços obtidos em intervenções cirúrgicas ou terapias 

para melhora na qualidade de vida e/ou prognósticos dos pacientes acometidos 

por gliomas, que são os tumores mais comuns e fatais que acometem o 

sistema nervoso central. 

O modelo celular ST1 de glioma de rato responde ao tratamento com 

hormônio glicocorticóide (GC) com uma reversão fenotípica tumoral-normal in 

vitro e in vivo e o modelo celular P7 é resistente a este tratamento. Ambas as 

linhagens são utilizadas, no laboratório, como modelos de estudo de genes 

associados à origem de neoplasias e controle de proliferação celular, com 

potenciais aplicações na doença humana.  

Este trabalho possui dois objetivos gerais: a) clonagem e caracterização 

funcional do gene NRP/B de rato, previamente descrito no laboratório como 

sendo induzido durante o tratamento das células ST1 com GC; b) identificação 

de genes humanos no locus 22q13, frequentemente deletado e associado à 

progressão tumoral de gliomas. 

A identificação, clonagem e determinação da seqüência completa de 

NRP/B de rato, até então desconhecida, foi realizada neste trabalho e 

depositada no GenBank (número de acesso AY669396). Sua expressão parece 

ser cérebro-específica, sendo modulada positivamente durante o tratamento 

com GC nas células ST1. A superexpressão de NRP/B em células ST1 foi 

realizada para avaliar o papel do gene na reversão fenotípica tumoral-normal 

induzida por GC. Os resultados obtidos sugerem que NRP/B provoca 

diminuição da capacidade de crescimento independente de ancoragem em 

meio semi-sólido e do potencial tumorigênico das células ST1 em ensaios de 

tumorigênese in vivo. Experimentos preliminares sugerem o envolvimento da 

expressão de NRP/B no processo de progressão celular e em tumores 

humanos cerebrais e de mama. 

Para a identificação de genes humanos no locus 22q13 associados ao 

desenvolvimento de gliomas, foram adotadas duas estratégias: utilização do 

Banco de Dados do Transcriptoma para identificação de mRNAs e ESTs 

alinhadas no locus associado ao câncer cerebral 22q13 e utilização dos dados 

de genes localizados no cromossomo 22 diferencialmente expressos em 
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microarrays entre as linhagens ST1 e P7, ambas tratadas com GC. Como 

resultado da análise in silico, foram selecionados alguns genes para análise por 

Q-PCR em linhagens celulares e amostras clínicas de gliomas humanos, o que 

evidenciou a existência de algumas correlações positivas ao nível transcricional 

entre os genes. Três genes (KIAA1644, SULT4A1 e PARVG) apresentaram 

maior expressão em amostras clínicas de cérebro não-tumoral quando 

comparadas com amostras de gliomas, o que sugere um possível envolvimento 

destes na progressão de gliomas humanos. 

A caracterização dos alvos moleculares na ação dos genes analisados 

neste estudo é importante para melhor entendimento dos mecanismos 

moleculares que controlam a proliferação celular e, futuramente, para o 

desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para estes tumores 

cerebrais.  
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Abstract 
 

Gliomas are the most fatal central nervous system tumors and to date, 

satisfactory results from chemotherapies or surgical interventions are still not 

available.  

The ST1 rat glioma cell line is hyper-responsive to treatment with 

glucocorticoids (GC), undergoing a complete tumoral to normal phenotypic 

reversion, both in vitro and in vivo. The P7 glioma cell line is resistant to the 

action of GC. Both cell models are used in our lab to search for targets which 

are important to understand the origin of tumors and the control of cell 

proliferation. 

For the present study, we aimed at: a) cloning and functional 

characterization of the rat NRP/B gene, which had previously been identified as 

being induced during GC-treatment of the ST1 cells; b) identification of human 

genes located at the 22q13 locus, known to be involved in gliomagenesis. 

The previously unknown cDNA for rat NRP/B was identified, cloned, 

sequenced, and deposited in the GenBank (Acc. Nº AY669396). It displays 

brain-specific expression and positive modulation during GC treatment of ST1 

cells. The role of NRP/B in the tumoral to normal phenotypic reversion induced 

by GC was analyzed by its overexpression in ST1 cells. The results suggest 

that induction of NRP/B partially impairs cell growth in semi-solid substrate and 

lowers its tumorigenic potential in vivo. Preliminary studies suggest that NRP/B 

expression is involved in cell cycle progression and in brain and human breast 

tumors. 

To identify additional human genes located in the glioma-related 22q13 

locus, two strategies were used: a) analysis of the Ludwig - Fapesp 

Transcriptome Project database to identify mRNAs and ESTs that align to the 

referred locus and b) analysis of microarray data of differentially expressed 

genes in ST1 and P7 cells (both treated with GC) that also localize in 

chromosome 22. To validate the in silico analysis, Q-PCR was used to evaluate 

the expression of several genes in human brain tumor cell lines and clinical 

samples, being possible to find some positive correlations between genes at the 

transcriptional level. Three genes (KIAA1644, SULT4A1 e PARVG) displayed 

significantly higher expression levels in non-tumoral clinical samples, when 
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compared to their tumor counterparts suggesting their involvement in human 

glioma progression. 

A better understanding of the molecular mechanisms by which these 

genes are involved may contribute with important information to understand the 

control of cell proliferation and may lead, in the future, to the development of 

new therapeutical strategies for brain cancer therapy and diagnosis. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. Gliomas  
 

O tecido cerebral é composto por dois tipos celulares, os neurônios e a glia. 

A grande importância da glia para a função cerebral é evidenciada pelo seu 

aumento percentual durante a evolução, constituindo 25%, 65% e 90% do total 

de células do tecido cerebral em, respectivamente, drosófila, roedores e 

humanos (Pfrieger & Barres, 1995). A glia é composta por diversos tipos 

celulares (50% astrócitos, 40% oligodendrócitos, 5% ependimócitos e 5% 

microglia), desempenhando função de suporte estrutural (Bloom, 1994), 

regeneração (Gimenez y Ribotta et al., 2001), desenvolvimento neuronal no 

Sistema Nervoso Central (SNC) (Noctor et al., 2001) e apresentando 

capacidade de comunicação através das redes gliais (Kast, 2001). 

Dentre os tumores que acometem o SNC, os tumores da neuroglia, 

chamados genericamente de gliomas, são os mais freqüentes e fatais. 

(Akbasak & Sunar-Akbasak, 1992), podendo ser de origem astrocítica, 

oligodendroglial ou ependimal (Watkins et al., 1996). Os glioblastomas são 

mais comuns e malignos, representando pelo menos 70% dos gliomas 

malignos que afetam adultos, enquanto oligodendrogliomas e oligoastrocitomas 

representam cerca de 5 e 15% cada um (Louis & Gusella, 1995). 

Mundialmente, aproximadamente 189 mil casos de câncer do SNC são 

diagnosticados por ano, com uma taxa de mortalidade estimada em 141 mil 

pacientes (Parkin et al., 2001; Parkin et al., 2005). São poucos os avanços 

obtidos em terapias ou intervenções cirúrgicas para melhora dos pacientes 

acometidos por estes tumores (Galanis et al., 1998; Leenstra et al., 1998).  

Os estados de pré-malignidade são assintomáticos, não sendo detectados. 

Assim, sabe-se pouco sobre os pré-eventos da oncogênese. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) classifica os gliomas de acordo com sua linha de 

diferenciação, ou seja, se possui características de astrócitos, olidendroglial ou 

ependidimal. Em seguida, são classificados em escala de I a IV, de acordo com 

o grau de malignidade, dado por várias características histológicas 

correlacionadas com a evolução clínica dos pacientes portadores do tumor  

(Behin et al., 2003; Collins, 2004; Kleihues & Sobin, 2000). Os astrocitomas de 
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grau I (astrocitoma pilocítico) são biologicamente benignos e podem ser 

curados se a extirpação cirúrgica ocorrer logo após o diagnóstico. 

Normalmente de ocorrência na infância, apresentam prognóstico muito bom, 

por constituírem astrocitomas de menor grau de malignidade e de crescimento 

lento. Já os astrocitomas de grau II (astrocitoma difuso) nem sempre são 

curados por remoção cirúrgica, e o prognóstico do paciente (normalmente em 

idade média avançada) depende da manutenção das características 

diferenciadas do tumor. Cerca de 70% dos astrocitomas difusos se 

transformam em astrocitomas grau III e IV após 5 a 10 anos do diagnóstico. 

Estes são chamados de glioblastomas secundários, sendo que os 

glioblastomas sem evidências clínicas e histopatológicas prévias, são 

denominados glioblastomas primários ou de novo (Kleihues & Sobin, 2000). Os 

astrocitomas de grau III e IV (astrocitomas anaplásicos e glioblastoma 

multiforme ou GBM, respectivamente) são tumores mais agressivos, altamente 

invasivos, neurologicamente destrutivos e incuráveis, sendo que astrocitomas 

anaplásicos são letais depois de alguns anos após o diagnóstico (incidência 

entre 25 a 50 anos de idade). Os glioblastomas levam à letalidade em menos 

de um ano (pico de incidência entre 45 e 70 anos de idade). A natureza 

invasiva destes tumores de maior grau de malignidade promove a infiltração de 

células cancerosas no cérebro, impossibilitando a cura mesmo em locais onde 

a remoção cirúrgica seja possível (Behin et al., 2003; Collins, 1998; Maher et 

al., 2001).  

Anormalidades genéticas envolvidas na formação e progressão de tumores 

estão mais bem caracterizadas nos tumores astrocíticos. Em astrocitomas de 

baixo grau de malignidade (normalmente, em astrocitomas grau II), observa-se 

perda de heterozigose (LOH – loss of heterozygosity) no cromossomo 17p e 

mutações no gene supressor de tumor TP53, que codifica um fator de 

transcrição (p53) que regula o ciclo celular, reparo de DNA e apoptose em 

resposta a estresse celular (Louis et al., 2001). Na ausência de mutações, a 

função de p53 pode estar alterada por mecanismos indiretos, como por 

exemplo, inativação de p14ARF, um importante regulador positivo de p53, 

através da inibição transcricional (hipermetilação do promotor) ou protéica 

(degradação) (Nakamura et al., 2001b). Uma outra anomalia normalmente 

encontrada em astrocitomas de grau II é a superexpressão do fator de 
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crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e de seu receptor (PDGFR), o que 

resulta na ativação autócrina de vias subseqüentes, como a via de Ras (Maher 

et al., 2001). Tais alterações também são encontradas nos outros graus de 

astrocitomas, sugerindo que a superexpressão de PDGF e PDGFR seja 

importante no início da patogênese de astrocitomas (Hermanson et al., 1992). 

Existem outras alterações cromossômicas presentes nos astrocitomas de baixo 

grau, incluindo ganho de função no cromossomo 7, e perda de função nos 

cromossomos 22q, 13q, 10p e nos cromossomos sexuais (Cavaliere et al., 

2005; Ichimura et al., 2000; Wessels et al., 2002).  

Em astrocitomas anaplásicos (grau III), mutações no gene TP53 também 

são encontradas com a mesma freqüência (~60%) observada em astrocitomas 

de grau II. Várias técnicas genéticas moleculares mostram perda de alelos nos 

cromossomos 6q, 17p, 19q e 22q em astrocitomas de grau III (Collins, 2004). 

Cerca de 20% dos astrocitomas anaplásicos possuem anormalidades 

genéticas semelhantes aos glioblastomas, envolvendo componentes da via de 

p53 (MDM2 e p14ARF) e da via de pRB (Collins, 2004; Ichimura et al., 1996). 

Dentre as alterações genéticas mais encontradas em GBMs estão a ausência 

de p53 selvagem ou p14ARF, ou superexpressão de MDM2 (inibidor de p53) 

(Ichimura et al., 2000; Nakamura et al., 2001a) e inativação do gene 

retinoblastoma (pRb) (Nakamura et al., 2001c). A proteína pRb é regulada por 

fosforilação; assim, quando hipofosforilada, seqüestra o fator de transcrição 

E2F. A perda da funcionalidade de pRb selvagem resulta na proteína não 

funcional, e, conseqüentemente, na liberação de E2F, o qual promove a 

expressão de genes envolvidos com a progressão no ciclo celular. A proteína 

p16INK3A é um inibidor do complexo CYC/CDK4 e 6, que catalisa a fosforilação 

e inibição de pRb (Sherr & Roberts, 1999). A fosforilação inapropriada de pRb é 

resultante da perda da expressão de p16INK3A ou superexpressão de CDK4, 

anormalidades normalmente encontradas em 90% dos glioblastomas (Behin et 

al., 2003; Ichimura et al., 2000). Além das alterações nas vias de p53 e pRb, 

mais de 90% dos GBMs apresentam perda de alelos no cromossomo 10q, 

onde se encontra o gene supressor de tumor PTEN/MMAC1/TEP1, 

normalmente mutado em 45% dos GBMs. O fosfatidilinositol trifosfato (PIP3) é 

o maior substrato de PTEN, e a perda de controle do grau de fosforilação de 

PIP3 provoca ativação contínua da via de Akt  (Holland et al., 2000; Ichimura et 
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al., 2000; Li et al., 1997; Myers et al., 1998). A amplificação do receptor do fator 

de crescimento epidermal (EGFR) é encontrada em 35% dos GBMs, podendo 

ocorrer devido à superexpressão do gene ou de rearranjo do gene, que origina 

um transcrito aberrante de EGFR,  o qual é constitutivamente ativado, podendo 

ser um alvo potencial para tratamento destes tumores (Mischel & Cloughesy, 

2003; Nishikawa et al., 1994). Altos níveis de expressão de ligantes e 

receptores de PDGF também são observados em tumores astrocíticos de 

elevado grau de malignidade, sugerindo a presença de alças autócrinas 

(Lokker et al., 2002).   

Os glioblastomas multiformes (grau IV) podem ser de origem primária (de 

novo glioblastoma) ou secundária (tumor que evolui de astrocitomas grau II e 

III). Os GBMs secundários são bem menos freqüentes e muito pouco 

estudados (Reifenberger et al., 1996). Análises recentes têm demonstrado que 

os GBMs primários e secundários se desenvolvem por vias genéticas 

diferentes (Liang et al., 1994; von Deimling et al., 1993; Watanabe et al., 1996). 

Os GBM primários ocorrem, principalmente, em pacientes mais idosos, sendo 

caracterizados por superexpressão/amplificação de EGFR, mutação em PTEN, 

deleção homozigótica de p16INK4a e perda de heterozigose no cromossomo 10 

(Fujisawa et al., 2000; Tohma et al., 1998; Watanabe et al., 1996). Já os GBMs 

secundários se desenvolvem em pacientes mais jovens, e, normalmente, 

apresentam mutações em p53, LOH predominantemente nos cromossomos 

10q e 19q (Fujisawa et al., 2000; Nakamura et al., 2000; Tohma et al., 1998; 

Watanabe et al., 1996) e metilação do promotor de pRB (Nakamura et al., 

2001c). 

A perda de heterozigose em 10q não é somente a alteração genética mais 

freqüente em GBMs, como, também, está presente juntamente com outras 

alterações genéticas (Ohgaki et al., 2004). Ao contrário, mutações em TP53, 

deleções de p16INK4a, amplificação de EGFR e mutações em PTEN mostram 

associações inversas entre si, exceto pela correlação positiva entre deleção de 

P16INK4a e amplificação de EGFR. Tais observações sugerem que LOH em 10q 

e pelo menos mais uma ou duas outras alterações genéticas podem contribuir 

para o desenvolvimento da maioria dos glioblastomas (Ohgaki, 2005; Smith et 

al., 2001). 

 



  - 22 -

1.2. Terapias disponíveis para gliomas 
 

Apesar dos avanços recentes de cirurgia, radio e quimioterapia, ainda não 

há uma terapia realmente efetiva para o tratamento de gliomas. Devido à 

complexidade dos gliomas, há a necessidade de um estudo multidisciplinar 

para integrar todas as informações e compreender melhor os mecanismos 

celulares e genéticos que estão envolvidos na biologia deste tipo de tumor 

(Maher et al., 2001). 

Devido ao envolvimento dos fatores de crescimento, como EGF e PDGF, 

está sendo testada nos gliomas uma abordagem utilizando-se inibidores 

terapêuticos que interferem na função dos receptores de PDGF (PDGFR), 

denominado Imatinib (Gleevec®) ou de EGFR, denominados Gefinitib e 

Erlotinib (Iressa® e Tarceva®, respectivamente), os quais têm apresentado 

resultados preliminares promissores para tumores incuráveis até o momento 

(Kesari et al., 2005; Sawyers, 2004).  

Outra abordagem terapêutica consiste na utilização de compostos que 

atuem no restabelecimento de vias inibitórias de proliferação associada à 

diferenciação celular, como, por exemplo, o ácido retinóico e seus derivados, 

que são utilizados como agentes terapêuticos em cânceres hematológicos 

(Altucci & Gronemeyer, 2001). A indução de diferenciação poderia inibir a 

capacidade migratória (associada ao estado indiferenciado) e diminuir o 

comportamento invasivo de gliomas (Schmidt et al., 2000; See et al., 2004). Os 

retinóides foram primeiramente testados em diversas linhagens de gliomas com 

resultados animadores de inibição de crescimento em monocamada e em 

suspensão (Bouterfa et al., 2000), mas, na clínica, os resultados não foram 

animadores, principalmente pelo aparecimento de efeitos adversos e 

resistência (Defer et al., 1997; Wismeth et al., 2004). 

Devido à capacidade de interferir com o potencial proliferativo das células 

tumorais, outros agentes são rotineiramente utilizados para pacientes de 

tumores cerebrais, como os hormônios glicocorticóides (GCs) (Nahaczewski et 

al., 2004). Foi demonstrado que dexametasona, um derivado do hormônio 

glicocorticóide, promove a inibição da proliferação de linhagens celulares de 

glioblastomas humanos (Kaup et al., 2001). Os hormônios GCs são produzidos 

na glândula adrenal, sendo utilizados na terapia de gliomas para diminuição de 
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edema e dos efeitos colaterais da radioterapia (Freshney, 1984; Koehler, 

1995), além de apresentarem capacidade antineoplásica (Kaup et al., 2001). O 

efeito antiproliferativo de GC está bem caracterizado em células epiteliais 

mamárias e de fígado (Ramos et al., 1999), sendo utilizado também na clínica 

no tratamento de leucemias agudas (Addeo et al., 2004).  

Os hormônios glicocorticóides, ao contrário dos hormônios peptídicos que 

possuem receptores na membrana plasmática, possuem receptores 

intracelulares que permanecem no citoplasma devido à ligação com a proteína 

HSP-90 (Heat Shock Protein-90). Quando o hormônio se liga ao receptor, a 

interação com HSP-90 é desfeita, expondo as seqüências de localização 

nuclear e permitindo que o complexo hormônio-receptor migre para o núcleo, 

onde se liga a elementos ativadores da transcrição, denominados GREs 

(glucocorticoid responsive elements) presentes nas regiões regulatórias de 

diferentes genes responsivos à glicocorticóides, resultando em uma alteração 

da transcrição (Picard et al., 1990; Yamamoto, 1985). O efeito de GCs de 

suprimir o crescimento celular, de modo geral, ocorre por cascatas celulares, 

onde a inibição ou ativação de genes de resposta primária, mediada direta ou 

indiretamente pela ligação do complexo GR-GC aos GREs, regulam a 

trancrição e/ou atividade de um conjunto de genes, incluindo fatores 

importantes para a progressão no ciclo celular (Cha et al., 1998).  

Em nosso laboratório, as células ST1 de glioma de rato, descritas no 

próximo item, são utilizadas como modelo de estudo das bases moleculares da 

ação de hormônios glicocorticóides como agentes anti-tumorais. 

 
1.3. Modelo celular ST1 

 

A utilização de modelos de outros organismos para o estudo de gliomas 

humanos é de grande importância em todos os estágios das pesquisas sobre 

os aspectos moleculares envolvidos nas alterações celulares, já que estes 

modelos são sistemas controlados e com menor variação, assim permitem 

avaliar a função de potenciais alvos terapêuticos (Hesselager & Holland, 2003). 

Os modelos de tumores cerebrais de rato são os mais utilizados entre todos os 

modelos animais utilizados para pesquisa sobre gliomas (Gill et al., 1989), e 

tem fornecido vasta informação sobre a biologia, a bioquímica e os novos alvos 
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terapêuticos experimentais de tumores cerebrais na área de neuro-oncologia 

experimental (Barth, 1998).  

A linha de pesquisa principal do nosso laboratório é o isolamento e a 

caracterização de genes associados com o controle de proliferação celular e a 

origem de neoplasias (Armelin et al., 1996). Para tanto, utilizamos a linhagem 

C6 de glioma de rato (Benda et al., 1968) como modelo de estudo. Por 

apresentar receptores para hormônios glicocorticóides e conseqüente resposta 

celular, esta linhagem tem sido utilizada como modelo dos efeitos de GCs em 

gliomas. Os hormônios glicocorticóides (GCs) inibem o crescimento de células 

C6 em substrato sólido e semi-sólido (Freshney, 1984; Gambarini et al., 1979).  

Com o objetivo de estudar as bases moleculares da atividade anti-tumoral 

de hormônios glicocorticóides em gliomas, utilizamos as variantes ST1 e P7 da 

linhagem celular C6 de glioma de rato, que foram isoladas por Sogayar e 

colaboradores (Armelin & Armelin, 1983; Armelin et al., 1983). Ambas variantes 

possuem o fenótipo completamente transformado em cultura e são 

tumorigênicas in vivo. O tratamento de células ST1 com o hormônio 

glicocorticóide hidrocortisona provoca uma série de efeitos, entre os quais 

encontram-se: achatamento celular, diminuição da taxa de crescimento, 

crescimento dependente de ancoragem e de fatores peptídicos de crescimento 

e ausência do potencial tumorigênico in vivo, resultando numa dramática 

reversão fenotípica de tumoral para normal. Já a variante P7 apresenta-se 

resistente ao tratamento com hidrocortisona (Hy). Este efeito inibitório de GC 

sobre a proliferação celular de células ST1 é resultado do bloqueio na fase G1 

do ciclo celular (Armelin et al., 1983).  

A procura de genes regulados por hormônios glicocorticóides, cujos 

produtos estejam associados com a reversão fenotípica da variante ST1, é de 

extrema importância para o entendimento dos mecanismos moleculares 

associados à atividade anti-tumoral de GC. Desta forma, várias tecnologias 

foram utilizadas, sendo que por hibridização diferencial foram isolados genes 

correspondentes às metalotioneínas 1 e 2 de rato, a seqüência de env de 

retrovírus endógeno de rato e o gene Orosomucoid 1 (Valentini & Armelin, 

1996). Outra tecnologia utilizada, denominada Differential Display (Liang & 

Pardee, 1992), identificou e confirmou os mesmos genes induzidos por GC 

(Sasahara, 1995). Utilizando-se uma outra técnica denominada SSH 
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(Suppression Subtractive Hybridization) (Diatchenko et al., 1996; Gurskaya et 

al., 1996), foram isolados novos genes regulados por hidrocortisona: 

Tenascina-X, Trombospondina-1, NRP/B (nuclear restricted protein in brain), 

Folistatina, Tirosina fosfatase CL-100, Ciclina G, Subunidade catalítica da 

fosfatase tipo 2A (PP2A) (Vedoy & Sogayar, 2002). Mais recentemente, uma 

abordagem proteômica (Görg et al., 1988; Görg et al., 2004) foi utilizada para 

identificação de polipeptídeos diferencialmente representados após tratamento 

das células ST1 com Hy, por espectrometria de massa (Demasi, 2005; Demasi 

et al., 2006). Nesta abordagem algumas proteínas foram identificadas: Proteína 

Dissulfeto Isomerase, Anexina 2, Ribonucleoprotína Heterogênia Nuclear A3 e 

Ubiquitina, sendo que 2 polipeptídeos são compostos por duas proteínas: 

Subunidade regulatória 6B do proteassoma 26S e Proteína Dissulfeto 

Isomerase A6, e o outro polipeptídeo é composto por Dinactina 2 e 

Ribonucleoproteína F. Uma abordagem em larga escala foi utilizada, também, 

utilizando-se, para isso, microarrays comerciais da Affymetrix®, resultando 

numa listagem de mais de mil genes diferencialmente expressos entre as 

linhagens ST1 e P7, ambas tratadas com Hy por 24h e 5%SFB (soro fetal 

bovino) (Colin, 2006).  

 

1.4. Análise funcional de NRP/B na reversão fenotípica das células ST1 
promovidas por GCs. 

 
Neste projeto, foi proposta a análise funcional de um dos genes isolados em 

nosso laboratório como sendo regulado por hidrocortisona em células ST1, um 

clone celular hiper-responsivo ao tratamento com hormônios glicocorticóides. 

Utilizando a tecnologia de hibridização subtrativa (SSH), um doutorando do 

laboratório (Cleber Vedoy, Processo Fapesp N°96/04713-4) obteve genes 

regulados por glicocorticóides que atuam no controle da diferenciação celular 

(Vedoy & Sogayar, 2002). O clone de cDNA escolhido para caracterização 

funcional foi o ST1Hy-24-85 (BG016125), que possui homologia com o gene 

NRP/B (Nuclear Restricted Protein in Brain) (Genebank N° AF059611) também 

chamado de Enc-1 (Ectodermal-Neural Córtex-1) (Genebank N° XM_032553). 

A biblioteca de cDNA ST1HY24 utilizada na tecnologia de SSH foi construída 
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com o propósito de direcionar o enriquecimento de seqüências reguladas, 

exclusivamente, por hidrocortisona. Para tanto, foram utilizados, como 

templates para a construção da biblioteca, mRNAs de células ST1 carenciadas 

por 24h na presença de 0,2%SFB, seguido do tratamento com hidrocortisona 

(100ng/mL) por 24h. Esse tratamento foi realizado com o intuito de acumular o 

maior número possível de células que sofreram o fenômeno de reversão 

fenotípica tumoral→normal promovida pelo hormônio.   

O gene NRP/B codifica uma proteína de matriz nuclear. A matriz nuclear 

tem sido alvo de atenção de várias pesquisas sobre a sua função celular e seu 

papel na tumorigênese (Berezney & Coffey, 1974). Contendo 98% de proteína, 

0,1% de DNA, 0,5% de fosfolipídeos e 1,2% de RNA, a matriz nuclear é um 

suporte tridimensional que possui funções fundamentais em muitas atividades 

celulares, como: determinação da morfologia nuclear, estabilização e 

orientação do DNA durante a replicação, organização de complexos 

regulatórios de genes e síntese de RNA (Mancini et al., 1996; Replogle-Schwab 

et al., 1996). A matriz nuclear coordena, também, diferentes processos que 

ocorrem na cromatina, a qual se encontra sob rígido controle do ciclo celular 

(Loidl & Eberharter, 1995). Assim, por exemplo, o produto do gene 

retinoblastoma (pRB) está associado com a matriz nuclear durante o ciclo 

celular (Mancini et al., 1996). Algumas proteínas que interagem com pRB 

também estão associadas com a matriz nuclear, incluindo oncoproteínas virais 

inativadas (antígeno large T de SV-40, proteína E1a de adenovírus e proteína 

E7 de papiloma humano), laminina A1C (Ozaki et al., 1994) e p84 (Durfee et 

al., 1994).  

O gene que codifica NPR/B contém dois elementos estruturais importantes: 

o domínio BTB que prediz a região NH2-terminal e o motivo kelch que prediz o 

domínio COOH-terminal (Kim et al., 1998). As proteínas que contêm estes dois 

domínios são abundantes no genoma humano, sugerindo a importância destes 

domínios como componentes de genes altamente conservados durante a 

evolução (Albagli et al., 1995). O domínio BTB tem sido caracterizado por 

mediar interações entre proteína-proteína ou proteína-DNA, as quais 

organizam estruturas importantes envolvidas na organização do citoesqueleto 

ou no folding de cromatina (Geisert et al., 1990), ubiquitinação protéica via 

complexo ubiquitina-ligase E3 baseado em culina-3 (Furukawa et al., 2003; 
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Geyer et al., 2003; Pintard et al., 2003), além de mediar formação de dímeros e 

heterodímeros in vitro (Albagli et al., 1995; Chen et al., 1995). O domínio é 

conservado durante a evolução, sendo encontrado em vários fatores de 

transcrição do tipo zinc-finger de Drosófila e mamíferos, em fases abertas de 

leitura de poxvirus e em proteínas ligantes de actina, que possuem o domínio 

kelch (Albagli et al., 1995; Bomont et al., 2000; Collins et al., 2001; Zollman et 

al., 1994). A dimerização de NRP/B foi observada por experimentos de 

crosslinking e pull-down, sendo que somente o domínio BTB é suficiente para 

translocação da proteína para o núcleo das células. Embora não exista o sinal 

de localização nuclear (NLS) clássico completo na seqüência protéica de 

NRP/B, foi proposto que a translocação para o núcleo deva ocorrer devido à 

dimerização de duas seqüências incompletas de NLS no domínio BTB ou por 

co-transporte por outra proteína carreadora nuclear (Kim et al., 2005; Kim et al., 

1998). Este domínio BTB também é essencial para a diferenciação neuronal, 

por regular o crescimento de neuritos por interação com p110RB (Kim et al., 

2005). 

O domínio kelch possui, como característica, seqüências de 50 aminoácidos 

contendo dois resíduos adjacentes de glicina, sendo repetido por 6 vezes na 

região C-terminal do gene NRP/B. As seqüências repetidas kelch sugerem que 

os motivos, em β-sheet, formem uma estrutura de superbarrel (Albagli et al., 

1995; Bork & Doolittle, 1994; Xue & Cooley, 1993), que poderiam ter 

significância funcional na ligação à actina, no folding de proteína ou nas 

interações proteínas-proteínas. Membros da família kelch são importantes na 

organização e função do citoesqueleto (Varkey et al., 1995). Recentemente, um 

novo domínio denominado BACK foi descrito na IVS (InterVening Sequence) 

em proteínas BTB-kelch, possuindo, talvez, um papel funcional e estrutural na 

degradação protéica mediada por culina-3 (Stogios & Prive, 2004). 

O gene de estudo NRP/B foi primeiramente descrito como PIG10 (p53-

induced gene 10) em linhagem celular de câncer coloretal. A linhagem celular 

DLD1 foi transfectada com p53, sendo PIG10 um dos 14 genes que 

apresentavam expressão aumentada em mais de 10 vezes (Polyak et al., 

1997). Utilizando-se bibliotecas de cDNAs do hipocampo cerebral fetal e adulto 

humanas, a proteína NRP/B foi isolada e caracterizada (Kim et al., 1998). Para 

um melhor entendimento do desenvolvimento do sistema nervoso (SN), o gene 
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Enc-1 foi identificado como de expressão limitada ao SN de camundongo 

(Hernandez et al., 1997). Portanto, estes são os nomes alternativos adotados 

para o gene NRP/B, sendo que o gene PIG10 contém múltiplas mutações e 

deleções quando comparado ao NRP/B/Enc-1. 

O gene que codifica a proteína humana de NRP/B possui uma ORF (open 

reading frame ou fase aberta de leitura) de 1.767 nucletídeos, que codifica uma 

proteína de 589 aminoácidos e duas isoformas: de 67 e 57 kDa de massa 

molecular. As duas isoformas foram detectadas por imunoprecipitação de 

lisados protéicos de neurônios primários, células SH-SY5Y e PC-12, enquanto 

que somente a isoforma de 67kDa foi identificada no precipitado nuclear 

neuronal, o que indica que NRP/B utiliza um segundo códon de iniciação ATG 

em outros tipos celulares (Kim et al., 1998). As seqüências dos cDNAs de 

NRP/B humano e de camundongo são altamente conservadas, possuindo 99% 

de homologia. O mRNA de NRP/B é abundantemente expresso em cérebro 

humano e adulto com uma expressão menor em pâncreas, porém observa-se 

uma menor expressão em cérebro fetal, sugerindo que NRP/B seja regulado 

durante a embriogênese e possua funções tecido-específicas em diferentes 

estágios de desenvolvimento neuronal. A proteína é expressa abundantemente 

em cérebro, especificamente em neurônios primários, porém não é expressa 

em astrócitos primários (Kim et al., 1998; Kim et al., 2000). Estudos 

confirmaram que esta nova proteína de matriz nuclear interage com pRB e 

participa da regulação do processo de formação neuronal (Kim et al., 1998). 

Análise confocal de NRP/B em células de glioblastomas U87-MG indica 

localização nuclear (Kim et al., 2000), assim como em neurônios primários de 

rato (Kim et al., 1998). A localização citoplasmática foi também descrita em 

tumores cerebrais (Liang et al., 2004) e co-localizado com actina em células 

Daoy (Hernandez et al., 1997).  

Curiosamente, em linhagens humanas de tumores cerebrais (linhagens de 

neuroblastomas: SMS-KCNR, LA-N-5, SHF, SK-N-SH, SK-N-LO, 

neuroepitelioma: SK-N-MC, meduloblastoma: Daoy, SNB40, D283Med, 

D341Med e em linhagens celulares de glioblastomas: SNB-19, SK-MG-12, 

U87MG, U251MG e U343MG), foi observada baixa expressão do mRNA de 

NRP/B (Hernandez, 1998), sendo que outro grupo de pesquisa mostrou uma 

abundante expressão nas linhagens celulares de neuroblastoma: IMR32, SKN-
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MC, SKN-SH; glioblastoma: A172, T98G, U87-MG, U118-MG, U138-MG e 

U373-MG; neuroglioma: H4 e em linhagens celulares de astrocitomas: CCF-

STTG1 e SW1088) e em amostras clínicas de GBM, tanto por ensaios de 

Northern blot como por ensaios de RT-PCR, sugerindo um papel no 

desenvolvimento de tumores cerebrais (Kim et al., 1998; Kim et al., 2000). O 

gene NRP/B também foi isolado como sendo diferencialmente expresso em 

meduloblastoma humano (Yokota et al., 2004). Porém, esta expressão 

abundante em tumores cerebrais descrita para o gene NRP/B não corroborava 

nossos resultados, nos quais a sua expressão era maior em células ST1 de 

glioma de rato tratadas com o hormônio anti-tumoral hidrocortisona (Vedoy & 

Sogayar, 2002), condição na qual apresentam um fenótipo normal. Contudo, 

recentemente, a publicação de um trabalho do mesmo grupo (Liang et al., 

2004) descreve a existência de mutações (13 no domínio Kelch, 2 na IVS-

intervening sequence e 2 no domínio BTB) no gene NRP/B de tumores 

cerebrais humanos, as quais contribuem para a tumorigênese cerebral por 

promover proliferação celular (aumentam ativação de ERK), suprimir apoptose 

(atenuam a ativação de caspases) e afetar a dinâmica do citoesqueleto nuclear 

(reduzem a afinidade de ligação por actina). Somente as mutações no domínio 

Kelch provoca redução na afinidade de ligação à actina. Desse modo, esses 

novos resultados apóiam a nossa idéia do gene NRP/B ser um putativo gene 

supressor de tumor. 

 
1.5. Busca de genes associados com tumores do sistema nervoso 

central humano. 
 

O câncer é uma doença genética associada com o acúmulo de mutações 

em proto-oncogenes e genes supressores de tumores que provocam a perda 

do controle da proliferação celular e das interações célula-célula. É uma das 

principais causas de morte no mundo, sendo responsável por 13% dos óbitos 

ocorridos no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), órgão 

do Ministério da Saúde sediado no Rio de Janeiro, pouco mais de 2 milhões de 

brasileiros morreram da doença entre 1979 e 2002. Novos métodos de 

prevenção, detecção de susceptibilidade, diagnóstico, tratamento, marcadores 

de prognóstico e de resposta à terapia anti-tumoral são necessários, devido ao 
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aumento de incidência de câncer no Mundo e à baixa velocidade de progresso 

no tratamento efetivo desta doença. O seqüenciamento, a identificação e a 

caracterização estrutural e funcional de genes diferencialmente expressos 

entre tecidos tumorais e normais constituem etapas fundamentais para permitir 

a melhor compreensão do processo carcinogênico e o desenvolvimento de 

novas estratégias anti-tumorais.  

A transformação maligna de células neuronais e gliais é um processo 

complexo. Assim, as bases moleculares da patogênese dos tumores do SNC 

(Sistema Nervoso Central) ainda permanecem obscuras. A inativação de genes 

supressores de tumor e a ativação e/ou superexpressão de oncogenes são os 

maiores responsáveis pelo processo tumorigênico, podendo ainda se somarem 

a outros eventos, como: alterações na progressão do ciclo celular, 

anormalidades em vias de transdução de sinal, processo de invasão celular e 

angiogênese (Kufe, 2003). 

A inativação de genes supressores de tumor é uma das vias de progressão 

tumoral mais bem estudada. LOH (loss of heterezygozity) ou perda de 

heterozigose é umas das alterações genéticas observadas no câncer 

responsável pela inativação do segundo alelo destes loci gênicos (Knudson, 

1971). A utilização de loci de microssatélites inclusos nestas regiões de 

deleções alélicas torna possível a detecção destas alterações (Gyapay et al., 

1994). A alelotipagem de alguns tipos de tumores, utilizando estes marcadores, 

permite estimar quais regiões do genoma apresentam maior freqüência de 

LOH. Com a definição destas áreas de perdas freqüentes, torna-se possível a 

investigação de novos genes supressores que possam ser importantes no 

processo de tumorigênese, e que auxiliem no diagnóstico do câncer.  

Os astrocitomas, incluindo o GBM, são os tumores cerebrais primários mais 

comuns que acometem os adultos. Perdas cromossomais características estão 

associadas com estes tumores e refletem a inativação de genes supressores 

de tumor (GST), sendo geralmente, associadas com graus de malignidade 

específicos. Assim, por exemplo, há LOH descritos nos cromossomos 9p, 10p, 

10q, 13q, 17p, 22q (von Deimling et al., 2000). Em todos os graus de 

malignidade dos astrocitomas ocorrem alterações genéticas como LOH nos 

cromossomos 17p, 22 e mutação no gene TP53. A deleção hemi- ou 

homozigótica no gene CDKN2A ou, alternativamente, inativação de pRB ou 
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amplificação de CDK4 estão presentes em quase todos astrocitomas de alto 

grau (Ichimura et al., 1996). No cromossomo 10 há dois GSTs normalmente 

deletados, ou seja: PTEN/MMAC1 e DMBT1 e o gene EGFR geralmente está 

amplificado em astrocitomas de elevado grau (Li et al., 1997; Libermann et al., 

1985; Mollenhauer et al., 1997; Steck et al., 1997). Em oligodendrogliomas, as 

alterações genéticas características são LOH em 1p e 19q, encontradas em 

todos os graus de malignidade (Reifenberger et al., 1994). Embora pacientes 

com neurofibromatose tipo 2 (NF2) possuam risco maior de desenvolver 

glioma, com exceção de ependimonas (Birch et al., 1996), o gene NF2 

(localizado no cromossomo 22q12.2) não está mutado em gliomas (De Vitis et 

al., 1996; Hoang-Xuan et al., 1995; Ng et al., 1995; Rubio et al., 1994; Watkins 

et al., 1996). Isto sugere que outras regiões do cromossomo 22 podem 

carregar outros genes envolvidos na tumorigênese de gliomas.  

Para a identificação de GSTs em regiões com freqüente LOH é realizada a 

determinação de deleções parciais ou intersticiais em tumores individuais para 

se determinar a região de consenso comum. Após a primeira descrição de 

perda de heterozigose no cromossomo 22 em tumores gliais (James et al., 

1988), vários estudos já foram realizados para se derminar a região mínima de 

deleção. LOH no cromossom 22 parece ser interessante, já que esta perda 

alélica é um evento comum em gliomas, ocorrendo numa freqüência de 11-

39%. Interessantemente, LOH 22q parece ser incomum am astrocitomas de 

baixo grau, mas mais freqüente em anaplásico e GBM (Nakamura et al., 2005). 

Deleções parciais foram detectadas na região 22q13 (Rey et al., 1992) entre 

22q12 e 22q12 (Watkins et al., 1996) ou em regiões distais ou proximais do 

gene NF2 (Hoang-Xuan et al., 1995; Muhammad et al., 1997). Aumentando-se 

o número de amostras e marcadores de microsatélites, 2 regiões de 

sobreposição foram identificadas entre os marcadores D22S533 e D22S689, no 

22q11.23 – 12.1 e entre D22S928 e D22S1169 no 22q13.31-13.32 (Hartmann, 2004; 

Ino, 1999; Oskam et al., 2000). Curiosamente, além de ependimomas (Huang 

et al., 2002; Kraus et al., 2001), vários estudos de tumores extracraniais 

mostram regiões cromossomais de putativos GSTs de astrocitomas 

semelhantes, como no câncer de mama (Allione et al., 1998; Castells et al., 

2000; Iida et al., 1998) colon (Castells et al., 2000; Castells et al., 1999), de 

ovário (Bryan et al., 2000) da cavidade oral (Miyakawa et al., 1998) e de ilhotas 
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pancreáticas (Wild et al., 2001). Perda alélica de 22q é observada raramente 

em carcinoma ductal de mama, mas é observado em mais de 66% de 

carcinomas distais invasivos e 75% de carcinomas lobulares (Allione et al., 

1998; Iida et al., 1998), ocorrendo , com maior freqüência, em estágios 

avançados de outros tumores, sugerindo uma associação entre LOH 22 e 

progressão tumoral. Um putativo GST, hSNF5/InI1, foi identificado em tumores 

malignos de rhabdoid com deleções homozigóticas e mutações truncadas 

(Versteege et al., 1998), porém é encontrado em menor freqüência em alguns 

tumores do SNC como meduloblastomas (Sevenet et al., 1999). Entretanto, 

não foram detectadas mutações neste gene em tumores astrocíticos (Weber et 

al., 2001). 

Vários genes mapeados no 22q foram avaliados para o seu papel potencial 

como GST. Assim como os gene NF2, e hSNF5/INI1, outros genes foram 

analisados em relação à existência de mutações como o MYO18B, 

DJI042K10.2, MKL1 e EP300, mas foram detectados somente polimorfismos 

de nucleotídeo simples (SNPs – single nucleotide polymorphisms) (Hartmann, 

2004). O gene TIMP-3, localizado na região 22q12.3,  avaliado quanto à 

metilação em seu promotor, apresenta-se normalmente hipermetilado, 

correlacionando-se com a perda da sua expressão em glioblastomas 

secundários e com a sobrevida de pacientes com astrocitoma de grau II 

(Nakamura et al., 2005). Num estudo combinando-se a tecnologia de 

hibridização genômica e análise de microssatélite, foram identificados três 

genes localizados em regiões já descritas anteriormente (Hartmann, 2004; Ino, 

1999; Oskam et al., 2000), DEPDC5/KIAA0645, YWHAH e 

C22orf24/HSN44A4A (Seng et al., 2005b). 

O cromossomo 22 é o segundo menor cromossomo autossômico humano, 

com o tamanho de 49,6Mb. A eucromatina do cromossomo 22 foi 

completamente seqüenciada em 1999 (Collins et al., 2003; Dunham et al., 

1999). Evidências experimentais mostraram a existência de 62 genes no 

cromossomo 22, antes somente preditos por algoritmos computacionais (Das et 

al., 2001). Estes resultados indicam que há, pelo menos, entre 5.000 a 9.000 

genes humanos adicionais no genoma inteiro, que não possuem similaridade 

com genes ou proteínas conhecidas, aumentando, desse modo, a estimativa 
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do número total de genes humanos para 41.000 a 45.000 (Camargo et al., 

2002).    

Existem fortes evidências para associação entre perdas de regiões no 

cromossomo 22 e o desenvolvimento de gliomas humanos, sendo que nenhum 

candidato a gene supressor de tumor importante foi encontrado neste 

cromossomo até agora. Utilizando-se ferramentas computacionais, bancos de 

dados e análise in silico pode-se identificar prováveis genes supressores de 

tumor em regiões deletadas do cromossomo 22, durante o desenvolvimento de 

gliomas humanos, sendo este um dos objetivos do presente trabalho. Para este 

objetivo, foram utilizadas duas abordagens disponíveis no laboratório, que 

poderiam direcionar a busca de genes envolvidos na progressão tumoral de 

gliomas neste cromossomo: utilização do banco de dados desenvolvido para o 

Projeto TFI (Transcript Finishing Initiative), projeto desenvolvido sob 

coordenação do nosso laboratório, juntamente com o laboratório da Dra. 

Anamaria A. Camargo do Instituto Ludwig para Pesquisa sobre o Câncer e, 

posteriormente, utilização de dados de expressão diferencial entre as linhagens 

ST1 e P7 (menos e mais tumorigênica, respectivamente) (Colin, 2006).  

Em vista do sucesso obtido pelo consórcio FAPESP/LICR, devido 

principalmente à estratégia ORESTES - Open Reading Frame Expressed 

Sequence Tags, a qual gera fragmentos de cDNAs a partir de porções centrais 

de genes expressos, onde se localizam as regiões codificadoras (de Souza et 

al., 2000; Dias Neto et al., 2000), um novo projeto foi desenvolvido a fim de 

compilar as seqüências ORESTES e validar experimentalmente (por RT-PCR) 

seus trancritos correspondentes. Este projeto foi denominado: Transcript 

Finishing Initiative - TFI (Camargo et al., 2001). O Projeto TFI surgiu como uma 

extensão do HCGP (Human Cancer Genome Project), tendo, como objetivo, a 

identificação de novos genes humanos através do desenho de primers para 

validação de genes putativos, através da junção de clusters de ESTs 

(expressed sequence tags)contíguos que, teoricamente, poderiam pertencer a 

um único transcrito, baseado no mapeamento de ESTs na seqüência do 

genoma humano, na predição computacional de exons e nos padrões de 

organização genômica. Tal mapeamento tornou-se possível após a construção 

de uma interface gráfica (desenvolvida pela Rede de Bioinformática 

coordenado pelo Prof. Sandro de Souza) que possibilitou, além do alinhamento 
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das ESTs e ORESTES ao rascunho do genoma humano, a existência de 

informações sobre quais tecidos originaram cada EST, sobre a porcentagem de 

identidade com o DNA genômico e, também, sobre o mapeamento de tags 3' 

dos genes. A validação, por RT-PCR a partir de diversos tecidos humanos, 

originou, de um total de 489 seqüências selecionadas para validação, 211 

seqüências denominadas TFUs (Transcript Finishing Units) que foram 

anotadas e descritas (Sogayar et al., 2004). Os dados para a construção da 

interface gráfica foram utilizados para mapear os genes e ESTs localizados no 

cromossomo 22 para posterior avaliação de sua expressão em linhagens e 

tecidos cerebrais. 

Os dados obtidos da hibridização de microarray da Affymetrix, resultando 

numa lista de genes diferencialmente expressos entre a linhagem ST1 e P7 de 

glioma de rato (realizada no trabalho de Doutorado do doutorando Christian 

Colin em nosso laboratório) foram utilizados para se identificar genes no 

cromossomo 22 humano. Foi demonstrado que a expressão de vários genes 

selecionados através de microarray da Affymetrix foi confirmada em amostras 

clínicas de glioma humano (Colin, 2006). Deste modo, nos propusemos a 

investigar se genes localizados no cromossomo 22, com maior expressão em 

células ST1 em relação às células P7 (considerada mais maligna, por ser 

resistente ao tratamento com hormônio glicocorticóide), poderiam estar 

associados à formação de glioma humano. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivos Gerais 
 

Este trabalho possui como objetivos gerais: 

 

a) Investigar os mecanismos moleculares da ação anti-tumoral de 

hormônios glicocorticóides nas células ST1 através da análise funcional do 

gene NRP/B na reversão fenotípica tumoral-normal destas células induzidas 

por glicocorticóides. Este gene foi recentemente isolado no nosso laboratório 

(Vedoy & Sogayar, 2002) e apresenta sua expressão induzida durante a 

reversão fenotípica das células ST1. 

b) Selecionar genes supressores associados com Tumores do Sistema 

Nervoso Central (SNC) no cromossomo 22 humano, através de duas 

abordagens disponíveis no laboratório: utilização do banco de dados 

desenvolvido para o Projeto TFI (Transcript Finishing Initiative), e, 

posteriormente, utilização de dados de expressão diferencial entre as linhagens 

ST1 e P7 (menos e mais tumorigênica, respectivamente) (Colin, 2006). 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

a) Clonar e descrever o transcrito de NRP/B de rato. 

b) Analisar o perfil de expressão de NPR/B, ao nível de mRNA e de 

proteína, durante a reversão fenotípica tumoral-normal das células ST1 

tratadas com glicocorticóides. 

c) Analisar os efeitos da superexpressão e silenciamento de NRP/B sobre a 

proliferação e resposta a hormônios glicocorticóides nas células ST1. 

d) Analisar o perfil de expressão de NRP/B em linhagens e amostras 

clínicas de tecidos humanos. 

e) Selecionar genes supressores associados com tumores do Sistema 

Nervoso Central. 

f) Analisar a expressão de alguns destes genes em linhagens celulares de 

glioma humano e em amostras clínicas de gliomas humanos.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1. Materiais 
 

3.1.1. Plasmídeos 

 
 pBlueScript SK-: Vetor de clonagem, de elevado número de cópias. 

(Stratagene, La Jolla, CA, EUA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pENTR2B: Vetor de clonagem de entrada do sistema Gateway, de elevado 

número de cópias, contendo sítios de recombinação attL flanqueando os 

múltiplos sítios de clonagem e o gene tóxico ccdB para seleção positiva de 

recombinantes (Invitrogen Corp., Carlsbad, CA, EUA). 
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 pDEST12.2: Vetor de expressão plasmideal em células de mamíferos do 

sistema Gateway, contendo um promotor de citomegalovírus e cassetes que 

conferem resistência a neomicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pLPCX: Vetor de expressão retroviral contendo elementos do vírus Moloney de 

leucemia murina (MoMuLV) e do vírus Moloney de sarcoma murino (MoMuSV) 

e um promotor interno do citomegalovírus humano, além de um cassete que 

confere resistência a puromicina. (Clontech, EUA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pLPCX-EGFP: Vetor de expressão retroviral pLPCX contendo o cDNA 

codificante para EGFP (Enhanced Green Flourescent Protein) construído e 

cedido pelo Dr. Marcos A. Demasi (pós-doutorando em nosso laboratório). 
 pLPCX-NRP/B: Vetor de expressão retroviral contendo a região codificadora de 

NRP/B selvagem de rato, construído neste trabalho 
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As seguintes construções foram geradas em colaboração com o Dr. Ricardo 

Corrêa, que então se encontrava no Salk Institute for Biological Studies - 

(Tiscornia et al., 2003). 

 
 pMDL - Vetor codificante das seqüências gag e pol. 

 pREV – Vetor codificante das seqüências do envelope viral, que regula a 

expressão lentiviral ao nível pós-transcricional. 

 pVSVG – Vetor codificante das seqüências do envelope viral heterólogo, 

derivado de (G glycoproteins of vesicular stomatitis vírus). 

 pEGFP  - Vetor lentiviral que expressa o gene EGFP (Enhanced Green 

Fluorescence Protein). 

 siNRP/B 271, 761 e 956 – Vetores lentivirais contendo 3 diferentes seqüências 

de RNAi para NRP/B foram clonadas de modo à fundir-se com a proteína 

EGFP, possibilitando a fácil confirmação da transfecção e infecção celular sob 

microscopia de fluorescência. Os números das construções de RNAi para o 

gene NRP/B correspondem à posição em que a seqüência de dsRNA foi 

desenhada, baseada na seqüência de rato depositada no GenBank com o 

número de acesso: AY669396. 

 
3.1.2. Linhagens Celulares 

 
 P7: clone celular derivado da linhagem C6 de gliomas de rato (ATCC CCL107), 

resistente ao tratamento com hormônio glicocorticóide, obtida em nosso 

laboratório (Armelin & Armelin, 1983; Armelin et al., 1983). 

 ST1: clone celular derivado da linhagem C6 de glioma de rato (ATCC CCL107), 

hipersensível ao tratamento com hormônio glicocorticóide, obtido em nosso 

laboratório (Armelin & Armelin, 1983; Armelin et al., 1983). 

 ST1-pLPCX: população de células ST1 transduzidas estavelmente com o vetor 

retroviral pLPCX. 

 ST1-EGFP: população de células ST1 transduzidas estavalmente com o vetor 

retroviral pLPCX-EGFP. 

 ST1-NRP/B: população de células ST1 transduzidas estavalmente com o vetor 

retroviral pLPCX-NRP/B. 

 NIH-3T3: linhagem de fibroblastos derivadas de embrião de camundongo 

Swiss do NIH (Jainchill et al., 1969). 

 T98G: linhagem de glioblastoma multiforme humano, apresenta crescimento 

independente de ancoragem e se mostra incapaz de formar tumores in vivo 
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quando injetadas no dorso de camundongos imunodeprimidos do tipo nude 

(Stein, 1979). 

 A172: linhagem derivada de glioblastoma multiforme humano, com crescimento 

independente de ancoragem e incapaz de formar tumores in vivo (Giard et al., 

1973). 

 HOG: linhagem celular de oligodendroma humano (Post & Dawson, 1992). 

 U343MG: linhagem celular de astrocitoma humano (Dirks et al., 1997). 

 U373MG: linhagem celular de glioblastoma multiforme humano, altamente 

invasiva em ensaios de invasão in vitro (de Ridder et al., 1987). 

 U87MG: linhagem de astrocitoma humano – grau III, capaz de formar tumores 

quando injetada subcutaneamente no dorso de camundongos imunodeprimidos 

do tipo nude (astrocitoma anaplásico) (Ponten & Macintyre, 1968). 
 MCF-7: linhagem celular epitelial de câncer de mama humano. A linhagem 

parental foi isolada de uma mulher de 69 anos (Soule et al., 1973). 

 ZR-75-1: linhagem celular epitelial de câncer de mama humano. A linhagem 

parental foi isolada de uma mulher de 63 anos (Engel et al., 1978).  

 MDA-MB-435: linhagem celular epitelial de câncer de mama humano. A 

linhagem parental foi isolada de uma mulher de 31 anos (Cailleau et al., 1978). 

 MDA-MB-231: linhagem celular epitelial de câncer de mama humano. A 

linhagem parental foi isolada de uma mulher de 51 anos (Cailleau et al., 1978). 

 HS578T: linhagem celular epitelial de câncer de mama (Hackett et al., 1977) 

 PC-3: linhagem celular epitelial de adenocarcinoma de próstata humana. A 

linhagem parental foi isolada de um homem de 62 anos (Kaighn et al., 1979). 

 DU 145: linhagem celular epitelial de adenocarcinoma de próstata humana. A 

linhagem parental foi isolada de um homem  de 69 anos (Stone et al., 1978). 

 LNCaP: linhagem celular epitelial de adenocarcinoma de próstata humana. A 

linhagem parental foi isolada de um homem de 50 anos (Horoszewicz et al., 

1980). 

 Siha: linhagem celular de células de carcinoma cervical humana. A linhagem 

parental foi isolada de uma mulher de 55 anos (Friedl et al., 1970). 

 Ca Ski: linhagem celular de células de carcinoma cervical humana. A linhagem 

parental foi isolada de uma mulher de 40 anos. (Pattillo et al., 1977) 

 C33-A: linhagem celular de células de carcinoma cervical humana. A linhagem 

parental foi isolada de uma mulher de 66 anos (Auersperg, 1964) 

 HeLa: linhagem celular de células de carcinoma cervical humana. A linhagem 

parental foi isolada de uma mulher de 31 anos (Gey et al., 1952). 
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 IMR-90: linhagem celular de fibroblastos de pulmão humano. A linhagem 

parental foi isolada de um feto feminino de 16 semanas (Nichols et al., 1977). 

 NCI-H23: linhagem celular de adenocarcinoma de células não pequenas de 

pulmão humano. A linhagem parental foi isolada de um homem de 51 anos 

(Gazdar et al., 1980). 

 NCI-H1155: linhagem celular de de adenocarcinoma de células não pequenas 

de pulmão humano. A linhagem parental foi isolada de um homem de 36 anos 

(Gazdar et al., 1980). 

 A549: linhagem celular de carcinoma de pulmão humano. A linhagem parental 

foi isolada de um homem de 58 anos (Giard et al., 1973). 

 

3.1.3. Soluções e Meio de Cultura para células de mamíferos 

 
 Meio de Cultura DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Médium) (Gibco BRL-Life 

Technologies, Inc., USA). 

 Soro Fetal Bovino Cultilab (Cultilab Materiais para Cultura de Células, Brasil). 

 PBSA Solução Salina tamponada pH 7,2, composta por NaCl 140mM, KCl 

2,7mM, Na2PO4 8mM e KH2PO4 1,4mM. 

 Tripsina, solução 0,1% diluída em PBSA, contendo EDTA 1mM (ICN 

Pharmaceuticals Ins., USA; Gibco Limited, UK). 

 Antibióticos: puromicina (Sigma). 

 Hidrocortisona, polibreno (Sigma). 

 

3.1.4. Soluções e Meio de Cultura para bactérias 

 
 Meio LB (Luria-Bertani) para cultivo bacteriano, composto por triptona 10g/L, 

extrato de levedura 5g/L e NaCl 10g/L, pH 7,5. Para preparo de meio sólido, 

adicionou-se 15g/L de agar (Gibco-BRL). 

 Meio SuperBroth para cultivo bacteriano, composto por tristona 32g/L, extrato 

de levedura 20g/L, NaCl 5g/L, pH 7,5. 

 Antibiótico Ampicilina (Sigma, USA). Concentração utilizada: 150μg/mL. 

 Antibiótico Kanamicina (Sigma, USA). Concentração utilizada: 50μg/mL. 

 

3.1.5. Isótopos radioativos 
 

 α32P dCTP, 3000 Ci/mmol (Amersham Biosciences). 
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3.1.6. Antisoros 

 

 Antisoros Primários:  

α-Enc-1/NRP/B: 611210  (BD Biosciences, ). 

α-c-Fos (H-125): sc-7204 (Santa Cruz Biotechnology, Inc.). 

α-BRG-1 (G-7): sc-17796 (Santa Cruz Biotechnology, Inc.). 

α-tubulina policlonal (Weinstein & Solomon, 1990). 

 

 Antisoros Secundários:  

anti-IgG de coelho e de camundongo conjugado com peroxidase (Vector 

Laboratories, USA). 

 

3.1.7. Soluções 

 

Todas as soluções utilizadas foram feitas a partir de reagentes de grau 

de pureza para análise, seguindo formulações descritas em manuais de 

laboratório (Asubel F, 1998; Sambrook J, 1989). 

 
 Agarose para ensaio de crescimento celular em suspensão: Agarose Medium 

EEO (Fisher Scientific, New Jersey, USA). 

 Gel de agarose: UltraPure TM Agarose (Invitrogen). 

 Tampão MOPS: Acetato de sódio 10mM; EDTA 1mM; MOPS 40mM. 

 SSC 20X: NaCl 3M; citrato trissódico dihidratado 300mM; pH 7,0. 

 Solução I para lavagem de membrana de Northern blot: SSC 2X; SDS 0,1%. 

 Solução II para lavagem de membrana de Northern blot: SSC 0,1X; SDS 0,1%. 

 TBE (5X): 446mM Tris-Base; 445mM ácido bórico; 10mM EDTA: pH 8,0. 

 Tampão de amostra para DNA: formamida deionizada 98%; EDTA 10mM; 

xileno cianol 0,025%; azul de bromofenol 0,025%. 

 Tampão de lise para extração de RNA: isotiocianato de guanidina 4M; citrato 

de sódio 25mM pH 7,0; β-mercaptoetanol 0,1M. 

 Solução de cloreto de césio: cloreto de césio 5,7M; acetato de sódio 25mM; pH 

5,0. 

 TE: Tris-HCl 10mM, EDTA 1mM, pH 8,0. 

 TBS: NaCl 150mM, Tris-HCl 50mM, pH 7,5. 

 TBST: NaCl 150mM, Tris-HCl 50mM, pH 7,5; Tween 20® 0,05%. 
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 RIPA+: Tris-HCl 10mM pH7,5, deoxicolato de sódio 1%m/v, NonidetP40 1%v/v, 

NaCl 150mM, SDS 0,1%m/v, PMSF 1mM, DTT 1mM, Aprotinina 1μg/mL, 

Leupeptina 5μg/mL, pepstatina 1μg/mL, NaF 10mM. 

 Tampão de amostra para proteína (3x): Tris-HCl 150mM pH6,8; SDS 6%m/v, 

glicerol 30%v/v, β-mercaptoetanol 15%v/v, azul de bromofenol 0,3%m/v. 

 Tampão de transferência: Glicina 39mM, Tris-HCl 48mM pH8,3, SDS 

0,037%m/v, metanol 20%v/v. 

 Corante de Ponceau: Ponceau 0,1%m/v, ácido acético glacial 10%. 

 Tampão hipotônico: Hepes 10mM pJ7,9, KCl 1mmM, EGTA 0,1mM, EDTA 

0,1mM, 1X Protease Inhibitor Mix (Amersham, NJ, EUA). 

 Tampão de extração nuclear: Hepes 20mM pH7,9, NaCl 400mM, EGTA 1mM, 

EDTA 1mM, 1X Protease Inhibitor Mix (Amersham, NJ, EUA). 

 Tampão CSK: NaCl 100mM, sacarose 300mM, Pipes 10mM ph6,8, MgCl2 

3mM, EGTA 1mM, Triton X-100® 0,5%v/v, 1X Protease Inhibitor Mix 

(Amersham, NJ, EUA). 

 Tampão RSB-Majic: NaCl 10mM, MgCl2 3mM, Tris-HCl 10mM pH7,4, 

Tween®20 1%v/v, deoxicolato de sódio 0,5%m/v, 1X Protease Inhibitor Mix 

(Amersham, NJ, EUA). 

 Tampão para citrometria de fluxo: NaCl 140mM, KCl 3,75mM, KH2PO4 2mM, 

Na2HPO4, LicL 10mM, Na-EDTA 1mM, azida sódica 3mM pH7,4. 

 Tampão de transferência: 48mM Tris-Base; 39mM glicina: 20% metanol; 

0,037% SDS. 

  

3.1.8. Primers 

 

Os primers foram desenhados utilizando-se o programa Primer 3 

(http://www.genome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3) (Rozen & Skaletsky, 

2000) e a síntese dos mesmos foi feita pelas empresas Invitrogen e Biomer.  
 
- NRP/B 5´: 5' ATATGTCGACGCAGGCTCACTCTCCCCTGGCTA 3' 

- NRP/B 3’: 5' GGGGCGGCCGCCTAATAATTTATTGACCTT 3' 
- NRP/B RAT For: 5' GCAGTCGACCACCATGTCCGTCAGCGTGCATGAGAA 3' 

- NRP/B RAT Rev: 5' AAAAGCGGCCGCATTAGGAAGGCAGGTGTTT 3' 
- NRP/B ORF For: 5' CTACTGTTACCTCCCGGAACTG 3' 

Após o desenho pelo programa, foram adicionadas algumas bases na extremidade 

5' dos primers acima, a fim de se facilitar a posterior clonagem em vetores:  
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- sítio para clivagem com a enzima de restrição Sal I (sublinhado);  

- seqüência Kozak (em negrito);  

- e sítio para clivagem com a enzima de restrição Not I (duplo sublinhado). 
 

- NRP/Bcontig6 For: 5' CACGAGATGTCGTTTCTGCT 3' 

- NRP/Bcontig2 For: 5' GCTGACCTGGCTGACTGAAT 3' 

- NRP/Bcontig4 Rev: 5' TCCCCCTACTGGTGTGGTTA 3' 

- NRP/Bcontig5 Rev: 5' GGGATCAAAACAGGCAGAGT 3' 

- ATTB1 5' GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTA 3' 

- ATTB2 5' GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTC 3' 

- pLPCX For 5' CGTGTACGGTGGGAGGTCTA 3' 

- pLPCX Rev 5' CCTACAGGTGGGGTCTTTCA 3' 

- GAPDH For: 5’CTGCACCACCAACTGCTTA 3’ 

- GAPDH Rev: 5’CATGACGGCAGGTCAGGTC 3’ 

 

3.2. Métodos 
 

3.2.1. Cultura de Células 

 

As células utilizadas foram mantidas em meio DMEM suplementado com 5 

a 10% de soro fetal bovino (SFB), 100μg/mL de estreptomicina e 25μg/mL de 

ampicilina, à temperatura de 37oC. As culturas foram tripsinisadas para 

subcultivo quando atingiam uma densidade equivalente a 80% da densidade de 

saturação. Os estoques celulares são mantidos em meio de cultivo contendo 

10% DMSO (dimetilsulfóxido) a -190oC, em reservatório contendo nitrogênio 

líquido.  

 

3.2.2. Amostras teciduais 

 

Astrocitomas de diferentes graus de malignidade e tecidos cerebrais não 

tumorais (obtidos de cirurgias de pacientes epilépticos) foram coletados após 

intervenção cirúrgica (realizada na Faculdade de Medicina – USP, tendo sido 

fornecidas pelo Laboratório de Investigação em Neurologia, coordenado pelo 

Profa. Dra. Suely Marie), sendo macrodissecadas e imediatamente congeladas 
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em nitrogênio líquido. O termo de consentimento de doação, seguindo as 

normas institucionais da Faculdade de Medicina – USP, foi obtido de todos os 

pacientes após aprovação do Protocolo de Pesquisa no 830/01 pelo Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde (parecer 373/02). 

Pedaços de cada um dos tecidos foram pulverizados em cadinho estéril e livre 

de RNase, na presença de nitrogênio líquido, lisados com isotiocianato de 

guanidina e mantidos à -70oC até o isolamento do RNA total, conforme descrito 

no item 3.2.3. Os diferentes astrocitomas foram catalogados em diferentes 

graus, de acordo com o sistema WHO. Os dados clínicos e histopatológicos 

das amostras dos pacientes constam da Tabela 1: 
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Tabela 1. Dados clínicos e histopatológicos dos pacientes.  

Número 
do Paciente 

Classificação 
Anátomo- patológico Sexo 

Idade 
(anos)

Sobrevida
(meses) 

332 Normal F 23 - 
337 Normal M 41 - 
349 Normal M 41 - 
368 Normal M 30 - 
400 Normal M 45 - 
411 Normal F 37 - 
462 Normal F 51 - 
473 Normal F ND - 
579 Normal F ND - 
646 Normal M ND - 
664 Normal F ND - 
692 Normal F ND - 
693 Normal F ND - 

          
352 Pilocitico (Grau I) M 35 ND 
363 Pilocitico (Grau I) M 13 ND 
421 Pilocitico (Grau I) F 16 ND 
436 Pilocitico (Grau I) M 18 ND 
463 Pilocitico (Grau I) F 18 ND 
495 Pilocitico (Grau I) F 8 ND 
501 Pilocitico (Grau I) M 32 ND 
570 Pilocitico (Grau I) F 8 ND 
594 Pilocitico (Grau I) M 18 ND 
601 Pilocitico (Grau I) M 21 ND 
661 Pilocitico (Grau I) M ND ND 

          
453 Difuso (Grau II) M 29 ND 
101 Difuso (Grau II) F 24 ND 
250 Difuso (Grau II) F 31 13 
267 Difuso (Grau II) M 44 ND 
328 Difuso (Grau II) M 39 ND 
341 Difuso (Grau II) M 29 13 
346 Difuso (Grau II) M 23 ND 
392 Difuso (Grau II) F 25 ND 
452 Difuso (Grau II) M 42 ND 
467 Difuso (Grau II) F 41 ND 
490 Difuso (Grau II) M 37 ND 
254 Difuso (Grau II) F 15 ND 
577 Difuso (Grau II) F 35 ND 

          
28 Anaplásico (Grau III) M 53 ND 
34 Anaplásico (Grau III) M 18 ND 
73 Anaplásico (Grau III) F 24 ND 

106 Anaplásico (Grau III) M 68 3 
233 Anaplásico (Grau III) F 58 1 
338 Anaplásico (Grau III) F 37 14 
360 Anaplásico (Grau III) F 32 ND 
410 Anaplásico (Grau III) M 29 ND 
428 Anaplásico (Grau III) M 22 23 
451 Anaplásico (Grau III) M 34 17 
478 Anaplásico (Grau III) M 36 20 
514 Anaplásico (Grau III) M 37 ND 

          
356 GBM (Grau IV) M 74 12 
380 GBM (Grau IV) M 62 ND 
384 GBM (Grau IV) M 45 5 
435 GBM (Grau IV) M 35 12 
440 GBM (Grau IV) M 76 ND 
487 GBM (Grau IV) M 69 ND 
35 GBM (Grau IV) M 53 45 
74 GBM (Grau IV) M 75 17 
89 GBM (Grau IV) F 49 38 

170 GBM (Grau IV) M 50 8 
208 GBM (Grau IV) M 63 6 
256 GBM (Grau IV) M 42 3 
269 GBM (Grau IV) F 65 0 
297 GBM (Grau IV) F 79 11 
317 GBM (Grau IV) F 72 3 
370 GBM (Grau IV) M 45 12 
391 GBM (Grau IV) F 54 13 
397 GBM (Grau IV) F 59 5 
442 GBM (Grau IV) M 69 4 
450 GBM (Grau IV) F 62 14 
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3.2.3. Extração e purificação de RNA total de células de mamíferos (Chirgwin et 
al., 1979) 

 

As linhagens celulares foram subcultivadas e tratadas sob diferentes 

condições em placas P150, a uma densidade da ordem de 105 células/cm2. 

Para a lise das células, a monocamada de células aderida foi lavada com 

PBSA e as células foram lisadas com solução de lise para RNA. Os lisados 

foram transferidos para tubos contendo solução de cloreto de césio e 

centrifugados a 130.000×g, 20°C por 17h. O RNA sedimentado no fundo dos 

tubos foi ressuspendido em água estéril. A concentração do RNA foi 

determinada pela absorbância das preparações a 260nm, utilizando como valor 

padrão 1 A260= 40 μg/mL de RNA. O grau de pureza da preparação foi avaliado 

pela relação A260/A280, que deve ser próxima de 2,0 para ácidos nucléicos.   

 

3.2.4. Amplificação do transcrito completo de NRP/B de rato. 
 

Uma biblioteca de cDNA proveniente de células ST1 tratadas com Hy foi 

utilizada como molde para a transcrição reversa para obtenção do transcrito 

completo de NRP/B de rato. Para a reação de PCR, utilizou-se a enzima 

Platinum Taq Polymerase High-Fidelity (1U, Invitrogen), 1μl da solução 

contendo a biblioteca de cDNA, PCR buffer 1X (Invitrogen), MgSO4 2mM, 

dNTPs 0,2mM), primers na concentração de 0,5μM. Baseando-se numa 

seqüência de EST de rato (Genebank n° BF412571 e BQ210995), foi possível 

desenhar um primer na região 5’, denominado NRP/B 5’; e outro denominado 

NRP/B 3’ na região 3’, respectivamente. As condições de ciclagem no 

termociclador foram: 95°C por 30seg, 15 ciclos de 95°C por 15seg, 57°C por 

20seg e 68°C por 6min, 25 ciclos de 95°C por 15seg, 57°C por 20seg e 68°C 

por  6min + 10seg/ciclo e extensão final de 68°C por 10min. O produto de PCR 

foi analisado em gel de agarose 1%, corado com Brometo de Etídeo (0,5μg/mL) 

e visualizado em transiluminador Ultra Violeta (UV). 

 
3.2.4.1. Clonagem do transcrito completo de NRP/B de rato em vetor 

pENTR2B (Invitrogen) 
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O fragmento correspondente ao transcrito completo de r-NRP/B amplificado 

por PCR foi purificado utilizando-se o kit GFX DNA Purification (GE 

Healthcare). O fragmento purificado foi submetido a uma reação de digestão 

com enzimas de restrição Sal I e Not I. O fragmento digerido foi novamente 

purificado com o kit GFX DNA Purification.  

O plasmídeo pENTR2B foi submetido à digestão com as mesmas enzimas 

de restrição utilizadas para digestão do fragmento correspondente ao transcrito 

completo de r-NRP/B. Posteriormente, o vetor linearizado foi desfosforilado 

com a enzima fosfatase alcalina intestinal de vitela (3U, Fermentas) a 37°C por 

30min, seguida da inativação da enzima a 70°C por 10min. Os produtos de 

clivagem desfosforilados foram fracionados por eletroforese em gel de agarose 

para serem então cortados e purificados a partir do gel utilizando-se o kit GFX 

DNA Purification (GE Healthcare). Todos os fragmentos foram concentrados no 

Speed Vac, quantificados e a pureza avaliada espectrofotometricamente, 

considerando-se uma relação superior a 1,8 (A260/A280nm) como aceitável. 

Para subclonagem do inserto correspondente ao transcrito completo de r-

NRP/B no vetor pENTR2B, foi realizada uma reação de ligação com a enzima 

T4 DNA Ligase (5U, Fermentas), à 16°C por 20h, seguida da inativação 

enzimática a 65°C por 15min. Alíquotas da reação de ligação foram utilizadas 

para transformação de bactérias E. coli (DH5α ou DH10B) por eletroporação. 

 

3.2.5. Amplificação da região codificante de r-NRP/B de rato 
 

Cerca de 1μg de RNAtotal de células ST1 mantidas na presença de 

0,2%SFB e tratadas com Hy por 24h foi utilizado como molde para a 

transcrição reversa para obtenção do transcrito completo de NRP/B de rato. As 

alíquotas de RNAtotal foram tratadas previamente com DNase I (2U, Fermentas) 

e RNaseOut (20U, Invitrogen) por 10min a 37oC. Após o anelamento dos 

oligonucleotídeos (oligo-dT) por 10min a 75oC, a síntese de cDNA foi realizada 

por 2h, a 42oC, utilizando-se a enzima transcriptase reversa SuperScript III 

(200U, Invitrogen), seguida pela inativação enzimática por 5min a 95oC. As 

amostras foram então tratadas com RNaseH (5U, Fermentas) por 30min a 
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37oC, para degradação do RNA da reação, seguida da inativação enzimática 

por 15min a 70°C. 

Para a reação de amplificação da região codificante de r-NRP/B, utilizou-se 

a enzima Platinum Taq Polymerase High-Fidelity (1U, Invitrogen), 1μl da 

solução contendo o cDNA de RNAtotal de células ST1 tratadas com Hy por 

24h, PCR buffer 1X (Invitrogen), MgSO4 2mM, dNTPs 0,2mM) e primers na 

concentração de 0,5μM. Os primers utilizados nesta reação foram NRP/B RAT 

F e NRP/B RAT R. As condições de ciclagem no termociclador foram: 94°C por 

1min, 35 ciclos de 94°C por 30s, 65°C por 45s e 68°C por 1min, seguida da 

extensão final por 6min a 68°C. O produto de PCR foi analisado em gel de 

agarose 1%, corado com Brometo de Etídeo (0,5μg/mL) e visualizado em 

transiluminador Ultra Violeta (UV). 

 

3.2.5.1. Clonagem da região codificante de r-NRP/B de rato em vetor 

pENTR2B (Invitrogen) e pLPCX (Clontech) 

 

O fragmento correspondente à região codificante de r-NRP/B amplificado 

por PCR foi purificado utilizando-se o kit GFX DNA Purification (GE 

Healthcare). O fragmento purificado foi submetido a uma reação de digestão 

com enzimas de restrição Sal I e Not I. O fragmento digerido foi novamente 

purificado com o kit GFX DNA Purification.  

O plasmídeo pLPCX foi submetido à digestão com as mesmas enzimas de 

restrição utilizadas para o fragmento correspondente ao transcrito completo de 

r-NRP/B. Já o plasmídeo pENTR2B foi digerido com as enzimas de restrição 

Not I e Xho I, já que a clivagem da enzima Xho I origina pontas coesivas à 

clivagem da enzima Sal I.  Posteriormente, os vetores linearizados foram 

desfosforilados com a enzima fosfatase alcalina intestinal de vitela (3U, 

Fermentas) a 37°C por 30min, seguida da inativação da enzima à 70°C por 

10min. Os produtos de clivagem desfosforilados foram fracionados por 

eletroforese em gel de agarose para então serem cortados e purificados a partir 

do gel, utilizando-se o kit GFX DNA Purification (GE Healthcare). Todos os 

fragmentos foram concentrados no Speed Vac e quantificados e a pureza foi 
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avaliada espectrofotometricamente, considerando-se uma relação superior a 

1,8 (A260/A280nm) como aceitável. 

Para subclonagem do inserto correspondente à região codificante de r-

NRP/B nos vetores pENTR2B e pLPCX, foram realizada reações de ligação 

com a enzima T4 DNA Ligase (5U, Fermentas), a 16°C por 20h, seguida da 

inativação enzimática a 65°C por 15min. Alíquotas da reação de ligação foram 

utilizadas para transformação de bactérias E. coli (DH5α ou DH10B) por 

eletroporação. 

 

3.2.6. Preparo de bactérias Escherichia coli eletrocompetentes e transformação 
por eletroporação com DNA plasmideal 

 

Cerca de 10mL de cultura recém-cultivada de E. coli, foram inoculadas em 

1L de meio LB e incubadas a 37°C, sob agitação, até A500nm de 0,7. As 

bactérias foram coletadas por centrifugação a 4.000 g por 15min a 4°C e 

ressuspendidas em 1L de água Milli-Q estéril gelada.  As lavagens foram 

repetidas por mais 3 vezes, com 0,5L de água Milli-Q estéril gelada, 20mL de 

solução 10% glicerol gelada e 2mL de solução 10% glicerol gelada. As 

bactérias foram ressupendidas, aliquotadas e estocadas a -70°C. 

A transformação das reações de ligação em bactérias foi realizada por 

eletroporação. Uma alíquota de 2μl da reação de ligação foi adicionada a 40 μl 

de bactérias DH5α ou DH10B eletrocompetentes. Esta mistura foi transferida 

para uma cubeta de eletroporação (gap entre os eletrodos de 2mm). O 

eletroporador foi ajustado conforme o manual do aparelho para 2.800V e foi 

aplicado o pulso à cubeta. Em seguida, foi adicionado 1 ml de meio LB e a 

cubeta foi incubada a 37°C sob agitação de 200-250rpm por 1h. As bactérias 

transformadas foram plaqueadas em meio LB-ágar 1,5% contendo 100μg/ml de 

ampicilina. As placas foram, então, incubadas a 37°C até o dia seguinte (cerca 

de 16 h). 

 
3.2.7. Rastreamento de clones bacterianos 
 

3.2.7.1. PCR de colônia 
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Clones bacterianos isolados foram repicados para placa de 96 poços 

contendo 100μL de meio SuperBroth, suplementado com antibiótico para 

seleção específica dos plasmídeos utilizados na transformação bacteriana, e 

incubados a 37°C por 18h. Cerca de 1μL de da suspensão de cada bactéria 

recombinante foi adicionada juntamente com 14μL de mix de PCR composto 

por 1,226mL de H2O, 150μL de tampão 10X, 45μL de MgCl2 50mM, 19μL de 

dNTP 10mM, 25μL de cada primer a 10μM e 10μL de Taq (50U, Biolase). As 

condições de ciclagem no termociclador foram: 95°C por 5min, 40 ciclos de 

95°C por 30s, 55°C por 30s e 72°C por 1min, seguida da extensão final por 

5min a 72°C. Os produtos de PCR foram analisados em gel de agarose 1%, 

corado com Brometo de Etídeo (0,5μg/mL) e visualizado em transiluminador 

Ultra Violeta (UV) 

 
3.2.7.2. Técnica de Rinji  

 

Após a incubação da placa de 96 poços contendo as bactérias 

transformadas, algumas colônias foram transferidas para tubos de ensaio 

contendo meio LB com ampicilina (100μg/ml). Após 6h de crescimento a 37°C, 

sob agitação, uma alíquota de 50μl de cada colônia foi misturada a 30μl de 

formol e 10μl de tampão de amostra 5X. Esta mistura foi vortexada e 

centrifugada por 2 min a velocidade máxima. O sobrenadante foi aplicado num 

gel de agarose 0,8%, corado com EtBr e visualisado em transluminador UV. 

 
3.2.8. Preparação de DNA plasmideal em pequena e média escala 

 

Os clones bacterianos analisados e selecionados foram inoculados em meio 

LB ou SuperBroth, suplementado com ampicilina (100μg/mL) e mantidos a 

37°C, sob agitação de 200-250rpm por cerca de 16h. Inóculos de 5mL e 50mL 

foram utilizados, respectivamente, para preparações plasmideais pequenas ou  

médias. Para a preparação dos DNAs plasmideais em pequena escala, foi 

utilizado o Kit Concert High Purity Plasmid Purification Systems – Plasmid 

Miniprep System (Invitrogen), conforme protocolo do fabricante. Para a 

preparação em média escala, foi utilizado o kit QIAGEN Plasmid Midi (Qiagen). 
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As preparações de DNA resultantes foram quantificadas por espectrofotometria 

a 260nm, sendo que 1 OD 260nm equivale a 50μg/mL de DNA. A pureza das 

preparações plasmideais foi determinada espectrofotometricamente, 

considerando-se uma relação superior a 1,8 (A260/A280nm) como aceitável. A 

identidade das preparações de DNA foi analisada através de digestão com as 

enzimas de restrição apropriadas, seguida de fracionamento dos produtos das 

digestões em gel de agarose 0,8%, corado com EtBr e visualisado em 

transiluminador UV. 

 

3.2.9. Seqüênciamento do transcrito completo de NRP/B de rato 
 

3.2.9.1. Seqüênciamento de clones originados por fragmentação randômica 

de NRP/B por sonicação. 

 

O volume de 12μL de solução contendo o transcrito completo 

correspondente ao gene r-NRP/B foi submetido à fragmentação aleatória por 

sonicação (4 pulsos de 45 seg a 0°C, de amplitude de 70%, com intervalos de 

15 seg). O produto da sonicação foi aplicado num gel de agarose 1%, sendo 

realizado, então, a seleção de fragmentos de 500pb. O pedaço de gel contendo 

os fragmentos do tamanho escolhido foi cortado e purificado com o Kit GFX 

(GE), conforme instruções do fabricante. Os fragmentos foram eluídos em 50μl 

de H2O Milli-Q estéril e, então, concentrados no Speed Vac para um volume 

final de 25μl. A reação de reparo e fosforilação (contendo a enzima Klenow + 

enzima PNK + ATP + dNTP + Tampão) foi realizada num volume final de 35μl, 

a 37°C por 45 min seguida de inativação das enzimas por aquecimento a 65oC 

por 20 min. O produto da reação foi purificado com o kit GFX para ligação nos 

vetores de clonagem pENTR2B, seguido de transformação bacteriana. A 

análise das colônias positivas foi realizada por PCR de colônia. Clones 

bacterianos contendo fragmentos de r-NRP/B foram submetidos ao 

seqüênciamento de DNA. 

 

3.2.9.2. Seqüênciamento automatizado de DNA  
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Utilizou-se o Kit DYEnamicTM ET dye terminator cycle sequencing (GE 

Healthcare), conforme protocolo do fabricante. O seqüenciador utilizado foi o 

ABI 3700 (Perkin Elmer). 
 

3.2.9.3. Montagem de seqüência Full length de NRP/B de rato e submissão 

ao GenBank 

 

A montagem do consenso foi realizada utilizando-se o programa Phred-

Phrap Consed (Ewing & Green, 1998; Gordon et al., 1998), além do programa 

Cap3 (Huang & Madan, 1999), ambos disponibilizados na internet por nosso 

laboratório (http://mariwork.iq.usp.br/ferramentas). Foram utilizadas outras 

ferramentas de Bioinformática disponíveis na Internet no site do NCBI. O 

depósito da seqüência completa Full length de NRP/B de rato no Genbank foi 

realizada através do site do NCBI. 

Alinhamentos múltiplos com a seqüência protéica de r-NRP/B foi realizada 

com o programa ClustalW multiple alignment , versão 1.8 (Chenna et al., 2003). 

 

3.2.10. Superexpressão de NRP/B em células ST1 

 

3.2.10.1. Transfecção 

 

Células ST1 foram plaqueadas em placas P60 (2x106 células/placa), na 

presença de 10% SFB DMEM 24hs antes do procedimento da transfecção. As 

células φnx-Ampho (linhagem celular empacotadora anfotrópica derivada da 

linhagem 293T de rim embrionário humano) foram plaqueadas em P60 na 

presença de DMEM contendo 10% SFB (HyClone) sem antibióticos. O DNA 

plasmideal (5-8μg) foi diluído em 300μl de DMEM sem soro e no caso das 

células empacotadoras, sem antibiótico. Em outro tubo eppendorf, 20μl do 

reagente de lipofecção (Lipofectamine 2000 – Invitrogen) foram diluídos em 

300μl de meio de cultura. O conteúdo dos dois tubos foi misturado e a mistura 

foi incubada por 20 min à temperatura ambiente, para ser, em seguida, 

adicionada ao meio de cultura das células. Nos ensaios de transfecção de 

células ST1, foi co-transfectado o vetor pX343, que confere resistência à 

Higromicina. 
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3.2.10.2. Isolamento dos clones transfectantes estáveis de ST1 transfectados 

com a construção pDEST 12.2/NRP/B. 

 

Após 48h de transfecção, as células foram tripsinizadas, diluídas e 

colocadas em placas P60, sendo mantidas em meio seletivo, contendo 

antibióticos adequados para o isolamento de clones transfectantes estáveis 

(500μg/ml de Geneticina + 350μg/ml de Higromicina). Após 15 dias no meio 

seletivo, as colônias foram isoladas pelo método de clonagem em anéis. Estas 

células foram transferidas para um dos poços de uma placa de 12 poços e 

mantidas em meio seletivo. Os clones resistentes foram expandidos e 

congelados para experimentos posteriores. A expressão de genes foi analisada 

por Northern blot. 
 

3.2.10.3. Coleta, titulação e concentração dos sobrenadantes virais. 

 

Após 24h da transfecção das células φnx-Ampho, foi efetuada a troca do 

meio de cultura para início das coletas de 2ml de meio DMEM 10%SFB de 12h 

em 12h, até 72h após a transfecção. As amostras coletadas foram 

centrifugadas a 1000g por 5 min para eliminação de debris celulares, sendo 

então, congeladas em ultrafreezer (-70oC). 

Os sobrenadantes contendo os vírus foram titulados em células 293T que 

estavam plaqueadas em placas de 6 poços (105 células/poço) em meio DMEM 

10%SFB. O meio de cultura foi substituído por 1ml de diluições seriadas (a 

partir da diluição 1:10) dos sobrenadantes em meio DMEM 10% SFB com 

8μg/ml de polibreno. Após 6h de incubação, foi adicionado 1ml de meio DME 

10%SFB. Para a construção retroviral pLPCX/EGFP, após 48h de incubação, 

foi feita a contagem das colônias fluorescentes, observadas em microscópio de 

fluorescência Nikon modelo TE-300 com filtro para o fluoróforo isotiocianato de 

fluoresceína (FITC) (excitação 460-510nm e emissão 515-565nm).  

Alíquotas de 1ml do sobrenadante contendo as partículas virais foram 

descongeladas e centrifugadas a 20.000g, 4oC por 4h. O sobrenadante foi 

descartado e as partículas virais foram ressuspendidas em volume 
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determinado de meio DMEM 5%SFB ou DMEM 10%SFB contendo 8μg/ml de 

polibreno para o protocolo de infecção. 

 
3.2.10.4. Infecção de células ST1 com retrovírus 

 

As células ST1 foram plaqueadas em placas de 96 poços (104 células/poço) 

e incubadas por 12h em meio DMEM 5%SFB. Para que a infecção ocorresse, o 

meio de cultura foi substituído pelo sobrenadante viral concentrado (título 

equivalente a 100 MOIs (Multiplicity Of Infection) em meio DMEM 5%SFB 

contendo 8μg/ml de polibreno. Após 24h, as células foram tripsinizadas e 

plaqueadas novamente em uma outra placa de 96 poços para repetição do 

mesmo procedimento. Após 24h da segunda infecção, as células foram 

tripsinizadas e plaqueadas em uma placa de 24 poços. A seleção com 

puromicina (3μg/ml), por 3 dias, foi iniciada 12h após o plaqueamento. Após a 

seleção, as células foram mantidas até que atingissem um número suficiente 

para congelamento em nitrogênio líquido. 

 
3.2.11. Análise funcional 
 

3.2.11.1. Análise por Citometria de Fluxo 

 

Em uma placa P100, foram plaqueadas 2x105 células em meio DMEM 

5%SFB, sendo que no dia seguinte, as células foram carenciadas com DMEM 

0,2%SFB. Após 24h de carenciamento, adicionou-se Hy (100ng/ml) ou 5%SFB 

por 24h. As células foram coletadas por centrifugação a 1.000g por 5 min e 

ressuspendidas em 500μl de PBSA e fixadas pela adição de 4,5ml de etanol 

70% por 15 min e guardadas por até um mês a 4oC. Para análise por 

Citometria de fluxo, as células fixadas foram coletadas por centrifugação e 

ressupendidas em 500μl de PBSA. As células foram novamente centrifugadas 

e ressuspendidas em 500μl de solução iodeto de propídeo (Iodeto de propídeo 

20μg/ml; Triton X100 0,1%), sendo incubadas por 15 min a 37oC para lise 

celular e marcação do DNA nuclear. A leitura foi realizada no Citômetro 

(FACSCalibur Becton-Dickinson) e os resultados foram analisados no 

Programa CellQuest e ModFit, sendo que este último programa permite a 
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delimitação e quantificação da população de células nas deferentes fases do 

ciclo celular. 

 

3.2.11.2. Curva de crescimento em substrato sólido 

 

Cerca de 5x104 células foram plaqueadas em meio de cultura 

DMEM10%SFB em placas de 24 poços, sendo o meio renovado a cada dois 

dias. Triplicatas das culturas de cada linhagem celular foram coletadas nos dias 

1, 3, 5, 7, e 9 após o plaqueamento. A coleta das células foi realizada através 

de tripsinização e fixadas com formaldeído 3,7%. As células fixadas foram 

mantidas a 4oC até o momento da contagem. A contagem das suspensões de 

células foi realizada em contador eletrônico (CELM – Companhia Equipadora 

de Laboratórios Modernos, modelo CC530), através de diluições apropriadas 

em solução salina (NaCl 0,9%; Azida de Sódio 0,02%), feita com auxílio de um 

diluidor variável (CELM, modelo DV-250).  

 

3.2.11.3. Ensaio de formação de colônia em meio semi-sólido 

 

O potencial tumorigênico das células ST1 foi determinado indiretamente, 

através de ensaios de crescimento em suspensão de agarose. Cada poço de 

placas de 24 poços foi preenchido com 500μl de agarose 0,6% em meio de 

cultura DMEM/10%SFB. Sobre esta camada semi-sólida, foram plaqueados 

100μl de meio de cultura contendo células isoladas diluídas nas concentrações 

de 103 e 102 células/mL em meio de cultura, em duplicatas. Rapidamente, 

para evitar a adesão das células, foram adicionados 500μl de solução semi-

sólida de agarose 0,3% em meio de cultura DMEM/10%SFB. Após 24h, foram 

adicionados 500μl de meio de cultura DMEM/10% SFB sendo que esta camada 

superior de meio de cultura líquido foi trocada a cada 3 dias. Quinze dias após 

o plaqueamento, as colônias foram fixadas com 100μl de formaldeído 37%, 

fotografadas em microscópio invertido (Nikon Diaphot, modelo Eclipse TE 300), 

contadas em aumento de 100x e o resultado analisado no programa de análise 

estatística Prisma. 

 

3.2.11.4. Ensaio de tumorigênese 
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Foram utilizados camundongos nude (Balb/c), de 4 a 8 semanas, os quais 

foram mantidos com acesso a água e ração ad libitum, com ciclos de luz de 

12h, no Biotério do Conjunto das Químicas da USP. As linhagens celulares 

foram previamente subcultivadas em meio de cultura DMEM completo, 

contendo 5% de SFB. As culturas em crescimento exponencial das linhagens 

de interesse foram tripsinizadas, centrifugadas e ressuspendidas em meio de 

cultura DMEM sem soro, e mantidas em gelo até o momento da injeção no 

animal. Cada animal recebeu a injeção subcutânea de 0,1mL da suspensão de 

células (contendo 2×106células) no dorso, após assepsia do local com etanol 

70%. Os animais foram mantidos até o dia do sacrifício nas condições acima, e 

foram observados, semanalmente, para detecção da formação de tumor e 

medição dos mesmos com paquímetro. No dia do término do experimento de 

tumorigênese (45 dias após a injeção, de acordo com a linhagem celular 

utilizada), os animais foram sacrificados em câmara de CO2 e os tumores 

formados foram extraídos cirurgicamente do dorso dos animais e preparados 

para ensaios de imunohistoquímica. 

 

3.2.12. Inibição de NRP/B em células ST1 
 

3.2.12.1. Transfecção para produção de partículas virais 

 

Células 293T foram plaqueadas em placas P35 (106 células/placa) na 

presença de DMEM contendo 10% SFB (HyClone) sem antibióticos, 24h antes 

da transfecção. Amostras (5μg) de DNA plasmideal foram diluídas em 250μl de 

DMEM (10% SBF, sem antibiótico) e, em outro tubo eppendorf, 10μl do 

reagente de lipofecção (Lipofectamine 2000 – Invitrogen) foi diluído em 250μl 

de meio de cultura. O conteúdo dos dois tubos foi misturado e, após incubação 

de 30 min à temperatura ambiente, a mistura foi adicionada ao meio de cultura 

das células.  

 

3.2.12.2. Coleta e concentração dos sobrenadantes virais 
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Após 24h da transfecção das células 293T, foi efetuada a troca do meio de 

cultura para início das coletas de 1ml de meio DMEM 10%SFB a cada 24h, até 

72h após a transfecção. As amostras coletadas foram centrifugadas a 1.000g 

por 5 min para eliminação de debris celulares, sendo então congeladas em 

ultrafreezer. 

Antes da infecção, os sobrenadantes, contendo as partículas virais, foram 

descongelados e centrifugados a 20.000g por 4h a 4ºC. O sobrenadante foi 

descartado e as partículas virais foram ressuspendidas em 450μl de meio 

DMEM 10%SFB contendo 8μg/ml de polibreno. 

 
3.2.12.3. Titulação dos lentivírus 

 

Os sobrenadantes contendo os vírus foram titulados em células 293T. As 

células foram pllaqueadas em placas de 6 poços (105 células/poço) e 

incubadas por 12h em meio DMEM10%SFB. Após este período, o meio foi 

substituído por 1ml de diluições seriadas (a partir da diluição 1:10) da 

suspensão viral em meio DMEM 10% SFB contendo 8μg/ml de polibreno. Após 

24h de incubação, o meio de cultura foi trocado por DME 10%SFB. Para todas 

as construções de lentivírus, após 48h de incubação, foi determinada em qual 

diluição foi possível observar colônias fluorescentes (observadas sob 

microscópio de fluorescência Nikon modelo TE-300 com filtro para o fluoróforo 

isotiocianato de fluoresceína (FITC) - excitação 460-510nm e emissão 515-

565nm). 

 

3.2.12.4. Infecção das células ST1 com lentivírus 

 

As células ST1 foram plaqueadas em placas de 12 poços 

(4x104células/poço) e incubadas por 12h em meio DMEM 5%SFB. Para que a 

infecção ocorresse, o meio de cultura foi substituído pela suspensão viral 

concentrada. As células foram expandidas, submetidas ao congelamento em 

nitrogênio líquido e à extração de RNA total a partir de lisado celular. 
 

3.2.13. Análise de expressão gênica (RNA e Proteína) 
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3.2.13.1. Ensaio de Northern Blot 

 

RNA total foi extraído através de lise celular com solução de isotiocianato 

de guanidina e purificado por centrifugação em solução de CsCl (Chirgwin et 

al., 1979). Alíquotas (20μg) de RNAtotal de cada amostra foram fracionadas por 

eletroforese em gel 1,2% agarose-formaldeído. Após a eletroforese, o gel foi 

analisado em transiluminador UV para se determinar a altura das bandas dos 

RNAs ribossomais e o RNA fracionado foi transferido para membranas de 

nylon, as quais foram hibridizadas, sob condições de estringência adequada, 

com sondas desnaturadas de cDNAs. Utilizou-se cerca de 30ng de cada sonda 

que eram produtos de PCR purificados de NRP/B e 36B4, um controle positivo 

que corresponde a uma proteína ribossomal. As sondas foram marcadas com 

[α-32P] dCTP e Ready-to-Go DNA Random Labeling kit (GE Healthcare) e 

purificadas com kit Microspin colum S300 (GE Healthcare), conforme 

instruções do fabricante. A quantificação das sondas foi realizada no cintilador, 

medindo-se a CPM de 1μl de cada sonda. Em seguida, as membranas foram 

lavadas sob condições de estringência: uma lavagem com 2X SSC, 0,1% w/v 

SDS, 25°C por 20min e 3 lavagens com 0,1X SSC, 0,1% w/v SDS, 65°C por 

15min. O sinal foi detectado utilizando o Storm Phospho Imager Analyzer 

(Molecular Dynamics) e quantificado usando o programa Image Quant 

Software. 

 

3.2.13.2. PCR em tempo Real 

 

3.2.13.2.1. Síntese de cDNA 

 

Cerca de 1μg de RNAtotal de linhagens celulares e de 0,7μg proveniente das 

amostras teciduais foram utilizados como molde para a transcrição reversa. As 

alíquotas de RNAtotal foram tratadas previamente com DNase I (2U, Fermentas) 

e RNaseOut (20U, Invitrogen) por 10min a 37oC. Após o anelamento dos 

oligonucleotídeos (oligo-dT e primer específico para NRP/B R), por 10min a 

75oC, a síntese de cDNA foi realizada por 2h, a 42oC, utilizando a enzima 

transcriptase reversa SuperScript III (200U, Invitrogen), seguida pela inativação 
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enzimática por 5min a 95oC. As amostras foram então tratadas com RNaseH 

(5U, Fermentas) por 30min a 37oC, para degradação do RNA da reação, 

seguida da inativação enzimática por 15min a 70°C. Para a quantificação da 

expressão gênica através de PCR em tempo real, as amostras foram diluídas 

30 vezes com água livre de nucleases. Para confirmar a qualidade do cDNA 

sintetizado, foram realizadas reações de PCR utilizando-se um par de primers  

específicos para o gene de expressão constitutiva gliceraldeído 3-fosfato 

desidrogenase (GAPDH For e Rev) e, como molde, os cDNAs sintetizados. 

Cada reação foi montada de forma que apresentasse uma concentração final 

de 1x para o tampão de reação da enzima Taq (Fermentas), 1,5mM de MgCl2 

(Fermentas), 0,2mM de dNTP (10mM, Invitrogen), 0,2μM de cada um dos 

primers F e R, enzima Taq DNA Polimerase (0,5U, Fermentas) e cDNA molde. 

A ciclagem utilizada nas reações foi de 94oC por 2min, 35 ciclos de 94oC por 

30seg, 56oC por 30seg e 72oC por 45seg e, após os ciclos, 72oC por 6min. As 

reações foram posteriormente analisadas em gel 1% agarose contendo 

brometo de etídeo.  

 
3.2.13.2.2. Desenho de primers 

 

Os primers foram desenhados no programa Primer Express versão 2.0 

(Applied Biosystems) e sintetizados pela Bioneer. Primers correspondentes aos 

genes housekeeping (de expressão constitutiva) GAPDH e HPRT foram 

usados como controles internos. As principais características dos primers 

desenhados pelo programa são: amplificar fragmentos cujo tamanho varie 

entre 50-150bp, apresentar quantidade de CG entre 30 e 80%, não possuir a 

capacidade de formação de dímeros ou de estrutura secundária e apresentar 

temperatura de anelamento entre 58oC e 60oC de acordo com o algoritmo 

nearest neighbor (Breslauer et al., 1986). Além disso, a fim de evitar uma 

eventual co-amplificação de DNA genômico contaminante, a maior parte dos 

pares de primers foram desenhados em exons diferentes. 
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Tabela 2. Seqüências dos primers utilizados para quantificação da expressão gênica 
através de ensaios de Real Time PCR. 
As seqüências estão representadas na direção 5’  3’. Os amplicons gerados apresentam um 
tamanho médio de 100pb. For:Foward; Rev: Reverse. 

 

Gene Seqüências dos Primers 
r-NRP/B For: GTGGCAATGGAAGAACTCATCAC 

Rev: GACCACGCCGTCATTCTGTA 
m- e r-GAPDH For;CATGGCCTTCCGTGTTCCTA  

Rev: CCTGCTTCACCACCTTCTTGA  
h-NRP/B For: CTCAGCAACTTCCAAACCATCA 

Rev: TCCTCTGTCTCCAGCTCTTCACT 
EST2 For: GCA ACG AGA CGG AGT TCC A  

Rev: ACA CGA AAA ATC CAT AGA TCC ACA CT 
EST3 For: CCATCGTGCACTCTTATGTCATC  

Rev: AGGGCTAGTGGTCGTCATGGT  
EST5 For: TCT ACT TTG GCA CCA GGG ACT T 

Rev: CCT GAT GAT TTG AGG TGG AAC AG 
EST6 For: CCTCCGACAAGGACAGATTCC 

Rev: AATCTCTTGGAGTAGAATAAACTGCATTC 
EST8 For: TCT GGA AGC GCA GCA ACA G 

Rev: CTG GAA GGT GCT GAC CCT CTT 
EST 10 For: TTA GGT ATA GAT GTA ATT GGA CCG AAA G 

Rev: CTC GAG GCC GCC TCT GA 
EST13 For: CCC GCT GTG CGT GTA GAA A 

Rev: GAA GCA TGT CAC ACC ACT GCT T 
1.FLJ23588 For: GAGCTGACCCATCTGCTAAACAGT 

Rev: AGCTCCTGTTGACTTGCTGTTCTC 
2.SULT4A1 For: CCGCATGGACTCGAACGT 

Rev: GGACACCCCCAGGAATCTG 
3.PNPLA3 For: TCTGCACAGGGAACCTCTACCT 

Rev: GAATGCATCCAAATATCCTCGAA 
4.SAMM50 For: TCCTCAGGCTTGGCAACATC 

Rev: CAAACTGGACGCCATCACAT 
5.PARVG For: AGTCAGAGAAGTTGGTGGAACAGC 

Rev: CTCCGGAGCCAGCTTAAATAATTC 
6.PRR5 For: CGTCCGGCAGCTGTTGA 

Rev: TTGTCCCGAAGGATCACCAT 
7.NUP50 For: CATGAGGTTCTTGCTCTACTTCCAGT 

Rev: TGTAACAGGACAAGCTCACCTCTCT 
8.FAM118A For: AGCTGAACAGAGCAGATGGAAACT 

Rev: CTGCCGAACTTCCAGGATGT 
9.RIBC2 For: GGCAGTTTGTGCATCTGTGAA 

Rev: CCAAGTTGTCCTCTTGTTCTTGCT 
10.FBLN1 For: GTGGGCTTCCGGCTCTCT 

Rev: GCCGTAGACGTTGGCACACT 
11.ATNX10 For: GCAAGCACCTTTGTGGATCA 

Rev: GGACGTCGAGAAGCCTAATTGT 
12.FLJ27365 For: CATCGTGGGCTAGGGAAGATC 

Rev: TGGACACAGTCCCTTGAGCTT 
13.PKDREJ For: TTGTGTCTCAGCTTTCCAGAACAC 

Rev: GTTGATCAAGACGCAGATCATCAC 
14.PPARA For: GTGCCTTTCTGTCGGGATGT 

Rev: TCACAGGTAAGAATTTCTGCTTTCA 
15.FLJ20699 For: CTCTCCACCACAAGCAACGAA 

Rev: CCTCGATGCCACCGAGACT 
16.TRMU For: CTGTGTGCTGACCCTCAATCA 

Rev: CCCCTTGTAGAACACAGCAAACT 
17.GTSE1 For: GCCCCTAGTGAGGCTCTTCTTGTA 
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Rev: AAGTCGATGAGAGGAAGGTCAATG 
18.CELSR1 For: CTCTTCCTCTCTCAGCTGGTGTTC 

Rev: TCATGTAGATGTAGTGGAGGAGGATG 
19.DIP For: CCGCAGGTTAACTGAAAATATGAGA 

Rev: GACGGAGTACCAGTCGGATAAGG 
20.CERK For: TCCGGAAATGCTCCAGGTT 

Rev: TTGACGCGATAAACTTCAACAAA 
21.TBC1D22A For: AGCACCCCCCCTTTGATC 

Rev: CTGGAAGGTGCTGACCCTCTT 
1'. HMOX1 For: GGCCAGCAACAAAGTGCAA 

Rev: AGTGTAAGGACCCATCGGAGAAG 
2'. SDF2L1 For: AACCTGCACACGCACCACT 

Rev: CACTGTCCATAGGTCCAGGTCGT 
3'. NF2 For: TGTACGGTGTGAACTACTTTGCAAT 

Rev: GATTTCATTCCACGGGAAGGA 
4'. TOB2 For: AGGCCACCCTGGAGGGAGAAG 

Rev: TCCTAGGCAGAGAATCAGCACAG 
5'. GAB4 For: GAGGAGCACTGGTAACATCCACTAC 

Rev: CCTGGACATAGTCCACCTTCTTG 
7'. YWHAH For: GACATGGCCTCCGCTATGAAG 

Rev: TGGCACCAACCACATTCTTGTAG 
8'. PIM3 For: ACACGGTCTACACCGACTTCGAC 

Rev: GTCCCCACACACCATATCGTAGA 
9'. TOM1 For: ATCCCTCAGATCGCCAATGA 

Rev TTGGTGGTCTGGCCTGTTC 
14'. NPTX For: AGCCTCATGGGATCCTTATCTTG 

Rev: CAGGTTAAACTGGGCAATGTCA 
16'. SYNGR For: AAGGACAACCCACTGAACGAAG 

Rev: CTGGAAGGCCAGCACAGC 
19'. TCF20 Isoforma A  
 
19'. TCF20 Isoforma B 

For: ACTTCTCGGTGAGGTGCCCTAAG 
Rev: CTCTGTGCTGAGGCTGCCTTTC 
For: GGTGCCCTAAGCACAAGGTGA 
Rev: GCACGGTAGGACGATTTCCAT 

21'. TIMP3 For: CCCCATGTGCAGTACATCCA 
Rev: GCACAGCCCCGTGTACATCT 

22'. SOX10 For: GTACCCGCACCTGCACAAC 
Rev: GGTCTTTCTTGTGCTGCATACG 

h-HPRT For: GAA CGT CTT GCT CGA GAT GTG A 
Rev: TCC AGC AGG TCA GCA AAG AAT 
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3.2.13.2.3. Reações de PCR quantitativo em tempo real 

 

As reações de PCR em tempo real foram realizadas utilizando-se o 

reagente SYBR Green, uma substância que possui maior afinidade pela região 

denominada minor groove da dupla fita de DNA e que emite fluorescência no 

comprimento de onda de 520nm, permitindo a detecção do produto da reação 

de PCR em tempo real. Foram feitas duplicatas de cada amostra utilizando-se 

o Master Mix PCR (Applied Biosystems) em um volume final de 12μL, contendo 

os primers forward/reverse (600nM) e 3μL de cDNA. Todas as amplificações 

foram realizadas no aparelho ABI Prism 7500 Sequence Detection System (PE 

Applied Biosystems), com a seguinte ciclagem: denaturação à 95oC por 10min, 

40 ciclos de 15 seg a 95oC (denaturação) e 60s a 60oC (anelamento dos 

primers e elongação). Foram realizados, também, controles de amplificação na 

ausência de molde (cDNA), denominados NTC (Non template Control). 

Foi definido um threshold (de 0,03) na fase exponencial de amplificação do 

gene no programa GeneAmp 5700. Assim que foi estabelecido o threshold, a 

partir da intersecção deste com a curva de amplificação, obteve-se o Ct da 

amostra (Threshold cycle, ciclo onde a fluorescência se encontra 

estatisticamente acima do background).  

Em experimentos de Real-Time PCR, deve-se considerar a possibilidade da 

variação da concentração inicial de cDNA na análise dos dados provenientes 

de duas ou mais amostras. Desta forma, para que os dados possam ser 

comparados, é necessário que estes sejam previamente normalizados, ou seja, 

a expressão do gene alvo foi determinada em função da expressão do gene 

controle. A quantificação das amostras foi realizada usando GAPDH e HPRT 

como controles. 
  

3.2.13.2.4. Determinação da eficiência dos primers 

 

Reações de PCR quantitativo, contendo 600nM de primers, foram 

realizadas utilizando-se como template uma mistura de cDNAs provenientes de 

diferentes linhagens humanas de cérebro diluídas em série. A análise de 

regressão linear dos valores de Cts em função do logarítimo da respectiva 

diluição forneceu o coeficiente angular da reta (a, em y=ax+b) que foi utilizado 
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para cálculo da eficiência de amplificação do produto pelos primers, na 

seguinte fórmula: 

 

( ) 1001(%) ×−= EfEf  
 
 
3.2.13.2.5. Confirmação da expressão diferencial 

 

De posse dos valores de Cts das duplicatas de cada amostra, calculou-se a 

média dos Cts das duplicatas. Dado que a expressão do gene é analisada em 

relação a uma amostra que é tomada como referência, calculou-se, então, a 

diferença entre a Média dos Cts da amostra referência (Mamostra ref) e a Média 

dos Cts da amostra estudada (Mamostra). Esta diferença foi definida como ΔCp. 

O cálculo do ∆Cp foi realizado para os dados do gene alvo e para os dados do 

gene de expressão constitutiva. A fórmula final (Pfaffl, 2001) para o cálculo da 

diferença de expressão dos genes entre as amostras analisadas, que 

considera que não há um ganho de duas vezes do produto amplificado a cada 

ciclo, dado que a eficiência (Ef) de amplificação dos primers utilizados não é de 

100%, é dada por: 

endógenocontrole

alvogene

endógenocontrole

alvo gene
CP

CP

Ef
Ef

ratio Δ

Δ

=  

 
3.2.13.3. Western blot 

 

3.2.13.3.1. Obtenção de extratos protéicos 
 

- Extração de proteínas celulares totais 

As células foram plaqueadas em placas de 100mm de diâmetro (P100). 

Após atingirem a subconfluência, o meio de cultura foi removido e as culturas 

foram lavadas com PBSA a 4oC. O tampão RIPA+ foi adicionado para lise 

celular. Após 15min no gelo e passagem por seringa com agulha de 22G, o 

lisado foi centrifugado a 10.000g, durante 10min, a 4oC, para retirada de debris 

celulares. A concentração de proteínas foi determinada utilizando-se o Kit da 
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Bio-Rad (Método de Bradford, 1976) e uma curva padrão de BSA (albumina 

sérica bovina). 

 

- Extração de proteínas citoplasmáticas e nucleares 

Cerca de 3x106 células ST1 foram plaqueadas em placas de 150mm de 

diâmetro (P150). Após atingirem a subconfluência ou após o esquema de 

tratamento, o meio de cultura foi removido e as culturas foram lavadas com 

PBSA, a 4oC. Com o auxílio de um policial, as células foram raspadas das 

placas na solução de PBSA e centrifugadas a 1.500rpm, por 5min, 4°C. O 

sobrenadante foi removido e as células foram ressuspendidas em 500μL de 

tampão hipotônico, seguido de centrifugação a 16.000g por 15seg. O 

sobrenadante foi novamente descartado, e as células foram incubadas por 

10min a 4°C em 400μL de tampão hipotônico, seguida da adição de 40μL de 

1%NP-40. As células foram agitadas (vortex) por 30seg, e centrifugadas a 

16.000g por 30seg, obtendo-se assim, a fração citoplasmática 

(sobrenandante). O pellet foi lavado com tampão hipotônico e ressuspendido 

em 100μL do tampão de extração nuclear, seguido de uma incubação a 4°C 

por 30min. A fração nuclear foi obtida após centrifugação a 20.000g por 30min, 

4°C. As alíquotas de cada lisado foram submetidas à quantificação de 

proteínas pelo método de Bradford (kit Bio-Rad Protein Assay) e estocadas a -

70°C. 

 

- Fracionamento de proteínas celulares (Fey et al, 1984) 

Cerca de 3x106 células ST1 foram plaqueadas em placas de 150mm de 

diâmetro (P150). Após atingirem a subconfluência ou após o esquema de 

tratamento, o meio de cultura foi removido e as culturas foram lavadas com 

PBSA, a 4oC. Com o auxílio de um policial, as células foram raspadas das 

placas na solução de PBSA e centrifugadas a 1.500rpm por 5min a 4°C. O 

sobrenadante foi removido e as células foram ressuspendidas em tampão CSK 

sem Triton e novamente centrifugadas. O pellet celular foi incubado com 

tampão CSK por 10min a 4°C, e as células foram centrifugadas em seguida por 

15min, a 3.300g, 4°C, obtendo-se a fração citoplasmática solúvel 

(sobrenandante). O sedimento foi incubado com 100μL do tampão RSB-Majic 
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por 15min a 4°C e a mistura foi centrifugada a 20.000g por 5min a 4°C, 

obtendo-se a fração enriquecida com proteínas nucleares (sobrenandante). O 

sedimento foi ressuspendido e incubado em 50μL no tampão de digestão, a 

20°C por 20min. As proteínas associadas à cromatina foram extraídas com 

0,25M de sulfato de amônio após centrifugação por 10min a 20°C e 20.000g. 

As proteínas de matriz nuclear (sedimento) foram extraídas com a solução de 

ressolubilização por 30min a TA (temperatura ambiente). Todas as frações, 

com exceção da fração contendo matriz nuclear (20°C), foram centrifugadas a 

20.000g por 30min a 4°C e aliquotadas à -70°C. Cada lisado foi quantificado 

pelo método de Bradford (kit Bio-Rad Protein Assay). 
 

3.2.13.3.2. Western blot 

 

Para o fracionamento das proteínas presentes nos extratos protéicos, 

alíquotas de igual massa (50μg) foram incubadas por 5 min a 100oC em 

tampão de amostra para proteínas e aplicadas no gel 6 a 12% SDS-PAGE. 

Após a corrida em cuba de eletroforese vertical, as proteínas do gel foram 

transferidas para uma membrana de nitrocelulose, via semi-seca ou úmida em 

tampão de transferência. A membrana foi então corada com Ponceau 5% para 

avaliar a eficiência da transferência e, em seguida, descorada com água 

destilada. 

Os sítios inespecíficos da membrana foram bloqueados com solução TBST 

com 5%m/v de leite desnatado por 16h, sob agitação. Em seguida, a 

membrana foi lavada com TBST por 6 vezes, por 5 min cada, a temperatura 

ambiente e incubada com TBST 5% de leite contendo anticorpos primários anti-

Enc1 (NRP/B) na diluição 1:250, anti-αtubulina, na diluição 1:1.000 A 

membrana foi novamente lavada (6 vezes) com TBST por 5 min cada e, então, 

incubada com o anticorpo secundário anti-IgG de coelho (anti-αtubulina) e anti-

IgG de camundongo (anti-Enc1) na diluição 1:1.000 em TBST 5% leite por 1h a 

temperatura ambiente e sob agitação. Após 6 lavagens com TBST por 5 min 

cada, a membrana foi revelada com o sistema quimioluminescente (Kit ECL 

Plus – GE). Um filme de raio X foi exposto à membrana até obtenção do sinal 
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adequado ou através do sistema analisador de imagens Storm (Molecular 

Dyanmics –GE Healthcare). 
 

3.2.13.4. Imunofluorescência 

 

Foram plaqueadas em lamínulas circulares na densidade de 104 células, em 

DMEM 5%SFB. As células foram fixadas por 10 min a -20oC com metanol e 

bloqueadas com solução de bloqueio (2% BSA), seguido da incubação com 

anticorpo primário contra Enc-1 (BD Biosciences) diluído 1:100, por 1h a 37°C 

e com o anticorpo secundário α-mouse conjugado com FITC (diluição 1:1.000) 

por 45 min a 37°C. As lâminas foram lavadas e secas para serem fixadas com 

Vectarshild (Vector) em lâminas de vidro para visualização em microscópio de 

fluorescência. O controle negativo foi obtido, omitindo a marcação com o 

anticorpo primário. 

 

3.2.13.5. Imunohistoquímica 

 

Foi realizada em colaboração com o Prof Fábio Nunes da Faculdade de 

Odontologia da USP. Secções (4μm de espessura) de tumores fixados em 

formaldeído e embebidos em parafina foram preparados previamente. A seguir, 

as amostras foram hidratadas em álcool e água. As secções foram 

autoclavadas por 3min. em tampão citrato 10mM – pH 9 para a exposição de 

antígenos e incubadas com H2O2 (3%, 10min.). O anticorpo monoclonal anti-

Enc1 (diluição 1:100) foi utilizado para marcação primária, seguido pelo 

anticorpo secundário conjugado com peroxidase. A imunoreatividade foi 

visualizada com 3-3´diaminobenzidina (DAB). O controle negativo foi obtido, 

omitindo-se a marcação com o anticorpo primário. 

 

3.2.14. Análises Estatísticas 
 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa Prisma 

(versão 4.0, da GraphPad Software Inc.). Os dados foram analisados como 

teste paramétrico teste-t de Student, uma vez que os grupos de dados 

apresentaram distribuição normal. Para análises considerando mais do que 
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duas populações de dados, os mesmos foram avaliados por análises de 

variância ANOVA seguida por Turkey t-test. Valores de p<0,05 foram 

considerados significativos. 

 

3.2.15. Estratégias adotadas para identificação de genes putativamente 
relacionados com gliomas humanos. 

 

3.2.15.1. Utilizando-se os dados obtidos no Projeto TFI (Transcript Finishing 

Inititiative) 

 

Primeiramente, alguns parâmetros foram selecionados para a escolha de 

uma região cromossômica deletada em gliomas humanos.  

 
3.2.15.1.1. Levantamento bibliográfico correlacionando gliomas com deleções 

cromossômicas. 

 

A taxa de deleção cromossômica foi analisada através do levantamento 

bibliográfico das deleções que ocorrem nos vários graus de malignidade dos 

gliomas humanos. Existem diversas tecnologias que permitem a análise de 

deleções cromossômicas, como o LOH (loss of heterozigoity), FISH 

(fluorescent in situ hybridization) e CGC (comparative genome hybridization). 

Devido a maior sensibilidade e a detecção de regiões cromossômicas menores, 

o LOH foi selecionado para ser a base de comparação dos artigos científicos. 

 

3.2.15.1.2. Análise das regiões descritas contendo LOH. 

 

As regiões contendo LOH associadas a gliomas foram analisadas conforme 

a incidência nos cromossomos locis relacionados e número de genes 

supressores de tumor já descritos na região. As análises destes dados 

permitiram confrontar diversos trabalhos científicos para a escolha de uma 

região de LOH. Um outro fator considerado na análise foi a quantidade de 

amostras analisadas e marcadores utilizados em cada estudo, minimizando a 

probabilidade da deleção ser ao acaso e não um fator crucial para a formação 

ou desenvolvimento da neoplasia. 
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3.2.15.1.3. Minimização do tamanho da região escolhida. 

 

O tamanho da região escolhida deve ser o menor possível, para facilitar o 

rastreamento dos candidatos a GST (Genes Supressores de Tumor). Após a 

seleção da macro-região de interesse, seus marcadores moleculares foram 

mapeados para confrontação dos trabalhos científicos para delimitação da 

região mínima de deleção. O mapeamento dos marcadores foi realizado com o 

programa Map View, disponível no site do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

A qualidade do seqüênciamento da região escolhida também foi analisada.  

 

3.2.15.1.4. Análise da região cromossômica selecionada 

 

Primeiramente, foi realizada a identificação dos contigs e dos clones 

genômicos presentes na região selecionada no programa Map View. Os 

contigs são compostos por clones genômicos que se sobrepõem, formando 

uma região contínua. Os clones genômicos foram então analisados para a 

presença de clusters de EST ou de mRNA completo (full length) no banco de 

dados do transcriptoma humano, desenvolvido para o Projeto TFI, em 

colaboração com a Dra. Anamaria Aranha Camargo do Instituto Ludwig de 

Pesquisa sobre o Câncer. O banco de dados, desenvolvido pela Rede de 

Bioinformática para o projeto TFI, era composto pela seqüência genômica do 

banco de dados EMBL (European Molecular Biology Laboratory), versão 66 e 

por seqüências transcritas obtidas de diversas fontes: seqüências de mRNA e 

ESTs humano presentes no EMBL versão 66, seqüências ORESTES 

provenientes do Projeto HCGP - Genoma Humano do Câncer LICR/FAPESP 

(Camargo et al., 2001; Dias Neto et al., 2000) e seqüências de mRNA humano 

do banco de dados RefSeq, disponibilizado pelo NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/LocusLink/refseq.html) (Sogayar et al., 2004). O 

banco de dados utiliza a linguagem MySQL, um banco de dados relacional, que 

possui duas características fundamentais: facilidade de uso, com comandos 

fáceis e existência de várias ESTs disponíveis nos bancos públicos, além de 

todas as ORESTES obtidas no Projeto HCGP. Todos os dados armazenados 

no banco de dados relacional foram utilizados para a criação de clusters de 
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seqüências transcritas baseadas nas posições de cada um dentro dos clones 

genômicos individuais, ou seja, se coordenadas de pelo menos um exon 

fossem comuns a dois transcritos, então os mesmos eram considerados parte 

de um mesmo cluster. Os números de acesso do GenBank dos clones 

genômicos localizados na região 22q foram utilizados para iniciar as buscas de 

clones completos de mRNA (Full length) e de transcritos parciais de transcritos 

(ESTs) no banco de dados. 

O critério de escolha de ESTs baseou-se na presença de splicing, uma vez 

que esta estrutura é uma evidência de seqüência expressa, afastando a 

possibilidade de ocorrência de contaminação com DNA genômico. O passo 

seguinte foi a remoção dos clusters redundantes (clusters com overlaping). 

A inspeção manual foi realizada, uma vez que a lista de ESTs e mRNAs 

completos (Full length) foi gerada automaticamente a partir do banco de dados 

do transcriptoma. Primeiramente, foram realizadas verificações do real 

mapeamento das seqüências de ESTs e mRNAs completos no cromossomo 

22, utilizando-se o programa BLAST, do NCBI e a confirmação da existência de 

splicing nas ESTs através da interface gráfica do Projeto TFI ou pelos 

programas BLAST ou BLAT. 

Com a finalização desta etapa de inspeção manual, foi possível selecionar 

algumas seqüências candidatas para desenho de primers e avaliação de sua 

expressão em amostras de tumores cerebrais através de ensaios de PCR em 

tempo real, já descrito anteriormente. 

 

3.2.15.2. Utilizando-se os dados de expressão diferencial entre as linhagens 

ST1 e P7  

 

A partir da lista de genes diferencialmente expressos entre as linhagens 

ST1 e P7 de rato (ambas tratadas por 24h com hormônio glicocorticóide 

hidrocortisona (Hy) em meio de cultura DMEM suplementado com 5% SFB) 

obtidas no trabalho do doutorando Christian Colin (Colin, 2006), foi realizada 

uma análise para a obtenção da localização cromossômica dos genes de rato 

no genoma humano com o intuito de avaliar se há genes localizados na região 

cromossômica previamente determinada (cromossomo 22) e se tais genes 

estariam associados com tumores cerebrais humanos.  
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A partir de 1.293 genes diferencialmente expressos entre as linhagens ST1 

e P7 (dados obtidos a partir da hibridização de microarrays Affymetrix ® 

contendo 24 mil sondas referentes a transcritos de mRNA e clusters de ESTs 

do banco de dados do Unigene – Build 34), foi possível determinar 

automaticamente, através de busca de cada número de acesso dos genes 

diferencialmente expressos nos arrays da Affymetrix e localização dos mesmos 

no Cytoband de rato (NCBI), obtendo-se o nome do gene. Através do nome do 

gene, foi realizada uma busca no GeneEntrez do NCBI, possibilitando 

identificar a localização cromossômica do gene no genoma humano. A 

localização cromossômica dos genes no genoma humano foi obtida para 

somente 493 deles (aproximadamente 38% de eficiência). Isto ocorreu devido 

ao seqüênciamento do genoma do rato ainda se apresentar incompleto, assim 

como o transcriptoma do mesmo. 

Foi realizada, então, uma análise manual, utilizando-se ferramentas de 

Bioinformática disponíveis no site do NCBI e na interface gráfica de genomas 

da UCSC (genome.ucsc.edu). Cada gene ou EST de rato foi localizado no 

genoma de rato e a existência de um ortólogo humano investigada, sendo sua 

localização cromossômica anotada. Deste modo, foi possível identificar 23 

genes localizados no cromossomo 22 humano. 
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4. RESULTADOS 
 
4.1. Isolamento e Identificação do cDNA correspondente ao transcrito 

completo de NPRB de rato e descrição da sua estrutura genômica. 
 
4.1.1. Amplificação e clonagem do cDNA correspondente ao transcrito 

completo de NRP/B de rato. 

 

A amplificação do transcrito completo de NRP/B de rato foi obtida pela 

metodologia de long distance PCR, conforme descrito no item 3.2.4 de 

Métodos, utilizando-se os primers específicos, NRP/B 5’ e NRP/B 3’, os quais 

foram desenhados baseados em seqüências de EST de rato (Genebank n° 

BF412571, BQ210995, respectivamente). Como a região 3’ final do gene 

possuía uma baixa quantidade de GC, foi adicionado um sítio de Not I na 

extremidade 5’ do primer para facilitar a posterior clonagem em vetores de 

expressão e aumentar a quantidade de bases GC pareadas na seqüência. O 

produto amplificado de 4,5 kb na reação de long distance PCR foi fracionado 

em gel de agarose 0,8%, em tampão TAE 0,5X (Figura 1). O tamanho do 

produto amplificado corresponde ao tamanho do transcrito de rato predito, 

baseado na homologia com seqüências humana e de camundongo, já descritas 

na literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Amplificação do cDNA completo de NRP/B de rato.  
Eletroforese em gel de agarose 0,8%. Amplificação do cDNA correspondente ao transcrito 
completo de NRP/B de rato (~4,5Kpb), sintetizado a partir de uma biblioteca de cDNAs de ST1. 
PM: Padrão de peso molecular 1Kb (kilopares de bases, Fermentas).  
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O fragmento obtido nesta amplificação foi purificado utilizando-se o Kit 

GFX, e digerido com as enzimas de restrição Sal I e Not I para posterior 

clonagem no vetor pENTR2B, como descrito em Métodos (item 3.2.4.1). Após a 

ligação e transformação de bactérias eletrocompetentes, seis clones foram 

analisados, por digestão, com as mesmas enzimas de restrição utilizadas para 

clonagem (Figura 2). Observa-se o resultado da digestão dos clones, liberando 

o fragmento de 4,5kp correspondente ao transcrito completo de NRP/B de rato 

e o fragmento de 2,7kp, correspondente ao vetor vazio pENTR2B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Confirmação da clonagem de r-NRP/B no vetor pENTR2B por digestão com 
enzimas de restrição.  
Eletroforese em gel de agarose 0,8%. Análise por restrição (enzimas Sal I e Not I) de 6 clones 
positivos para a ligação entre o vetor pENTR 2B e NRP/B de rato. PM: Padrão de peso 
molecular 1kb (kilopares de bases, Fermentas). 
 

4.1.2. Seqüenciamento completo de r-NRP/B. 
 

Parte do produto de PCR contendo o cDNA correspondente ao transcrito 

completo de NRP/B de rato foi submetido à sonicação para fragmentação 

randômica por ultrassom, conforme descrito em Métodos (item 3.2.1). O 

produto sonicado foi fracionado em gel de agarose 1% para isolamento dos 

fragmentos que apresentavam tamanho de aproximadamente 500bp. Os 

fragmentos purificados foram clonados em pENTR2B e 96 clones foram 

escolhidos, aleatoriamente, para crescimento em meio LB, seguido de reação 

de PCR de colônia com os primers ATTB1 e ATTB2 do vetor pENTR2B (Figura 

3). Nesta figura, observa-se a amplificação de 37 insertos de tamanhos 

aleatórios correspondentes a fragmentos da seqüência de cDNA 

correspondente ao transcrito completo de NRP/B de rato. 
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Figura 3: PCR de colônia dos fragmentos de NRP/B sonicados.  
Eletroforese em gel de agarose 0,8%. PM: Padrão de peso Molecular Mix Ladder (Fermentas). 
PCR de colônia (48 clones) da ligação dos fragmentos sonicados de ~500pb de NRP/B de rato 
no vetor pENTR2B para posterior reação de sequenciamento.  

 

 

 

Os produtos da reação de PCR de colônia foram submetidos à reação 

de seqüênciamento, conforme descrito em Métodos (Item 3.2.9.2). A 

montagem do transcrito de NRP/B de rato foi realizada utilizando-se o pacote 

de programas Phred-Phrap/Consed e Cap3, disponíveis na internet por nosso 

laboratório (Métodos item 3.2.9.3). Na Figura 4, observa-se o alinhamento dos 

4 contigs que foram montados no Programa Phred-Phrap/Consed que alinham 

com NRP/B, ou seja, o sequenciamento de 96 clones aleatórios não foi 

suficiente para abranger toda a seqüência de NRP/B de rato. Para a finalização 

da montagem da seqüência de NRP/B, foram desenhados 4 primers 

específicos (NRP/Bcontig2, NRP/Bcontig4, NRP/Bcontig5 e NRP/Bcontig6), 

nas extremidades dos contigs com a finalidade de unificar todas as seqüências 

em apenas uma seqüência contígua. 
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Figura 4: Alinhamento dos 4 contigs (Contigs 3, 4, 5 e 6) originados da montagem da 
seqüência do cDNA correspondente ao transcrito completo de NRP/B de rato na 
seqüência do genoma de rato pelo Programa BLAT (http://genome.ucsc.edu). 
As caixas largas representam os exons e as linhas finas representam os introns. Seqüências 
obtidas através de diversos programas de predição gênica e ESTs de rato também estão 
representados. Primers adicionais foram desenhados para finalização da sequencia completa e 
estão indicados em vermelho. (A: NRP/Bcontig6 For; B: NRP/Bcontig2; C: NRP/Bcontig4 Rev e 
D: NRP/Bcontig5 Rev). 

 

A partir de preparações plasmideais da construção pENTR2B-NRP/B, foram 

realizadas reações de seqüenciamento com os primers descritos acima. As 

seqüências originadas destas reações foram somadas às seqüências obtidas 

no seqüenciamento de fragmentos aleatórios e a montagem foi realizada com o 

auxílio do programa Phred-Phrap/Consed, originando a montagem completa da 

seqüência do cDNA de NRP/B de rato.  

 

4.1.3. Análise da estrutura genômica de NPR/B de rato 
 

A B         C   DA B         C   DA B         C   D
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Como o resultado do seqüenciamento e a montagem da seqüência 

consenso foi possível identificar um contig de 4.545 nucleotídeos (Figura 5) 

compatível com o tamanho estimado de NPR/B em ensaios de Northern blot. 

Quando a seqüência foi analisada no Programa ORF Finder do NCBI para a 

identificação de possíveis fases abertas de leitura de NRP/B, foi encontrada 

uma ORF (open reading frame) de 1.770pb na frame +2 que codifica uma 

proteína de 589 aminoácidos (Figura 6),  

 
 

 > NRP/B de rato 
AATTTGGNGGGGCAGCAAACCAACCTATTTCAGTCGACGCAGGCTCACTCTCCCCTGGCTAGGCGAGCGCCCGCAGACGCTTGGCCCG
GCCGGGGCGCCAGGTCCGTAGCTGCTGATCGGGAGACCGAGATCAGCTGCCTGCCGGAGCCGGCCTGAGAGCCACTACCCGGGACGCC
ATCGCCTCCCTTCCCGGCGCTCTTTTCTCCCCGGCGATCGCCACCGCTTCCTGGAACAGAGACGCCTTTCTTCGGCTCCCTGCGGGTG
ACCGAGGCAAGAACCCCAGCCGGTTGTGTGCGGAGGCCAGTCGCCACTACTGAGTTGAAACAAAATGTCCGTCAGCGTGCATGAGAAC
CGCAAGTCCAGGGCCAGCAGCGGCTCCATCAACATCTACCTGTTTCATAAGTCTTCCTATGCCGACAGTGTTCTCACTCACTTGAACC
TTCTGCGTCAGCAGAGGCTCTTTACAGACGTCCTCCTTCATGCGGGAAACAGGACCTTCCCTTGCCACCGGGCAGTGTTGGCTGCCTG
CAGCCGCTACTTCGAAGCCATGTTCAGTGGTGGCCTGAAAGAGAGCCAGGACAGTGAGGTGAACTTCGACAATTCCATCCACCCAGAA
GTCTTAGAGCTGCTTCTGGACTACGCATACTCCTCCCGGGTCATCATCAATGAAGAAAATGCTGAGTCCCTCCTGGAGGCTGGTGACA
TGCTGGAGTTTCAGGACATCAGGGATGCATGTGCAGAATTCCTGGAGAAGAACCTGCATCCCACCAACTGCTTAGGGATGCTGCTGCT
GTCTGACGCCCACCAGTGCACCAAGCTGTACGAACTCTCCTGGAGAATGTGTCTGAGCAACTTCCAAACCATCCGGAAGAATGAAGAT
TTTCTCCAGTTGCCCCAGGACATGGTGGTGCAGCTCCTGTCCAGCGAAGAACTGGAGACAGAAGACGAAAGGCTGGTGTATGAGTCTG
CAATGAACTGGATTAGCTATGACCTGAAGAAACGCTACTGTTACCTCCCAGAACTGTTGCAGACAGTGAGGCTGGCCCTTCTTCCTGC
CATCTATCTCATGGAGAACGTGGCAATGGAAGAACTCATCACCAAGCAGAGAAAGAGTAAGGAGATTGTGGAAGAGGCCATCCGGTGC
AAACTAAAAATCTTACAGAATGACGGCGTGGTCACCAGTCTCTGTGCTCGCCCTCGGAAAACTGGCCACGCCCTGTTCCTCCTGGGAG
GGCAGACTTTCATGTGTGACAAACTGTACTTGGTAGACCAGAAGGCTAAAGAAATCATTCCCAAGGCTGACATTCCCAGCCCGAGGAA
AGAGTTCAGTGCGTGTGCGATTGGCTGCAAAGTGTATATTACTGGGGGGCGGGGATCAGAGAACGGAGTCTCAAAAGATGTCTGGGTT
TATGATACCCTGCATGAGGAATGGTCCAAGGCTGCCCCCATGCTGGTGGCCAGGTTTGGCCATGGATCAGCCGAACTGAAGCACTGCC
TGTATGTGGTCGGTGGGCACACAGCTGCAACTGGCTGCCTCCCAGCCTCTCCTTCAGTCTCTCTAAAGCAAGTAGAACAATATGACCC
CACAACCAACAAATGGACCATGGTAGCCCCACTCCGAGAAGGTGTCAGCAATGCTGCTGTAGTGAGCGCCAAGCTCAAGCTGTTCGCT
TTCGGAGGTACCAGCGTAAGCCACGACAAGCTTCCTAAGGTTCAGTGTTATGACCAGTGTGAAAACAGATGGACAGTTCCAGCCACCT
GTCCCCAGCCCTGGCGTTACACAGCCGCAGCTGTGCTGGGGAACCAGATTTTTATCATGGGTGGGGATACAGAATTCTCAGCCTGCTC
TGCTTACAAGTTCAACAGTGAAACTTACCAGTGGACCAAGGTAGGAGACGTGACAGCCAAGCGCATGAGCTGCCATGCCGTGGCCTCC
GGGAACAAGCTTTACGTGGTTGGAGGATACTTCGGCATTCAGCGCTGCAAGACGTTGGACTGTTACGATCCGACTTTAGATGTGTGGA
ACAGCATAACCACGGTTCCCTACTCTCTGATCCCTACCGCGTTCGTCAGCACCTGGAAACACCTGCCTTCCTAATGCAGAGCAAACCA
AGGAGAGCACGAGTGAGCTCACTCTGACACACACGAGATGTCGTTTCTGCTCTGAAGAAGGCAAGTTTAATGAAGAGAAAGAAAAAAA
AACAGGAGCAGTTGCTACTAAACTCCTCGAATACCATTGGCTGCACCTTGTGAACACTCTTTAAGTGGACATGAAGGAAGGGGTGGGG
GAGGGGGCGGGTTTTTTTTTTTTCCCCCAATGTAAGTAGCACATGGTTTAAATATGAATGACTGAACTTGTGATCTAGTCCTTGTCTG
GTAATTGTGGATTAATGTCAGCGTTAATCAGCCCCTCAAAGGGAGAGAGAAGCTGGGCTTTTCCCTTGTTGTACCTCATTCAGCTTCT
GATTTCCACGGCCCCACCATTTATGTGCAAGATTTGAAATGGTTGTCAGCTTCCTCTGAGGACTGAGCTTGAAGCCTCTCTTCCAGCT
GCTGTTAGAGATGCAGAGCCGAGCAAGGGTCAGGAGGGAAGCTGACCTGGCTGACTGAATAAGGGGGAACCCCAGGACTCTCCACTCA
TCTCCAAGACTTGTGGTCCCCAGGAACGTCTGGAAACAATGGGGACATTGTTGGTCGGCTGTTTGGTAGATGCTATTTATAAGTGACT
TTAAACCTTCTCTTGGCTGTTAAGAAATGTGTTCTAGATTTAGCTATTTATTGTTTGCGGCCTGCATGCTGAAACAGTGCTTACGTTG
TTGTCTCCACGTGTATGGGCCTGTGGAGACGGTCGTATGTTTTGCACATTTCGTAGCTGTTGGTGTGCTTTGCCGTGTGCGTGCACGC
AGACACACAAAAAGAAAACTTTGGGACTATAATTTGGAGGATAAGTAAAGGGTGGGTGGGGGAAGGGTGCATTTTTGAAGTGTCCGGA
CAGAGACAGATTCTGAGATGGAAACTTAAATTACATCCCAGAGGCAGGGAAACTATGAAGTCACCGTTCCTAGACCACCCCTTACTGA
GGTTCCACGGTCACACTGACGGCAGGACCCACAAGGGCAGGGTATTGGTCTGCCCTCCTTTCTCCTGTCTGTCTGACTTACCTAACTT
TGGTCTCGGCTGCTGACACTTGGAAAGGACCAAATTACTTGATAGTATTTCCCCCTGTTTGTGTAATAGCCTGAAACCTTGGAGAGGT
TCCAGAATACTTCTGTATATAGGGCACAGGTGAAGACATTGTCCAAAGCTTATTTATTTATCTATTTATTTACCCTGGCTGAGTAACC
ACACCAGTAGGGGGAAAACTAAAATGTGTTGAGTGTAAACAAAGTCACCAGCCTGGCTAGAAATTCTCCCTGGAAAACATCCATTTTG
ATACAATGTAAACGTTAGTGTTCACCCTTAGATACATGTTGAAAGAGAGCTTTGGTACGCGGAAGTGGCATCTTTGGTCACACACCAT
GCCAAAGTGAAGAGGTGGCCAGTGGAGGTCTTCCGGTCCTGTCGGGATCATTTGTGAATACATTCTTTGCCCCTCTTAAGTACTTGTT
TACTAAACATGTGCAGTGGTAGGTATTAGTGTTAGATCACAGTGGGCACTTCCCTGGGGATCTGGGGAAGACCAGAGCTTGCAACTCT
GCCTGTTTTGATCCCTATTTCTCACAGTGCTGTATTAAAAAAAATAGGATTTAAGACAGATAACCACCTTTACATTGTGAGTGTGTTT
GCCTTGTCTAACGACAGATAATTCCTTAACATTTCTTTTCACCTTAGTACTTTAGGCTAATTATACACGTCTGTCTATGCCATGAGTA
AGTGGACTGTAGTCGGACCAAAAGAAAACAAATGAGCCGTTGGACCATTTGTGCAGTCAGTTTCTGGTCCTTAGATGTATCCTAAGCA
GTAAGTGTCTGATTGTACCCTGGTGGTATGATCAGTTGTCTCGTAGCTGTCTCAGCTCCACAGTTTACAATGCAAATCTGTCTCAAGA
TCTTCACGTCACTGCTGCTGAGAGCAGGGAGAATTCTCTGCAGCTGTTTCAAAGTTGTGGCCCGGCCTTGAATCCTCTGTTAATTACT
GTGTGAGCCAGAGGGAGCTGCCCAGCAAGGGTGGGCCCCCAGCCGGCAGGGGAACTTTCTAGACTCCCCGCTCATTCAATTGATCTAG
GCATTCGGGCCTGCTACTTGACCATTCTCGCCCTGTGAAATGTCCCACACTTTGAAGCAAATACAATTCACAGCACAGTACACACAAA
AACCCTGGCATAAGACAGGGGAGGTTCTTCTTATTTTGTGAGCCGGTTGCCCTGGAAACGGATAACAAAGGGCAGCCTTCCACTTCTG
GCATAATGGTGGAGCCTCTTTTCTCAGGCTTGACACCTGTCTGAATAAGAGTGATTAGAGCCGCATAATATCCCTCTCTTGGCTATTG
AATATGTGGTTCACATACCAAACCCTGTAGAAGTTAGAAGACGGTCGCGGCCGCTCA 

 

Figura 5: Seqüência do transcrito completo de NRP/B de rato. 
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Figura 6: Determinação da fase aberta de 
leitura de NRP/B de rato através do 
Programa ORF Finder do NCBI 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/orf).  

A seqüência de 4545pb codificante 
para NRP/B de rato foi analisada neste 
programa, sendo encontrada uma ORF (Open 
Reading Frame) na fase de leitura +2, de 
1.767pb. As outras ORFs encontradas nas 6 
fases de leitura pode ser observada no quadro 
acima (caixas verdes). A seqüência de 
nucleotídeos da maior fase de leitura está 
descrita ao lado, com a seqüência de proteína 
correspondente a 589 aminoácidos. 

 

 

 

 

 

 

329 atgtccgtcagcgtgcatgagaaccgcaagtccagggccagcagc
M S  V  S  V  H  E  N  R  K  S  R  A  S  S 

374 ggctccatcaacatctacctgtttcataagtcttcctatgccgac
G  S  I  N  I  Y  L  F  H  K  S  S  Y  A  D 

419 agtgttctcactcacttgaaccttctgcgtcagcagaggctcttt
S  V  L  T  H  L  N  L  L  R  Q  Q  R  L  F 

464 acagacgtcctccttcatgcgggaaacaggaccttcccttgccac
T  D  V  L  L  H  A  G  N  R  T  F  P  C  H 

509 cgggcagtgttggctgcctgcagccgctacttcgaagccatgttc
R  A  V  L  A  A  C  S  R  Y  F  E  A  M F 

554 agtggtggcctgaaagagagccaggacagtgaggtgaacttcgac
S  G  G  L  K  E  S  Q  D  S  E  V  N  F  D 

599 aattccatccacccagaagtcttagagctgcttctggactacgca
N  S  I  H  P  E  V  L  E  L  L  L  D  Y  A 

644 tactcctcccgggtcatcatcaatgaagaaaatgctgagtccctc
Y  S  S  R  V  I  I  N  E  E  N  A  E  S  L 

689 ctggaggctggtgacatgctggagtttcaggacatcagggatgca
L  E  A  G  D  M L  E  F  Q  D  I  R  D  A 

734 tgtgcagaattcctggagaagaacctgcatcccaccaactgctta
C  A  E  F  L  E  K  N  L  H  P  T  N  C  L 

779 gggatgctgctgctgtctgacgcccaccagtgcaccaagctgtac
G  M L  L  L  S  D  A  H  Q  C  T  K  L  Y 

824 gaactctcctggagaatgtgtctgagcaacttccaaaccatccgg
E  L  S  W  R  M C  L  S  N  F  Q  T  I  R 

869 aagaatgaagattttctccagttgccccaggacatggtggtgcag
K  N  E  D  F  L  Q  L  P  Q  D  M V  V  Q 

914 ctcctgtccagcgaagaactggagacagaagacgaaaggctggtg
L  L  S  S  E  E  L  E  T  E  D  E  R  L  V 

959 tatgagtctgcaatgaactggattagctatgacctgaagaaacgc
Y  E  S  A  M N  W  I  S  Y  D  L  K  K  R 

1004 tactgttacctcccagaactgttgcagacagtgaggctggccctt
Y  C  Y  L  P  E  L  L  Q  T  V  R  L  A  L 

1049 cttcctgccatctatctcatggagaacgtggcaatggaagaactc
L  P  A  I  Y  L  M E  N  V  A  M E  E  L 

1094 atcaccaagcagagaaagagtaaggagattgtggaagaggccatc
I  T  K  Q  R  K  S  K  E  I  V  E  E  A  I 

1139 cggtgcaaactaaaaatcttacagaatgacggcgtggtcaccagt
R  C  K  L  K  I  L  Q  N  D  G  V  V  T  S 

1184 ctctgtgctcgccctcggaaaactggccacgccctgttcctcctg
L  C  A  R  P  R  K  T  G  H  A  L  F  L  L 

1229 ggagggcagactttcatgtgtgacaaactgtacttggtagaccag
G  G  Q  T  F  M C  D  K  L  Y  L  V  D  Q 

1274 aaggctaaagaaatcattcccaaggctgacattcccagcccgagg
K  A  K  E  I  I  P  K  A  D  I  P  S  P  R 

1319 aaagagttcagtgcgtgtgcgattggctgcaaagtgtatattact
K  E  F  S  A  C  A  I  G  C  K  V  Y  I  T 

1364 ggggggcggggatcagagaacggagtctcaaaagatgtctgggtt
G  G  R  G  S  E  N  G  V  S  K  D  V  W  V 

1409 tatgataccctgcatgaggaatggtccaaggctgcccccatgctg
Y  D  T  L  H  E  E  W  S  K  A  A  P  M L 

1454 gtggccaggtttggccatggatcagccgaactgaagcactgcctg
V  A  R  F  G  H  G  S  A  E  L  K  H  C  L 

1499 tatgtggtcggtgggcacacagctgcaactggctgcctcccagcc
Y  V  V  G  G  H  T  A  A  T  G  C  L  P  A 

1544 tctccttcagtctctctaaagcaagtagaacaatatgaccccaca
S  P  S  V  S  L  K  Q  V  E  Q  Y  D  P  T 

1589 accaacaaatggaccatggtagccccactccgagaaggtgtcagc
T  N  K  W  T  M V  A  P  L  R  E  G  V  S 

1634 aatgctgctgtagtgagcgccaagctcaagctgttcgctttcgga
N  A  A  V  V  S  A  K  L  K  L  F  A  F  G 

1679 ggtaccagcgtaagccacgacaagcttcctaaggttcagtgttat
G  T  S  V  S  H  D  K  L  P  K  V  Q  C  Y 

1724 gaccagtgtgaaaacagatggacagttccagccacctgtccccag
D  Q  C  E  N  R  W  T  V  P  A  T  C  P  Q 

1769 ccctggcgttacacagccgcagctgtgctggggaaccagattttt
P  W  R  Y  T  A  A  A  V  L  G  N  Q  I  F 

1814 atcatgggtggggatacagaattctcagcctgctctgcttacaag
I  M G  G  D  T  E  F  S  A  C  S  A  Y  K 

1859 ttcaacagtgaaacttaccagtggaccaaggtaggagacgtgaca
F  N  S  E  T  Y  Q  W  T  K  V  G  D  V  T 

1904 gccaagcgcatgagctgccatgccgtggcctccgggaacaagctt
A  K  R  M S  C  H  A  V  A  S  G  N  K  L 

1949 tacgtggttggaggatacttcggcattcagcgctgcaagacgttg
Y  V  V  G  G  Y  F  G  I  Q  R  C  K  T  L 

1994 gactgttacgatccgactttagatgtgtggaacagcataaccacg
D  C  Y  D  P  T  L  D  V  W  N  S  I  T  T 

2039 gttccctactctctgatccctaccgcgttcgtcagcacctggaaa
V  P  Y  S  L  I  P  T  A  F  V  S  T  W  K 

2084 cacctgccttcctaa 2098   
H  L  P  S  *
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Na figura 7 observa-se a estrutura do cDNA de NRP/B de rato, a 

localização da fase aberta de leitura e dos 3 exons da seqüência (dos 

seguintes tamanhos: 277pb, 1.813pb e 2.950pb), que se extende por mais de 

12kbp do genoma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7: Identificação do gene NRP/B de rato.  
(A) Estrutura do cDNA de NRP/B de rato. A ORF está indicada como o retângulo preto. À 
direita, o número de acesso da seqüência de cDNA depositada. (B) Diagrama da estrutura do 
gene de NRP/B. Os retângulos representam os exons; a região completa se expande por mais 
de 12kbp de DNA genômico. Os 3 exons e 2 introns estão numerados e seus respectivos 
tamanhos em pares de base, indicados abaixo. 

 

O alinhamento da seqüência de NRP/B de rato com seus ortólogos 

(Figura 8) mostra uma grande identidade da seqüência de rato com as 

seqüências dos outros organismos, confirmando a conservação do gene 

durante a evolução. A proteína NRP/B de rato apresenta identidade de quase 

100% com os ortólogos humano e murino já descritos (99,6% e 99,8%, 

respectivamente). 

A análise de domínios no programa Hits (Pagni et al., 2001) mostrou a 

existência dos domínios já descritos nas seqüência correspondentes de 

humano e camundongo: motivo Kelch , domínio BTB/POZ e motivo Back. O 

domínio BTB/POZ está envolvido em dimerização homomérica e heteromérica; 

sua estrutura é de um cluster de α-hélices flanqueados por pequenas β-sheets. 

O motivo kelch está relacionado com interações proteína-proteína e com 

citoesqueleto. Já o motivo Back, recentemente descrito (Stogios & Prive, 2004), 

apresenta um papel estrutural e funcional na degradação protéica mediada por 

Culina-3. Na Figura 8, observa-se o alinhamento da seqüência de NPR/B de 

rato com seus ortólogos e a localização dos motivos BTB/POZ, Back e Kelch.  
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Figura 8: Alinhamento da seqüência de NRP/B de rato (gi50347091) com seus ortólogos no Programa Clustal W (1.85). 
Os organismos e números de acesso correspondentes para esta análise foram: Homo sapiens (gi4505461); Bos taurus (gi76652957); Canis familiaris (gi73950299); 
Mus musculus (gi40254359) e Gallus gallus (gi50787132). Os números mostram a posição dos resíduos na proteína em relação à primeira metionina da seqüência 
de NRP/B. Resíduos de aminoácidos com “*” são idênticos, resíduos conservados são representados com “:” e resíduos com substituições semi-conservativas estão 
representados com “.”. O traço único sobre a seqüência denota o domínio BTB/POZ; o traço duplo indica o domínio BACK; e os pequenos traços denotam o motivo 
de dupla-glicina encontrada em todos os domínios Kelch. 

CLUSTAL W (1.83) multiple sequence alignment
Bos ----------------------------------------------------------MS 2
Canis           MPAMPDARAVAGPQAGSRARAGSPECPQVTVQKPPRCWGTGSPCPVSSADAGEVRGNTMS 60
Homo            ----------------------------------------------------------MS 2
Rattus ----------------------------------------------------------MS 2
Mus             ----------------------------------------------------------MS 2
Xenopus ----------------------------------------------------------MS 2

**
Bos VSVHENRKSRASSGSINIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRQQRLFTDVLLHAGNRTFPCHRA 62
Canis           VSVHENRKSRASSGSINIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRQQRLFTDVLLHAGNRTFPCHRA 120
Homo            VSVHENRKSRASSGSINIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRQQRLFTDVLLHAGNRTFPCHRA 62
Rattus VSVHENRKSRASSGSINIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRQQRLFTDVLLHAGNRTFPCHRA 62
Mus             VSVHENRKSRASSGSINIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRQQRLFTDVLLHAGNRTFPCHRA 62
Xenopus VGIHENRKSRASTGSMNIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRKQCLFTDVLLLAGNRSFPCHRA 62

*.:*********:**:**********************:* ******* ****:******
Bos VLAACSRYFEAMFSGGLKESQDSEVNFDNSIHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 122
Canis           VLAACSRYFEAMFSGGLKESQDSEVNFDNSIHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 180
Homo            VLAACSRYFEAMFSGGLKESQDSEVNFDNSIHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 122
Rattus VLAACSRYFEAMFSGGLKESQDSEVNFDNSIHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 122
Mus             VLAACSRYFEAMFSGGLKESQDSEVNFDNSIHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 122
Xenopus VLAACSRYFEAMFSGGLKESQANEVNFHSAVHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 122

********************* .****..::*****************************
Bos AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLYELSWRMCLSNFQTIRKN 182
Canis           AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLYELSWRMCLSNFQTIRKN 240
Homo            AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLYELSWRMCLSNFQTIRKN 182
Rattus AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLYELSWRMCLSNFQTIRKN 182
Mus             AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLYELSWRMCLSNFQTIRKN 182
Xenopus AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLNELSWKMCLNNFQTICKT 182

****************************************** ****:***.***** *.
Bos EDFLQLPQDMVVQLLSSEELETEDERLVYESAINWISYDLKKRYCYLPELLQTVRLALLP 242
Canis           EDFLQLPQDMVVQLLSSEELETEDERLVYESAINWISYDLKKRYCYLPELLQTVRLALLP 300
Homo            EDFLQLPQDMVVQLLSSEELETEDERLVYESAINWISYDLKKRYCYLPELLQTVRLALLP 242
Rattus EDFLQLPQDMVVQLLSSEELETEDERLVYESAMNWISYDLKKRYCYLPELLQTVRLALLP 242
Mus             EDFLQLPQDMVVQLLSSEELETEDERLVYESAMNWISYDLKKRYCYLPELLQTVRLALLP 242
Xenopus EDFLQLPKDLVVQLLSNEELETEDERMVYESAMNWIHYDLNKRHCYLSELLQTVRLALLP 242

*******:*:******.*********:*****:*** ***:**:***.************
Bos AIYLMENVAMEELITKQRKSKEIVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCARPRKTGHALFLLGG 302
Canis           AIYLMENVAMEELITKQRKSKEIVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCARPRKTGHALFLLGG 360
Homo            AIYLMENVAMEELITKQRKSKEIVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCARPRKTGHALFLLGG 30
Rattus AIYLMENVAMEELITKQRKSKEIVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCARPRKTGHALFLLGG 302
Mus             AIYLMENVAMEELITKQRKSKEIVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCARPRKTGHALFLLGG 302
Xenopus AIYLMENVAMEELIIKQKKSKELVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCAKPRKTGHALFLLGG 302

************** **:****:***********************:*************

Bos QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 362
Canis           QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 420
Homo            QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 362
Rattus QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 362
Mus             QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 362
Xenopus QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 362

************************************************************
Bos TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEHYDPTTN 422
Canis           TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEHYDPTTN 480
Homo            TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEHYDPTIN 422
Rattus TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEQYDPTTN 422
Mus             TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEQYDPTTN 422
Xenopus TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEQYDPITN 422

*****************************************************:***  *
Bos KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDQCENRWTVPATCPQPW 482
Canis           KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDQCENRWTVPATCPQPW 540
Homo            KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDQCENRWTVPATCPQPW 482
Rattus KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDQCENRWTVPATCPQPW 482
Mus             KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDQCENRWSVPATCPQPW 482
Xenopus KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDPSENRWSVPATCPQPW 482

******************************************** .****:*********
Bos RYTAAAVLGNQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKVGDVTAKRMSCHAVASGNKLYV 542
Canis           RYTAAAVLGNQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKVGDVTAKRMSCHAVASGNKLYV 600
Homo            RYTAAAVLGNQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKVGDVTAKRMSCHAVASGNKLYV 542
Rattus RYTAAAVLGNQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKVGDVTAKRMSCHAVASGNKLYV 542
Mus             RYTAAAVLGNQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKVGDVTAKRMSCHAVASGNKLYV 542
Xenopus RYTAAAVLGTQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKAGDVTAKRMSCHAVASGNKLFV 542

*********.****************************.*******************:*
Bos VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDAWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 589
Canis           VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDVWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 647
Homo            VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDVWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 589
Rattus VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDVWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 589
Mus             VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDVWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 589
Xenopus VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDVWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 589

*********************.*************************

CLUSTAL W (1.83) multiple sequence alignment
Bos ----------------------------------------------------------MS 2
Canis           MPAMPDARAVAGPQAGSRARAGSPECPQVTVQKPPRCWGTGSPCPVSSADAGEVRGNTMS 60
Homo            ----------------------------------------------------------MS 2
Rattus ----------------------------------------------------------MS 2
Mus             ----------------------------------------------------------MS 2
Xenopus ----------------------------------------------------------MS 2

**
Bos VSVHENRKSRASSGSINIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRQQRLFTDVLLHAGNRTFPCHRA 62
Canis           VSVHENRKSRASSGSINIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRQQRLFTDVLLHAGNRTFPCHRA 120
Homo            VSVHENRKSRASSGSINIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRQQRLFTDVLLHAGNRTFPCHRA 62
Rattus VSVHENRKSRASSGSINIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRQQRLFTDVLLHAGNRTFPCHRA 62
Mus             VSVHENRKSRASSGSINIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRQQRLFTDVLLHAGNRTFPCHRA 62
Xenopus VGIHENRKSRASTGSMNIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRKQCLFTDVLLLAGNRSFPCHRA 62

*.:*********:**:**********************:* ******* ****:******
Bos VLAACSRYFEAMFSGGLKESQDSEVNFDNSIHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 122
Canis           VLAACSRYFEAMFSGGLKESQDSEVNFDNSIHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 180
Homo            VLAACSRYFEAMFSGGLKESQDSEVNFDNSIHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 122
Rattus VLAACSRYFEAMFSGGLKESQDSEVNFDNSIHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 122
Mus             VLAACSRYFEAMFSGGLKESQDSEVNFDNSIHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 122
Xenopus VLAACSRYFEAMFSGGLKESQANEVNFHSAVHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 122

********************* .****..::*****************************
Bos AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLYELSWRMCLSNFQTIRKN 182
Canis           AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLYELSWRMCLSNFQTIRKN 240
Homo            AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLYELSWRMCLSNFQTIRKN 182
Rattus AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLYELSWRMCLSNFQTIRKN 182
Mus             AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLYELSWRMCLSNFQTIRKN 182
Xenopus AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLNELSWKMCLNNFQTICKT 182

****************************************** ****:***.***** *.
Bos EDFLQLPQDMVVQLLSSEELETEDERLVYESAINWISYDLKKRYCYLPELLQTVRLALLP 242
Canis           EDFLQLPQDMVVQLLSSEELETEDERLVYESAINWISYDLKKRYCYLPELLQTVRLALLP 300
Homo            EDFLQLPQDMVVQLLSSEELETEDERLVYESAINWISYDLKKRYCYLPELLQTVRLALLP 242
Rattus EDFLQLPQDMVVQLLSSEELETEDERLVYESAMNWISYDLKKRYCYLPELLQTVRLALLP 242
Mus             EDFLQLPQDMVVQLLSSEELETEDERLVYESAMNWISYDLKKRYCYLPELLQTVRLALLP 242
Xenopus EDFLQLPKDLVVQLLSNEELETEDERMVYESAMNWIHYDLNKRHCYLSELLQTVRLALLP 242

*******:*:******.*********:*****:*** ***:**:***.************
Bos AIYLMENVAMEELITKQRKSKEIVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCARPRKTGHALFLLGG 302
Canis           AIYLMENVAMEELITKQRKSKEIVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCARPRKTGHALFLLGG 360
Homo            AIYLMENVAMEELITKQRKSKEIVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCARPRKTGHALFLLGG 30
Rattus AIYLMENVAMEELITKQRKSKEIVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCARPRKTGHALFLLGG 302
Mus             AIYLMENVAMEELITKQRKSKEIVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCARPRKTGHALFLLGG 302
Xenopus AIYLMENVAMEELIIKQKKSKELVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCAKPRKTGHALFLLGG 302

************** **:****:***********************:*************

CLUSTAL W (1.83) multiple sequence alignment
Bos ----------------------------------------------------------MS 2
Canis           MPAMPDARAVAGPQAGSRARAGSPECPQVTVQKPPRCWGTGSPCPVSSADAGEVRGNTMS 60
Homo            ----------------------------------------------------------MS 2
Rattus ----------------------------------------------------------MS 2
Mus             ----------------------------------------------------------MS 2
Xenopus ----------------------------------------------------------MS 2

**
Bos VSVHENRKSRASSGSINIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRQQRLFTDVLLHAGNRTFPCHRA 62
Canis           VSVHENRKSRASSGSINIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRQQRLFTDVLLHAGNRTFPCHRA 120
Homo            VSVHENRKSRASSGSINIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRQQRLFTDVLLHAGNRTFPCHRA 62
Rattus VSVHENRKSRASSGSINIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRQQRLFTDVLLHAGNRTFPCHRA 62
Mus             VSVHENRKSRASSGSINIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRQQRLFTDVLLHAGNRTFPCHRA 62
Xenopus VGIHENRKSRASTGSMNIYLFHKSSYADSVLTHLNLLRKQCLFTDVLLLAGNRSFPCHRA 62

*.:*********:**:**********************:* ******* ****:******
Bos VLAACSRYFEAMFSGGLKESQDSEVNFDNSIHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 122
Canis           VLAACSRYFEAMFSGGLKESQDSEVNFDNSIHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 180
Homo            VLAACSRYFEAMFSGGLKESQDSEVNFDNSIHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 122
Rattus VLAACSRYFEAMFSGGLKESQDSEVNFDNSIHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 122
Mus             VLAACSRYFEAMFSGGLKESQDSEVNFDNSIHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 122
Xenopus VLAACSRYFEAMFSGGLKESQANEVNFHSAVHPEVLELLLDYAYSSRVIINEENAESLLE 122

********************* .****..::*****************************
Bos AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLYELSWRMCLSNFQTIRKN 182
Canis           AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLYELSWRMCLSNFQTIRKN 240
Homo            AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLYELSWRMCLSNFQTIRKN 182
Rattus AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLYELSWRMCLSNFQTIRKN 182
Mus             AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLYELSWRMCLSNFQTIRKN 182
Xenopus AGDMLEFQDIRDACAEFLEKNLHPTNCLGMLLLSDAHQCTKLNELSWKMCLNNFQTICKT 182

****************************************** ****:***.***** *.
Bos EDFLQLPQDMVVQLLSSEELETEDERLVYESAINWISYDLKKRYCYLPELLQTVRLALLP 242
Canis           EDFLQLPQDMVVQLLSSEELETEDERLVYESAINWISYDLKKRYCYLPELLQTVRLALLP 300
Homo            EDFLQLPQDMVVQLLSSEELETEDERLVYESAINWISYDLKKRYCYLPELLQTVRLALLP 242
Rattus EDFLQLPQDMVVQLLSSEELETEDERLVYESAMNWISYDLKKRYCYLPELLQTVRLALLP 242
Mus             EDFLQLPQDMVVQLLSSEELETEDERLVYESAMNWISYDLKKRYCYLPELLQTVRLALLP 242
Xenopus EDFLQLPKDLVVQLLSNEELETEDERMVYESAMNWIHYDLNKRHCYLSELLQTVRLALLP 242

*******:*:******.*********:*****:*** ***:**:***.************
Bos AIYLMENVAMEELITKQRKSKEIVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCARPRKTGHALFLLGG 302
Canis           AIYLMENVAMEELITKQRKSKEIVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCARPRKTGHALFLLGG 360
Homo            AIYLMENVAMEELITKQRKSKEIVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCARPRKTGHALFLLGG 30
Rattus AIYLMENVAMEELITKQRKSKEIVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCARPRKTGHALFLLGG 302
Mus             AIYLMENVAMEELITKQRKSKEIVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCARPRKTGHALFLLGG 302
Xenopus AIYLMENVAMEELIIKQKKSKELVEEAIRCKLKILQNDGVVTSLCAKPRKTGHALFLLGG 302

************** **:****:***********************:*************

Bos QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 362
Canis           QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 420
Homo            QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 362
Rattus QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 362
Mus             QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 362
Xenopus QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 362

************************************************************
Bos TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEHYDPTTN 422
Canis           TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEHYDPTTN 480
Homo            TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEHYDPTIN 422
Rattus TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEQYDPTTN 422
Mus             TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEQYDPTTN 422
Xenopus TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEQYDPITN 422

*****************************************************:***  *
Bos KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDQCENRWTVPATCPQPW 482
Canis           KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDQCENRWTVPATCPQPW 540
Homo            KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDQCENRWTVPATCPQPW 482
Rattus KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDQCENRWTVPATCPQPW 482
Mus             KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDQCENRWSVPATCPQPW 482
Xenopus KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDPSENRWSVPATCPQPW 482

******************************************** .****:*********
Bos RYTAAAVLGNQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKVGDVTAKRMSCHAVASGNKLYV 542
Canis           RYTAAAVLGNQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKVGDVTAKRMSCHAVASGNKLYV 600
Homo            RYTAAAVLGNQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKVGDVTAKRMSCHAVASGNKLYV 542
Rattus RYTAAAVLGNQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKVGDVTAKRMSCHAVASGNKLYV 542
Mus             RYTAAAVLGNQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKVGDVTAKRMSCHAVASGNKLYV 542
Xenopus RYTAAAVLGTQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKAGDVTAKRMSCHAVASGNKLFV 542

*********.****************************.*******************:*
Bos VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDAWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 589
Canis           VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDVWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 647
Homo            VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDVWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 589
Rattus VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDVWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 589
Mus             VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDVWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 589
Xenopus VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDVWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 589

*********************.*************************

Bos QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 362
Canis           QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 420
Homo            QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 362
Rattus QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 362
Mus             QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 362
Xenopus QTFMCDKLYLVDQKAKEIIPKADIPSPRKEFSACAIGCKVYITGGRGSENGVSKDVWVYD 362

************************************************************
Bos TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEHYDPTTN 422
Canis           TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEHYDPTTN 480
Homo            TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEHYDPTIN 422
Rattus TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEQYDPTTN 422
Mus             TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEQYDPTTN 422
Xenopus TLHEEWSKAAPMLVARFGHGSAELKHCLYVVGGHTAATGCLPASPSVSLKQVEQYDPITN 422

*****************************************************:***  *
Bos KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDQCENRWTVPATCPQPW 482
Canis           KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDQCENRWTVPATCPQPW 540
Homo            KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDQCENRWTVPATCPQPW 482
Rattus KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDQCENRWTVPATCPQPW 482
Mus             KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDQCENRWSVPATCPQPW 482
Xenopus KWTMVAPLREGVSNAAVVSAKLKLFAFGGTSVSHDKLPKVQCYDPSENRWSVPATCPQPW 482

******************************************** .****:*********
Bos RYTAAAVLGNQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKVGDVTAKRMSCHAVASGNKLYV 542
Canis           RYTAAAVLGNQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKVGDVTAKRMSCHAVASGNKLYV 600
Homo            RYTAAAVLGNQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKVGDVTAKRMSCHAVASGNKLYV 542
Rattus RYTAAAVLGNQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKVGDVTAKRMSCHAVASGNKLYV 542
Mus             RYTAAAVLGNQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKVGDVTAKRMSCHAVASGNKLYV 542
Xenopus RYTAAAVLGTQIFIMGGDTEFSACSAYKFNSETYQWTKAGDVTAKRMSCHAVASGNKLFV 542

*********.****************************.*******************:*
Bos VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDAWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 589
Canis           VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDVWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 647
Homo            VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDVWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 589
Rattus VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDVWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 589
Mus             VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDVWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 589
Xenopus VGGYFGIQRCKTLDCYDPTLDVWNSITTVPYSLIPTAFVSTWKHLPS 589

*********************.*************************
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A seqüência obtida foi, então, depositada no Banco de Dados do 

GenBank do NCBI, no início de julho de 2004, sendo aceita no dia 21 de julho e 

recebendo o No de Acesso AY669396 para a seqüência de nucleotídeos 

(Figura 9A) e AAT75221 (Figura 9B) para a seqüência de proteína. A Figura 9C 

mostra a página do BLAT, sendo que a seqüência depositada (indicada com a 

seta verde) está alinhada no cromossomo 2q12 do genoma de rato.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Depósito do gene completo de NRP/B de rato no Genbak (NCBI).  
(A) Página do GenBank, mostrando o depósito do gene NRP/B de rato de 4.545pb aceito em 
21 de julho de 2004 (Número de acesso AY669396) (B) e a seqüência protéica (Número de 
acesso AAT75221). (C) Interface do BLAT, mostrando alinhamento do gene depositado no 
Genoma de Rato (indicado pela seta), no cromossomo 2q12. ESTs de rato com splicing e 
mRNAs de outros organismos já descritos também estão respresentados. As caixas pretas 
indicam os exons e a linha pontilhada os introns do gene.  
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4.2. Expressão de NRP/B em células ST1 e em outros tecidos de rato 
 

Para a análise funcional de NRP/B na reversão fenotípica das células 

ST1 sob tratamento com o hormônio Hidrocortisona, inicialmente, foi analisado 

o seu perfil de expressão tanto ao nível de mRNA quanto de proteína (Figura 

10). 

Para o ensaio de Northern blot (Figura 10A), foram utilizados 15μg de 

RNAtotal de células ST1, mantidas em meio de carenciamento contendo 

0,2%SFB, não tratadas ou tratadas com Hy (100ng/mL) por diferentes períodos 

de tempo (1, 3, 5, 10 e 24h). Como controle interno para normalização da 

expressão do mRNA de NRP/B foram utilizados os níveis de expressão da 

fosforriboproteína 36B4. Como controle da qualidade do RNA aplicado para 

fracionamento em gel desnaturante, observou-se a intensidade das bandas das 

subunidades 18S e 28S do RNA ribossomal coradas com brometo de etídeo 

(EtBr), os quais encontravam-se íntegros, sem sinal de degradação, e com 

quantidades comparáveis condizentes com os cálculos da quantificação 

espectrofotométrica. O gráfico (Figura 10B) representa a quantificação relativa 

dos níveis de NRP/B em relação aos níveis do controle interno 36B4, 

observando-se a baixa (quase inexistente) expressão de NRP/B nas células 

carenciadas sem tratamento e uma indução do nível de expressão de NRP/B 

durante o tratamento com Hy, atingindo um aumento de 7 vezes após 5h de 

tratamento em relação ao basal não tratado com hormônio (como já descrito 

em (Vedoy & Sogayar, 2002)) e o acúmulo do transcrito durante o tratamento 

prolongado (até 24h).  
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Figura 10: Ensaios de Northern e Western blot para análise da expressão de NRP/B em 
células ST1 sob tratamento com hormônio glicocorticóide Hidrocortisona (Hy). 
(A) Membrana contendo 15mg de RNA total de células ST1 carenciadas por 24h com 0,2%SFB 
(0h) e tratadas com Hy (1h, 3h, 5h, 10h e 24h) foi hibridizada com sondas radioativas 
correspondentes aos mRNAs de NRP/B e o controle interno 36B4. Abaixo estão representadas 
as bandas correspondentes às subunidades 18S e 28S do RNA ribossomal. (B) Gráfico 
representando a quantificação relativa dos níveis do transcrito do gene NRP/B em relação ao 
nível de expressão do controle interno 36B4. (C) Membrana contendo 50mg de extrato total de 
células ST1 sob o mesmo tratamento com Hy foi utilizada para avaliar a expressão de NRP/B 
ao nível proteico. Os níveis da proteína α-tubulina foram utilizados como controle dos níveis de 
proteína em cada canaleta. (D,E) Gráficos representando a quantificação relativa da banda 
superior e da banda inferior de NRP/B em relação ao nível de expressão de a-tubulina. 
Experimentos representativos de 3 réplicas independentes.   
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Para analisar, ao nível protéico, a modulação da expressão de NRP/B 

por hidrocortisona nas células ST1 (Figura 10C), foram utilizados, para o 

ensaio, 50μg de extrato protéico total de células ST1 mantidas em meio 

carenciado para soro (0,2%SFB) por 24h, não tratadas ou tratadas com Hy 

(100ng/mL) por diferentes períodos de tempo (1h, 3h, 5h, 10h e 24h). Como 

controle interno para normalização da expressão de NRP/B, foram utilizados os 

níveis de expressão de α-tubulina. A banda correspondente à NRP/B é dupla, 

referente às duas isoformas já descritas de 57 e 67 kD. As duas isoformas 

foram encontradas por ensaios de imunoprecipitação de lisados totais de 

neurônios primários e das linhagens SH-SY5Y (células de neuroblastoma 

humano) e PC-12 (células de pheochromocitoma de rato), enquanto que em 

extratos nucleares de neurônios primários, somente a isoforma de 67 kD foi 

encontrada (Kim et al., 1998). Os gráficos (Figura 10D e 10E) representam a 

quantificação relativa das bandas de 67kD e 57kD de NRP/B frente aos níveis 

de α-tubulina. Observa-se um aumento de cerca de 2 vezes dos níveis 

protéicos de NRP/B em relação à amostra controle das duas isoformas. Estes 

dados indicam que, aparentemente, há um discreto aumento dos níveis 

protéicos de NRP/B somente após 5h de tratamento, refletido em ambas 

isoformas. Não se observa uma indução da expressão após tratamento com 

hidrocortisona, como se observa ao nível de mRNA. Este ensaio demonstra 

também que a proteína está expressa nas células carenciadas para soro e sem 

tratamento com hormônio, condição onde os níveis de mRNA era baixo e 

representado por um fraco sinal de NRP/B em ensaios de Northern blot. 

Na tentativa de se elucidar a regulação da expressão da proteína NRP/B 

durante o tratamento com Hy, foram utilizados extratos enriquecidos para 

proteínas citoplasmáticas e nucleares das células ST1 mantidas em meio 

carenciado contendo 0,2%SFB, não tratadas ou tratadas com Hy (100ng/mL) 

por diferentes períodos de tempo (1h, 3h, 5h, 10h e 24h). O ensaio de Western 

blot (Figura 11A) foi realizado com 30μg de cada extrato e, como controle 

interno para normalização da expressão de NRP/B, foram utilizados os níveis 

de expressão de α-tubulina. Nota-se que as bandas referentes às isoformas da 

proteína NRP/B estão presentes tanto nos extratos enriquecidos para proteínas 
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citoplasmáticas como nucleares, e, visualmente, a modulação da expressão de 

NRP/B por hidrocortisona é semelhante para ambas isoformas.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Ensaio de Western blot para análise da expressão de NRP/B em extratos 
citoplasmáticos e nucleares de células ST1 sob tratamento com o hormônio 
glicocorticóide hidrocortisona (Hy). 
(A) Membrana contendo 30mg de extratos citoplasmático e nuclear de células ST1 carenciadas 
para soro por 24h e tratadas com Hy por períodos diferentes de tempo (indicado na figura) foi 
utilizada para avaliar a expressão de NRP/B. Os níveis da proteína a-tubulina foram utilizados 
como controle dos níveis de proteína em cada canaleta. (B,C) Gráficos representando a 
quantificação relativa das isoformas de 67kD (B) e 57kD (C) de NRP/B em relação ao nível de 
expressão de α-tubulina nos extratos citoplasmáticos. (D,E) Gráficos representando a 
quantificação relativa das isoformas de 67kD (D) e 57kD (E) de NRP/B em relação ao nível de 
expressão de α-tubulina nos extratos nucleares.   
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Os gráficos das Figuras 11B e 11C representam a quantificação relativa 

da banda superior de 67kD e da inferior de 57kD, respectivamente, nos 

extratos enriquecidos para proteínas citoplasmáticas. Verifica-se que após 5h 

de tratamento, ocorre uma diminuição no nível de ambas isoformas, seguido de 

um aumento da intensidade das bandas no final do tratamento com o 

hormônio. Já em relação aos níveis das duas isoformas de NRP/B nos extratos 

nucleares (Figura 11D e 11E, isoformas de 67kDa e 57kDa, respectivamente), 

observa-se um aumento de 2 vezes dos níveis das bandas referentes à NRP/B 

após 3h de tratamento, uma queda após 5h de tratamento seguido de uma 

nova indução até o final do tratamento.  

Para melhor avaliar a localização da expressão de NRP/B nas células 

ST1, foram realizados ensaios de Western blot, utilizando-se extratos protéicos 

fracionados para diferentes compartimentos celulares conforme descrito em 

Métodos (item 3.2.12.3). A Figura 12 representa o resultado do experimento, 

onde foram utilizados 15μg de extratos enriquecidos para proteínas da fração 

solúvel do citoplasma (CSK), para proteínas da fração nuclear solúvel e do 

citoesqueleto (RSB), para proteínas associadas à cromatina (CRO) e da matriz 

nuclear (MN) de células ST1 crescendo em meio contendo 0,2%SFB por 24h e 

de células ST1 carenciadas e tratadas com Hy por 24h. Como controle do 

protocolo de extração de proteínas, foi analisado o enriquecimento para 

histonas no extrato correspondente às proteínas associadas à cromatina. As 

histonas estão associadas ao DNA, fazendo parte do nucleossomo. Os extratos 

foram, então, fracionados em gel de acrilamida 15% e o gel corado com 

Coomassie Blue. Na Figura 12, oservam-se as bandas correspondentes às 

histonas H1, H2A, H2B, H3 e H4 no extrato de proteínas associada à 

cromatina. As duas isoformas de NRP/B foram encontradas de forma mais 

abundante nas frações citoplasmáticas (CSK), de proteínas do citoesqueleto e 

nucleares (RSB) e da matriz nuclear (MN) e com menor abundância na fração 

de proteínas associadas à cromatina (CRO). Já foi descrito anteriormente que 

NRP/B está localizado principalmente no citoplasma, co-localizado com actina 

(Hernandez 1997) e no núcleo, como parte da matriz nuclear (Kim 1998), 

dados consistentes com os resultados obtidos nas Figuras 11 e 12. Os níveis 

de NRP/B após tratamento com hidrocortisona na fração de proteínas 



  - 85 -

citoplasmáticas aparentemente se apresentam um pouco mais elevados 

quando comparados com os níveis das células sem tratamento com Hy, 

considerando-se a quantidade de proteínas aplicadas no gel corado com 

Coomassie Blue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12: Localização sub-celular de NRP/B.  
15mg de extratos de proteínas citoplasmáticas (CSK-A), proteínas nucleares do citoesqueleto 
(RSB), proteínas associadas à cromatina (CRO) e proteínas de matriz nuclear (NM) de células 
ST1 carencidas para soro por 24h e tratadas com Hy por 24h foram fracionados em gel SDS-
PAGE 15% e corado com Comassie Blue. As posições das histonas localizadas na fração de 
proteínas associadas à cromatina estão indicadas na figura. O nível de expressão de NRP/B foi 
avaliado por ensaio de Western blot nos mesmos extratos enriquecidos para proteínas de 
diferentes compartimentos celulares.  

 

O padrão de expressão de NPR/B foi avaliado, também, por reação de 

PCR em um painel contendo cDNAs de oito diferentes tecidos de rato (coração, 

cérebro, baço, pulmão, fígado, músculo esquelético, rim e testículo), 

denominado rat MTC panel (Clontech, Palo Alto, CA). Para amplificação de 

NRP/B foram utilizados primers NRP/B ORF For e NRP/B Rat Rev, que 

amplificou uma região de 1,1kb. Primers para amplificação de GAPDH foram 

utilizados conforme recomendações do kit, para a normalização da expressão 

de NPR/B. Na Figura 13, observa-se a expressão de NRP/B somente no tecido 

cerebral, demonstrando a expressão específica no cérebro. A expressão de 

GAPDH é sabidamente maior em músculo esquelético e menor em testículo 

(informações adquiridas no manual do kit). 
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Figura 13: Padrão de expressão de NRP/B em diferentes tecidos de rato. 
Amostras de cDNA de 8 diferentes tecidos de rato foram utilizados para avaliar a expressão de 
NRP/B com primers específicos e de GAPDH, como controle interno. Os produtos amplificados 
foram analisados em gel de agarose 1% corado dom Brometo de Etídeo. Cada número 
corresponde a diferentes tecidos: 1: coração; 2: encéfalo; 3: baço; 4: pulmão; 5: fígado; 6: 
músculo esquelético; 7: rim e 8: testículo. PM: Padrão de peso molecular 1Kb (kilopares de 
bases, Fermentas) 
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4.3. Análise Funcional de NRP/B em células ST1 – Superexpressão de 
NRP/B de rato em células ST1. 

 
4.3.1. Amplificação e clonagem da região codificante de NRP/B de rato. 

 

Para realizar a análise funcional do gene NRP/B durante o processo de 

reversão fenotípica tumoral-normal induzida por Hy nas células ST1, foi 

proposto avaliar a superexpressão de NRP/B através de uma construção, 

contendo o cDNA correspondente em vetor de expressão para células de 

mamíferos contendo a sua região codificadora. A amplificação da porção 

codificante de NRP/B foi realizada através de RT-PCR (Figura 14), utilizando-

se os primers NRP/B RAT F e R, conforme descrito em Métodos (item 3.2.5), a 

partir de cDNA de células ST1 tratadas com Hy por 24h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 14: Amplificação da região codificante de r-NRP/B e vetores utilizados para 
clonagem. 
Fracionamento em gel de agarose 0,8% do produtos de amplificação da região codificante de 
NRP/B (1,7kb). PM: Padrão de peso molecular 1Kb (kilopares de bases, Fermentas) 
 

O produto de amplificação foi purificado para clonagem em vetor pLPCX 

de expressão em células de mamífero e no vetor de entrada do sistema 

Gateway pENTR2B (Invitrogen, para recombinação para outros vetores de 

expressão), como descrito em Métodos (item 3.2.5.1). Na Figura 15, observa-

se o inserto e vetores purificados para a reação de ligação (15A) e o 

rastreamento de clones bacterianos positivos para a construção pela 
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metodologia Rinj (Figura 15B, análise de 12 clones aleatórios) e PCR de 

colônia (Figura 15C, análise de 4 clones) (descritos no item 3.2.7 de Métodos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Clonagem e confirmação de clonagem da região codificante de NRP/B em 
vetor pLPCX de expressão em células de mamífero e no vetor de entrada do Sistema 
Gateway pENTR2B. 
(A) Fracionamento em gel de agarose 0,8% dos vetores pENTR 2B (2,7 kb) e pLPCX (6,3 kb) 
após digestão com enzimas de restrição e reação de desfosforilação, e dos produtos de PCR 
para NRP/B (1,7 kb) digerido com enzimas de restrição para clonagem direcional nos vetores. 
(B) Fracionamento em gel de agarose 0,8% do Screening por RINJ de clones positivos para as 
construções pENTR2B/NRP/B (3,9kb) e pLPCX/NRP/B (8,0kb). Os 4 primeiros clones de cada 
construção foram escolhidos para preparação de DNA plasmidial. (C) Fracionamento em gel de 
agarose dos clones digeridos com enzimas de restrição para confirmação da clonagem. Clones 
de 1 a 4 contendo a construção pENTR2B/NRP/B (canaletas 1 a 4), digeridos com Sal I e Not I, 
liberando o vetor (2,7kb) e o inserto (1,7kb); Clones de 1 a 4 contendo a construção 
pLPCX/NRP/B (canaletas 5 a 8), digeridos com Bgl II e Not I, liberando o vetor (6,3kb) e o 
inserto (1,7kb) (OBS: A digestão do clone 3 foi realizada com uma amostra de DNA plasmidial 
pouco concentrada, porém pôde-se confirmar a clonagem pelo aparecimento de bandas fracas, 
as quais não aparecem na canaleta 6). PM: Padrão de peso Molecular Mix Ladder (Fermentas). 
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Para confirmar a identidade dos fragmentos amplificados e clonados, foi 

realizado o seqüenciamento dos mesmos, a partir da preparação plasmideal, 

utilizando primers ATTB1 e ATTB2 do vetor pENTR2B e primers pLPCX F e 

pLPCX R do vetor pLPCX, os quais flanqueiam a região de clonagem do 

inserto. As seqüências resultantes foram alinhadas contra o banco de 

seqüências não redundantes do NCBI, utilizando-se para tanto, o programa 

BLAST, confirmando-se a ausência de mutações na seqüência obtida. A 

transferência da região codificante de NRP/B do vetor de entrada (pENTR2B) 

foi realizada através de uma reação de transposição in vitro, catalisada pela 

enzima LR clonase (Sistema Gateway, Inivtrogen), para o vetor de expressão 

pDEST12.2 em células de mamífero. A partir de um dos clones positivos para a 

construção, foi preparado o DNA plasmideal em média escala para posteriores 

ensaios de transfecção celular. 

 

4.3.2. Transfecção estável de células ST1 

 

Com a finalidade de se promover a superexpressão de NRP/B em células 

ST1, primeiramente foi realizada a co-transfecção com a construção 

pDEST12.2-NRP/B, assim como com o respectivo vetor vazio, que possuem 

um cassete de resistência à geneticina, juntamente com o vetor pX343, que 

confere resistência à higromicina,  como descrito em Métodos (item 3.2.10.1) 

Após a transfecção, as células estavelmente transfectadas foram selecionadas 

com 350μg/mL de Higromicina e 500μg/mL de Geneticina. Na experiência 

anterior do laboratório, a linhagem ST1 apresenta sub-populações de células 

naturalmente resistentes a antibióticos. Por esta razão, para a seleção dos 

transfectantes estáveis, foram utilizados dois antibióticos com concentrações 

um pouco mais elevadas. 

Após várias tentativas, foi possível isolar apenas um clone transfectante 

estável para a construção pDEST12.2-NRP/B e um clone transfectante estável 

para o vetor vazio pDEST12.2.  
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4.3.3. Transdução das células ST1 com as construções virais 

 

Devido à dificuldade de isolamento de clones transfectantes estáveis 

com vetor plasmideal e com o intuito de se obter outros clones de células ST1 

que superexpressem o gene em estudo, foi proposto utilizar o sistema de vetor 

retroviral. Para a padronização das condições de produção viral e transdução 

das células ST1, foi utilizada a construção cedida pelo Dr. Marcos Demasi 

(pós-doutorando do nosso laboratório), onde a proteína EGFP foi clonada no 

vetor retroviral pLPCX. O protocolo descrito em Métodos descreve a 

metodologia otimizada para produção de partículas virais na linhagem 

empacotadora φnx-Ampho, concentração das partículas virais por centrifugação 

e regime duplo de transdução em células ST1 utilizando MOI (multiplicity of 

infection) de 100. Tal protocolo permite a transdução de ~80% das células, 

sendo que após seleção com puromicina (3μg/mL) por 3 dias, a eficiência de 

transdução era próxima de 100%. Na Figura 16, observa-se a transdução das 

células ST1 com a construção pLPCX-EGFP em microscópio de contraste de 

fase fluorescente, sendo que a mesma região da cultura foi fotografada com luz 

branca e fluorescência, antes (Figura 16A e A’) e após (Figura 16B e B’) o 

tratamento com o agente seletivo. Este resultado com a construção contendo o 

gene EGFP, que possibilita acompanhar o processo de infecção de forma 

direta, demonstra que foi possível obter uma porcentagem alta, estimada entre 

95-100%, de células transduzidas com o vetor de interesse, no caso de 

pLPCX-EGFP.  
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Figura 16: Células ST1 transduzidas com retrovírus contendo a construção pLPCX-EGFP 
em microscópio de contraste de fase invertido fluorescente. 
(A) Células transfectadas com pLPCX-EGFP emitem fluorescência, quando iluminadas com 
lâmpada de mercúrio, usando filtro de excitação de 450-500nm. (aumento de 100X) (B) Células 
transfectadas com a mesma construção, sob tratamento durante 3 dias com Puromicina 
(3mg/ml) (aumento de 200X). (A’ e B’) Mesmo campo representativo, sob luz branca. 

 

 

O mesmo protocolo foi utilizado para geração das populações de células 

ST1 transduzidas com o vetor vazio pLPCX e a construção pLPCX-NRP/B. A 

morfologia celular das populações de células ST1 infectadas com retrovírus 

pode ser observada na Figura 17, onde nenhuma alteração morfológica 

significativa pode ser observada, com referência à linhagem parental ST1. A 

população de células ST1 transduzidas com a construção pLPCX-NRP/B foi 

denominada ST1-NRP/B; a população de células ST1 transduzidas com a 

contrução pLPCX-EGFP foi denominada ST1-EGFP e a população de células 

ST1 transduzidas com o vetor vazio, foi denominada ST1-pLPCX. 
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Figura 17: Morfologia celular das populações de células ST1 infectadas com retrovírus 
contendo as construções: pLPCX, pLPCX-NRP/B e pLPCX-EGFP. 
Fotos de microscópio invertido, sob luz branca (aumento de 200X).  
 
 
4.3.4. Caracterização dos transfectantes estáveis de células ST1 com vetor 

plasmideal e das populações transduzidas com vetor retroviral quanto à 
expressão de NRP/B. 

 

Para avaliar a superexpressão de NRP/B nas células ST1, tanto com o 

vetor plasmideal quanto o retroviral, foi realizado um ensaio de Northen blot. As 

células foram expandidas para extração de RNAtotal pela metodologia citada 

no item 3.2.3. Cerca de 15μg de RNA de cada amostra foi aplicada no gel 

desnaturante, transferidas para nitrocelulose e sondadas com a região 

codificante de NRP/B e de GAPDH.  Na Figura 18 observa-se a indução do 

transcrito de NRP/B nas células parentais ST1 tratadas com Hy (condição 1) 

por 3h e 5h (canaleta 1.B e 1.C, respectivamente), em relação às células não 

tratadas com o hormônio (canaleta 1.A) e em crescimento exponencial em 

5%SFB (condição 2 – canaleta 2.A). Para o clone transfectante estável de 

células ST1 (condição 3) contendo o vetor plasmideal pDEST12.2-NRPP/B, há 

um sinal bastante fraco de indução do transcrito (canaleta 3.B), e nenhum sinal 

do transcrito no transfectante estável com o vetor vazio pDEST12.2 (canaleta 
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3.A). Observa-se para as populações de células ST1 transduzidas com 

retrovírus pLPCX-NRP/B, uma nítida diferença de expressão de NRP/B com 

uma única transdução (condição 4) e com a dupla transdução (condição 5), 

pois observa-se um sinal forte do transcrito de NRP/B na população de células 

ST1 duplamente transduzidas com retrovírus contendo a construção pLPCX-

NRP/B (5.A) e um sinal mais fraco na população transduzida uma única vez 

(4.A). As células transduzidas com o retrovírus contendo vetor vazio pLPXC 

(4.B e 5.B) ou com a construção pLPCX-EGFP (5.C), não apresentaram sinal 

do transcrito de NRP/B. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Ensaio de Northern blot para confirmação da superexpressão de NRP/B em 
células ST1.  
Membrana sondada com a região codificante de NRP/B e GAPDH, contendo RNA total de 
células ST1 nas seguintes condições: 1. Sob tratamento com Hy. 1.A: Células parentais ST1 
carenciadas com 0,2%SFB 1.B: tratadas com Hy por 3h e 1.C: tratadas comHy por 5h; 2. 
Células parentais ST1 em crescimento exponencial em 5%SFB (2.A); 3. Células ST1 
transfectadas com vetor plasmideal pDEST12.2. 3.A: transfectadas com vetor vazio. 3.B: 
transfectadas com a construção pDEST12.2-NRP/B; 4. Células ST1 transduzidas uma vez com 
o vetor retroviral pLPCX. 4.A: transduzidas com a construção pLPCX-NRP/B. 4.B: transduzidas 
com o vetor vazio 5. Células ST1 transduzidas duas vezes com a o vetor retroviral pLPCX. 5.A: 
dupla transdução com a construção pLPCX-NRP/B , 5.B: dupla transdução com o vetor vazio 
pLPCX, 5.C: dupla transdução com a construção pLPCX-EGFP. Condições 3, 4 e 5 em 
crescimento exponencial em 5%SFB. 

 

A superexpressão de NRP/B nas células ST1 contendo o vetor retroviral 

pLPCX também foi confirmada por ensaio de PCR quantitativo, como pode ser 

observado na Figura 19. O transcrito de GAPDH foi utilizado como controle 

interno e o nível de expressão relativa de células ST1 carenciadas por 24h com 

0,2%SFB (ST1c) foi utilizado como amostra calibradora. Observa-se um 

aumento da expressão relativa de NRP/B sendo induzida pelo tratamento das 

células parentais ST1 com Hy (3h e 5h). A expressão de NRP/B em células 

ST1 em fase exponencial de crescimento em meio contendo 5%SFB é 

1        2  3   4  5 
A  B  C A A  B A  B   A  B  C
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semelhante ao nível de expressão em células controle (ST1 carenciadas por 

24h com 0,2%SFB). As células em crescimento exponencial que foram 

transduzidas uma única vez com o retrovírus contendo a construção pLPCX-

NRP/B mostram uma expressão baixa de NRP/B, semelhante ao nível de 

indução das células ST1 tratadas com Hy por 3h, de aproximadamente 6 

vezes. Já as células em crescimento exponencial, transduzidas duplamente 

com a construção pLPCX-NRP/B mostraram uma expressão muito elevada de 

NRP/B, cerca de 110 vezes maior que a expressão de NRP/B em células ST1 

carenciadas para soro (ST1c). As populações de células ST1 transduzidas com 

vetor vazio (ST1 pLPCX) e com a construção contendo EGFP (ST1 EGFP) não 

apresentaram alteração na expressão de NRP/B, comparando-se com o 

controle (ST1c). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: Ensaio de Q-PCR para confirmação da superexpressão de NRP/B em células 
ST1.  
O transcrito de GAPDH foi utilizado como controle interno e o nível de expressão relativa de 
células ST1 carenciadas por 24h com 0,2%SFB (ST1c) foi utilizado como amostra calibradora. 
As barras indicam a expressão relativa do gene NRP/B em células ST1 nas seguintes 
condições: 1. Sob tratamento com Hy. 1.A: Células parentais ST1 carenciadas com 0,2%SFB 
1.B: tratadas com Hy por 3h e 1.C: tratadas comHy por 5h; 2. Células parentais ST1 em 
crescimento exponencial em 5%SFB (2.A); 4. Células ST1 transduzidas uma vez com o vetor 
retroviral pLPCX. 4.A: transduzidas com a construção pLPCX-NRP/B. 4.B: transduzidas com o 
vetor vazio 5. Células ST1 transduzidas duas vezes com a o vetor retroviral pLPCX. 5.A: dupla 
transdução com a construção pLPCX-NRP/B , 5.B: dupla transdução com o vetor vazio pLPCX, 
5.C: dupla transdução com a construção pLPCX-EGFP. Condições 3, 4 e 5 em crescimento 
exponencial em 5%SFB.  
  

Com os resultados destes ensaios, foi possível concluir que a 

transdução de NRP/B mediada por retrovírus foi mais eficiente comparando-se 

com a mediada por DNA plasmideal. Foi possível avaliar, também, a real 

necessidade da transdução dupla com os retrovírus nas células ST1. Dados 
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anteriores do laboratório mostraram a dificuldade de isolamento de 

transfectantes estáveis de células ST1 com vetores plasmideais, devido à 

presença de resistência a antibióticos na população de células parentais, além 

de alteração na morfologia, na proliferação celular e na resposta ao tratamento 

com hormônio Hy nos transfectantes estáveis com vetor vazio. Devido a estes 

fatos e à baixa expressão do transcrito de NPR/B detectado no ensaio de 

Northern blot no único transfectante estável isolado com a construção 

pDEST12.2-NRP/B, foi decidido utilizar somente a população de células ST1 

transduzidas com retrovírus para a análise funcional do gene de estudo.  

A expressão de NRP/B foi avaliada, também, por Western blot para a 

população de células ST1 infectada com retrovírus contendo a construção 

pLPCX-NRP/B (Figura 20). Foram utilizados extratos de proteínas totais das 

populações de células ST1 transduzidas com o vetor vazio pLPCX e com as 

construção pLPCX-NRP/B, mantidas em 5% SFB e confluentes no momento da 

lise. Como controle da quantidade de proteína aplicada em cada canaleta, 

foram utilizados os níveis de α-tubulina. Comparando-se os níveis protéicos de 

NRP/B entre as populações, verifica-se que há um nível de expressão 

evidentemente maior de ambas isoformas (67 e 57kD) de NRP/B nas células 

que estão transduzindo NRP/B exógeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20: Ensaio de Western blot para confirmação da superexpressão de NRP/B em 
células ST1. 
Ensaio de Western blot para confirmação da superexpressão de NRP/B na população de 
células ST1 infectadas com retrovírus pLPCX-NRP/B (2) em relação à população de células 
ST1 infectadas com vetor vazio pLPCX (1).  
  

 

Foi realizado, também, um ensaio de imunofluorêscencia nas células 

ST1-NRP/B para avaliar a superexpressão de NRP/B in situ. As células, fixadas 
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em lamínulas, foram tratadas como descrito em Métodos (item 3.2.4.12). Como 

pode ser observado na figura 21, a expressão de NRP/B é mais intensa na 

população das células transduzidas com a construção pLPCX-NRP/B, 

comparando-se com as células ST1 parentais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21: Ensaio de imunofluorescência para confirmação da superexpressão de NRP/B 
em células ST1. 
Expressão de NRP/B avaliada por imunufluorescência em células ST1 e na população de 
células ST1 infectadas com o retrovírus contendo a construção pLPCX-NRP/B. Aumento de 
400X. 

 
 

As populações transduzidas com vetor vazio pLPCX e com a construção 

pLPCX-EGFP já mostraram a manutenção na morfologia celular (Figura 17), 

porém também foram avaliadas quanto à resposta ao tratamento com Hy por 

ensaios de citometria de fluxo. As células foram coletadas após carenciamento 

com 0,2%SFB e após tratamento por 24h com Hy em meio 0,2%SFB. Nestas 

condições, as células ST1 parentais e as demais populações transduzidas com 

retrovírus apresentaram um acúmulo de células na fase G0/G1 do ciclo celular 

(80-90%), com uma concomitante redução no número de células na fase S 

(0,5-2,5%), ou seja, as células transduzidas com retrovírus não tiveram sua 

resposta frente ao hormônio Hy alterada (Figura 20). 
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Figura 22: Gráfico do ensaio de citometria de fluxo para avaliação do padrão de 
distirbuição no ciclo celular das células ST1 parentais e transduzidas com retrovirus 
contendo vetor vazio ou a construção pLPCX-EGFP.  
As células foram carenciadas por 24h a 0,2%SFB (células indicadas com 0,2%)e tratadas por 
Hy por 24h (células indicadas com 0,2% Hy). Análise de 10.000 células/amostra em duplicata. 
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4.3.5. Análise do efeito da superexpressão de NPR/B em células ST1 

 

4.3.5.1. Curva de crescimento em substrato sólido 

 

Curvas de crescimento das populações de células ST1 transuzidas com o 

retrovírus foram utilizadas para avaliar se a superexpressão de NRP/B provoca 

algum tipo de alteração na taxa proliferativa das células ST1, tanto na ausência 

como na presença de Hy. O tratamento de células ST1 com Hy provoca uma 

inibição da proliferação celular, com aumento no tempo de dobramento e 

diminuição da densidade de saturação (Armelin et al., 1983). Pode-se observar 

na Figura 23(A) que o perfil de crescimento das populações que 

superexpressam NRP/B, tanto na ausência como na presença de Hy, 

permanece semelhante àqueles da linhagem parental (ST1) e das populações 

infectadas com vetor vazio (pLPCX) e com a construção contendo EGFP 

(pLPCX-EGFP). A partir da curva de crescimento exponencial (Figura 23B), foi 

possível calcular o tempo de dobramento de cada população de células, sem 

tratamento com Hy e observar que uma leve tendência para um maior tempo 

de dobramento das células ST1-NRP/B em crescimento exponencial quando 

comparada co a linhagem parental ST1 (Figura 23C). O aumento do tempo do 

dobramento após o tratamento com Hy foi observado em todas as populações 

de células, não havendo diferença significativa entre elas. Foi possível calcular, 

também, a densidade de saturação de cada população no 9o dia da curva de 

crescimento (Figura 23D). Sob tratamento com Hy, todas as populações de 

células ST1 apresentaram uma diminuição semelhante àquela apresentada 

pelas células ST1 parentais. Na ausência do tratamento hormonal, também não 

foram observadas diferenças entre as populações celulares.  

 Através deste experimento de curva de crescimento, não foi possível 

detectar diferenças significativas na proliferação celular em substrato sólido de 

células transduzidas com a construção de expressão de NRP/B ou com o 

respectivo vetor vazio ou a construção contendo EGFP. 
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Figura 23: Curvas de Crescimento das células ST1 e das populações ST1-pLPCX, ST1-
EGFP e ST1-NRP/B. 
(A) Curva de crescimento das populações de células ST1 infectadas com retorvírus pLPCX, 
pLPCX-NRP/B e pLPCX-EGFP e da linhagem ST1 parental, na ausência e na presença de 
hormônio glicocorticóide Hy. Foram plaqueadas 5x104 células em duplicatas e mantidas em 
meio DMEM5%SFB. As células tratadas com Hy foram carenciadas com 0,2%SFB  por 24h e 
tratadas por 24h com Hy. As coletas foram feitas nos tempos indicados no gráfico. As curvas 
representam a média de 2 experimentos independentes. (B) Curva de crescimento exponencial 
para cálculo (C) do tempo de dobramento celular das populações celulares (entre os dias 3 a 
7). (D) A densidade de saturação foi calculada no último dia da curva de crescimento (dia9).  
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4.3.5.2. Crescimento em suspensão de agarose 

 

Para avaliar se a superexpressão de NRP/B provoca alteração no potencial 

tumorigênico das células ST1, o ensaio de crescimento em suspensão de 

agarose foi realizado de acordo com o protocolo descrito em Métodos (item 

3.2.11.3). As colônias que se desenvolveram no ensaio de crescimento em 

substrato sólido, foram classificadas de acordo com o tamanho em: Grandes 

(de 300 a 600 μm); Médias (de 150 a 300μm); Pequenas (de 0 a 150μm). Após 

contagem e classificação das colônias, verificou-se uma diminuição do número 

de colônias pequenas e médias na população infectada com retrovírus 

contendo o gene de estudo NRP/B, sendo que não se observa diferença para 

as colônias grandes (Figura 24). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24:  Crescimento em suspensão de agarose das células ST1 e das populações 
ST1-pLPCX e ST1-NRP/B. 
Gráficos referentes ao número de colônias pequenas (0 a 150mm), médias (150 a 300mm) e 
grandes (300 a 600mm), de células ST1, ST1 pLPCX e ST1 NRP/B plaqueadas numa 
densidade de 103 células. Fotos obtidas em microscópio invertido sob luz branca, do resultado 
do ensaio de células plaqueadas em densidades diferentes (103 e 104 células/poço). Aumento 
de 200X. 
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Estes resultados podem ser observados também, visualmente, nas fotos 

(Figura 24) do ensaio de crescimento em suspensão de agarose realizado 

diferentes densidades no plaqueamento das células (103 e 104 células/poço). 

Somando-se todas as colônias de todos os tamanhos de cada população 

celular analisada, observa-se, no gráfico da Figura 25, uma diminuição 

significativa (p<0,05 – teste Tukey), nos dois ensaios independentes que foram 

realizados em duplicata (densidade celular plaqueada de 103 células / poço), 

entre o número de colônias formados na população que superexpressa NRP/B, 

em relação à linhagem celular parenta ST1 e à população contendo apenas o 

vetor vazio pLPCX. 

Este ensaio foi realizado, também, após tratamento das mesmas células 

com hormônio glicorticóide Hy. Não houve formação de colônias para as 

condições estudadas (dados não mostrados). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: Gráfico de Crescimento em suspensão de agarose das células ST1, ST1 
pLPCX e ST1 NRP/B. 
Os gráficos referem-se ao número total de colônias obtidas em dois experimentos 
independentes, com células plaqueadas na densidade de 103 células/poço. (*) Significância 
estatística (análise de variância com pós-teste de Tukey) do número de colônias obtidas da 
população de células ST1 que superexpressa NRP/B comparada com o número de colônias 
obtidas a partir da linhagem parental ST1 (p<0,05).  
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4.3.5.3. Tumorigênese in vivo 

 
Para avaliar o efeito in vivo da superexpressão do gene NRP/B nas células 

ST1, as populações celulares resultantes da infecção com retrovírus (pLPCX 

vazio, pLPCX-EGFP e pLPCX-NRP/B) foram injetadas no dorso de 

camundongos nudes (via subcutânea, conforme descrito em Métodos) e o 

crescimento da massa tumoral foi acompanhado semanalmente e medido com 

paquímetro. A Tabela 3 resume o resultado do experimento: 
 

Tabela 3: Crescimento tumoral de células ST1 em camundongos nude (via subcutânea)  
após 6 semanas de injeção de 2x106 células no dorso dos animais. 

 

Células Incidência 
ST1 6/6 

ST1 EGFP 3/3 
ST1 pLPCX 8/8 
ST1 NRP/B 1/8 

 
 

Primeiramente, observa-se que apenas um dos oito animais injetados 

com as células ST1 que superexpressam o gene NRP/B desenvolveu tumor. 

Os diâmetros dos tumores foram colocados num gráfico (Figura 26) onde 

observa-se que o crescimento deste tumor foi mais lento, quando comparado à 

linhagem parental e às populações de células infectadas com vetor vazio 

pLPCX e com EGFP. As fotos se referem aos camundongos na sexta semana 

após a injeção subcutânea das células. 
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Figura 26: Ensaio de tumorigênese in vivo. 
Curvas de crescimento dos tumores provenientes de células ST1 infectadas com retrovírus 
contendo vetor vazio pLPCX, EGFP e o gene de interesse NRP/B injetadas em camundongos 
nudes. As células tumorais (2x106celulas/inoculação) foram injetadas no dorso do animal via 
subcutânea e o seu crescimento medido por 6 semanas. As fotos dos animais foram obtidas na 
sexta semana após a injeção subcutânea.  
 

 

4.3.5.4. Ensaio de imunohistoquímica 

 
Para avaliar se o efeito de diminuição do crescimento do tumor 

observado em camundongos nude deve-se realmente ao efeito da 

superexpressão do gene NRP/B nas células ST1, os tumores resultantes do 

ensaio de tumorigênese in vivo provenientes das populações celulares 

resultantes da infecção com retrovírus (pLPCX vazio e pLPCX-NRP/B) foram 

parafinados para serem submetidos a cortes histológicos e ensaio de 

imunohistoquímica. Os tumores foram dissecados e parafinados em 

colaboração com o laboratório da Proa Dra Suely Marie da Faculdade de 

Medicina da USP. Os cortes histológicos e o ensaio de imunohistoquímica 

foram realizados em colaboração com o laboratório de patologia bucal do Prof. 

Fabio Nunes na Faculdade de Odontologia da USP.  

pLPCXNRP/B

ST1EGFP

Controle Negativo 
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Na figura 27 observa-se o resultado do ensaio de imunohistoquímica nos 

cortes do tumor de células ST1 infectadas com o vetor vazio pLPCX e do tumor 

de células ST1 que superexpressam NPR/B. Há uma nítida marcação  no 

citoplasma das células do tumor proveniente de células ST1-NRP/B, quando 

comparada com a ausência de marcação nas células ST1-pLPCX.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27: Ensaio de imunohistoquímica nos tumores formados no subcutâneo de 
camundongos nude. 
Cortes de tumores formados no subcutâneo de camundongos nude a partir de injeção de 
células ST1 infectadas com retrovírus contendo vetor vazio pLPCX e o gene de estudo NRP/B, 
submetidos a ensaio de imunohistoquímica com o anticorpo específico NRP/B/Enc-1 
(Pharmigen). A marcação pode ser observada em marrom nas células ST1/NPR/B. 
. 
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4.4. Análise Funcional de NRP/B em células ST1 – Silenciamento de 
NRP/B de rato em células ST1. 
 

Para o silenciamento do gene NRP/B, foi utilizada a metodologia de RNA de 

interferência (RNAi). Esta tecnologia baseia-se no fenômeno de RNAs dupla-

fita poderem atuar como silenciadores de genes ao nível pós-transcricional. 

Observado inicialmente em Caenorhabditis elegans (Fire et al., 1998), o 

mecanismo baseia-se no princípio de que quando um dsRNA (RNA dupla fita) 

é introduzido em uma célula, este RNA é processado em pedaços menores 

(20-25 nucleotídeos) por uma RNase denominada Dicer, dando origem aos 

siRNAs (small interfering RNAs). Em seguida, as duas fitas dos siRNAs são 

separadas pela atividade da nuclease RISC (RNA-induced silencing complex), 

que guia uma das simples fitas resultantes para se anelar com a seqüência de 

mRNA complementar. Após o pareamento, a Dicer cliva o mRNA com o qual 

houve o pareamento, silenciando, assim, sua atividade (Hannon, 2002; Hannon 

& Rossi, 2004; Sharp, 2001).  

Os vetores lentivirais e as construções foram gerados em colaboração com 

o Dr. Ricardo G. Corrêa do grupo do Dr. Inder Verma do Salk Institute for 

Biological Studies em San Diego. Os vetores lentivirais pertencem a um tipo de 

retrovírus que possuem a capacidade de infectar células que estão ou não em 

divisão celular, devido ao complexo de pré-integração que atravessa a 

membrana nuclear intacta das células alvo. As únicas células às quais os 

lentivírus não têm acesso são as células quiescentes (fase G0 do ciclo celular) 

devido ao bloqueio da transcrição reversa (Amado & Chen, 1999).  

Recentemente, vários grupos descreveram a utilização de RNAi para 

silenciamento gênico em sistema de células de mamíferos (Brummelkamp et 

al., 2002; McCaffrey et al., 2002), mas o sistema de vetor lentiviral se mostrou 

eficiente para expressar RNAis em linhagens celulares e culturas primárias 

(Tiscornia et al., 2003). O sistema de expressão de vetores lentivirais 

compreende três plasmídeos: pVSVG (G glycoproteins of vesicular stomatitis 

virus) codifica o envelope viral heterólogo, sendo capaz de infectar vários tipos 

celulares; pMDL, que codifica as proteínas gag e pol e pREV, que codifica a 

proteína Rev, que regula a expressão lentiviral ao nível pós-transcricional. Três 

construções de RNAi para o gene NRP/B (271, 761 e 956) foram clonadas no 
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vetor lentiviral que codifica a proteína EGFP, possibilitando a fácil confirmação 

da transfecção e infecção celular sob microscopia de fluorescência. Os 

números das construções de RNAi para o gene NRP/B correspondem à 

posição em que a seqüência de dsRNA foi desenhada, baseada na seqüência 

de rato descrita neste trabalho.  

 

4.4.1. Transdução das células ST1 com as construções lentivirais 
 

Como descrito em Métodos (item 3.2.12), as construções pMDL, pRev, 

pVSVG, juntamente ou com os vetores pEGFP ou com uma das três 

construções de RNAiNRP/B, foram co-transfectadas (transfecção mediada por 

lipossomos) nas células empacotadoras 293T. Como controle da eficiência de 

transfecção, foi utilizada a construção contendo EGFP (Enhanced Green 

Fluorescence Protein). A eficiência de transfecção obtida foi diferente para 

cada construção utilizada, como pode ser observada na Figura 28. Observa-se 

que, visulamente, as células 293T foram transfectadas com aproximadamente 

80% de eficiência para pEGFP, 50% para RNAi 271 e 956 (foto não mostrada) 

e <5% de eficiência para RNAi 761.  

A titulação viral foi realizada infectando-se células 293T com diluições 

seriadas dos sobrenadantes de cada construção. O título obtido do lentivírus de 

EGFP foi de aproximadamente 107 PFU/mL , cerca de 106 PFU/mL para RNAi 

271 e ~106 PFU/mL para RNAi 956. Na Figura 29 observa-se a existência de 

algumas células fluorescentes indicando a infecção viral nas maiores diluições 

utilizadas para cada construção, indicadas na figura. 
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Figura 28: Produção de lentivírus em células empacotadoras 293T.  
Imagem de células 293T transfectadas com lentivírus contendo as construções pEGFP, RNAi 
NRP/B 271 e RNAi NRP/B 761 em microscópio de contraste de fase invertida fluorescente. A 
eficiência de transfecção foi de aproximadamente 80%, 50% e 5%, respectivamente. Ao lado 
direito, mesmo campo representativo, sob luz branca (aumento de 100X).  
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Figura 29: Titulação dos lentivírus em células 293T. 
Imagem de um campo de células 293T infectadas com diluições específicas de lentivírus 
(indicadas na figura, à direita) contendo as construções pEGFP, RNAi NRP/B 271 e RNAi 
NRP/B 956 em microscópio de contraste de fase invertida fluorescente. Ao lado direito estão 
indicados as maiores diluições virais utilizadas, onde ainda era possível observar células 
verdes positivas. À direita, mesmo campo representativo, sob luz branca (aumento de 100X).  
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A partir destes sobrenadantes virais, foi realizado o protocolo de 

infecção, para gerar populações de células ST1 expressando somente a 

proteína EGFP (Moi=1000) ou expressando a proteína EGFP presente no vetor 

lentiviral com as 3 construções de RNAi para NRP/B: 271 (Moi=100), 956 (Moi= 

100). A construção de RNAi de NRP/B761 foi utilizada também, sabendo-se 

que a produção de lentivírus em células 293T não havia sido eficiente. A 

infecção ocorreu com uma eficiência de aproximadamente 100% para todas as 

condições (Figura 30). Como esperado, somente não foi possível obter células 

ST1 infectadas com o RNAi para NRP/B 761. A morfologia celular das 

populações de ST1 infectadas com lentivirus não sofreu alteração morfológica 

significativa. As células foram denominadas ST1 siNRP/B271, ST1 siNRP/B761 

e ST1 siNRP/B956 e expandidas para congelamento em nitrogênio líquido e 

para extração de RNA total para caracterização da possível inibição da 

expressão do gene NRP/B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30: Células ST1 transduzidas com lentivírus.  
Campos representativos de células ST1 infectadas com lentivírus contendo as construções 
pEGFP, RNAi NRP/B 271 e RNAi NRP/B 956 observadas em microscópio invertido de 
contraste de fase com fluorescência. Cerca de 100% das células foram infectadas pelo 
lentivírus nas três condições. À direita, mesmo campo representativo, sob luz branca (aumento 
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de 100X). Caracterização das populações transduzidas com vetor lentiviral quanto 
à expressão de NRP/B. 

 
A avaliação da expressão de NRP/B nas células ST1 transduzidas com 

siNRP/B, pelo sistema lentiviral foi realizada por ensaio de PCR quantitativo (Q-

PCR). O transcrito de GAPDH foi utilizado como controle interno e o nível de 

expressão relativa de células ST1 parental foi utilizado como amostra 

calibradora. Na Figura 31 observa-se a expressão relativa de NRP/B em 

células em crescimento exponencial (DMEM-5%SFB). Houve uma pequena 

diminuição nos níveis de expressão de NRP/B nas populações de células ST1 

infectadas com lentivírus contendo siNRP/B 271 e siRNA 956. Já as células 

infectadas com lentivírus contendo siNRP/B 761 e o vetor contendo somente o 

gene EGFP apresentam uma expressão relativa de NRP/B maior (cerca de 2,5 

vezes) que as células parentais (ST1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31: Quantificação da expressão relativa de NRP/B por PCR quantitativo. 
cDNAs de células em crescimento exponencial (DMEM-5%SFB), infectadas com lentivírus 
contendo construções diferentes de RNAi para NRP/B: siRNA NRP/B 271, siRNA NRP/B 761, 
siRNA NRP/B 956 e com uma construção contendo apenas o gene EGFP foram utilizados nas 
reações de Q-PCR para avaliar a expressão de NRP/B. O transcrito de GAPDH foi utilizado 
como controle interno e a expressão relativa da célula parental ST1 como amostra calibradora.  
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A expressão relativa de NRP/B também foi avaliada nas mesmas células 

sob tratamento com hormônio hidrocortisona (Figura 32). O transcrito de 

GAPDH foi utilizado como controle interno e o nível de expressão de cada 

população celular carenciada foi utilizado como amostra calibradora. Nota-se 

que a mesma indução do gene NRP/B promovida por Hy nas células parentais 

ST1 é observada somente nas células infectadas com EGFP, enquanto que a 

indução nas três populações infectadas com RNAi para NRP/B (217, 761 e 

956) é bastante reduzida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32: Quantificação da expressão relativa de NRP/B nas células carenciadas para 
soro por 24h e tratadas com hormônio hidrocortisona (Hy) por diferentes períodos. 
A expressão relativa de NRP/B foi avaliada nas células parentais ST1 e nas populações de 
células infectadas com lentivírus contendo construções diferentes de RNAi para NRP/B: RNAi 
NRP/B 271, RNAi NRP/B 761, RNAi NRP/B 956 e com uma construção contendo apenas o 
gene EGFP. O transcrito de GAPDH foi utilizado como controle interno e a expressão relativa 
das células carenciadas por 24h para soro como amostra calibradora.  
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A distribuição das células no ciclo celular foi avaliada nestas células para 

certificar a resposta das mesmas sob tratamento com hormônio hidrocortisona, 

uma vez que as populações transduzidas com as contruções contendo RNAis 

de NRP/B apresentaram menor indução da expressão de NRP/B durante o 

tratamento. Na Figura 33 nota-se que há um acúmulo de células na fase G0-G1 

durante o tratamento com hidrocortisona como observado nas células parentais 

ST1, ou seja, as populações de células transduzidas com o lentivírus 

continuam respondendo ao tratamento com hormônio hidrocortisona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33: Gráficos de ensaio de citometria de fluxo para avaliação do padrão de 
distribuição no ciclo celular (fases G0-G1/ G2-M/ S) das células ST1 parentais e 
transduzidas com lentivirus contendo siNRP/B (271, 761 e 956).  
As células foram carenciadas por 24h a 0,2%SFB (c) e tratadas por diferentes períodos de 
tempo com hidrocortisona (1h Hy, 5h Hy, 10h Hy e 24h Hy).  
 

 

 

 

Como as três construções de RNAi para NRP/B não se mostraram 

eficientes para o silenciamento do gene nas células ST1, foi realizada uma 
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última tentativa, infectando uma população de células ST1 com os três 

lentivírus contendo os três diferentes siNRP/B, simultaneamente. O protocolo 

utilizado foi o mesmo descrito anteriormente, misturando-se o sobrenadante 

contendo os diferentes lentivírus recombinantes com RNAi para NRP/B sobre 

as células ST1. Duas culturas de células ST1 foram infectadas, 

simultaneamente, com os três RNAis para NRP/B, tendo sido denominadas 

ST1 siNRP/B A e ST1 siNRP/B B. Ambas populações foram comparadas 

quanto à expressão relativa de NRP/B, em relação às células parentais ST1 

carenciadas para soro por 24h, tratadas com hormônio hidrocortisona por 3h e 

5h e em crescimento exponencial (Figura 34). Somente a segunda infecção 

tripla de RNAis para NRP/B (ST1 RNAi NRP/B B) apresentou uma diminuição 

expressiva no nível de expressão relativa de NRP/B.  

 

 

 
Figura 34: Quantificação da expressão relativa de NRP/B por PCR quantitativo. 
A expressão de NRP/B foi avaliada nas células ST1 parentais, carenciadas para soro por 24h 
(ST1c), sob tratamento com hidrocortisona (Hy) por 3h (ST1 Hy3h) e 5h (ST1 Hy5h) e em 
crescimento exponencial (ST1 5%SFB) e em duas populações de células ST1 siNRP/B triplo A 
e B, em crescimento exponencial (DMEM-5%SFB), co-infectadas com lentivírus contendo 
construções diferentes de RNAi para NRP/B: siNRP/B 271, siNRP/B 761, siNRP/B 956 (ST1 
RNAiNRP/B triplo).  O transcrito de GAPDH foi utilizado como controle interno e a expressão 
relativa da célula parental ST1carenciada (ST1c) como amostra calibradora. 
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4.5. Avaliação do papel de NRP/B na progressão do ciclo celular – 
resultados preliminares 

 
4.5.1. Análise da expressão do gene NRP/B durante a progressão do ciclo 

celular 
 

Para analisar o envolvimento do gene NRP/B na progressão do ciclo 

celular, RNA total de células de fibroblastos 3T3 de camundongo (NIH3T3) 

foram extraídos após carenciamento das células para soro (0,2%SFB) por 24h, 

seguido do estímulo com soro (10%SFB) por diversos períodos de tempo. 

Ensaios de PCR quantitativo foram realizados com os cDNAs sintetizados a 

partir de RNA total para avaliar a expressão relativa de NPR/B, utilizando-se, 

como controle interno, o transcrito de GAPDH e como amostra calibradora a 

expressão relativa das células NIH carenciadas para soro (NIH 0h). Os níveis 

de expressão relativa de NRP/B apresentam um aumento nas primeiras horas 

de indução por soro, seguido de um declínio após 9h de estímulo com soro, 

demonstrando que o gene é regulado durante a progressão do ciclo celular 

(Figura 35). Os níveis de expressão relativa de NPR/B aparenta ser um gene 

induzido mais tardiamente por soro, durante a progressão do ciclo celular.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35: Análise da expressão de NRP/B durante a progressão no ciclo celular. 
Análise dos níveis de expressão por PCR quantitativo de NRP/B. A expressão relativa foi obtida 
em relação aos níveis de expressão de GAPDH (controle interno) e aos níveis de expressão 
das células NIH3T3 carenciadas (NIH 0h). As células NIH3T3 foram carenciadas para soro por 
24h e estimuladas com 10%SFB por diferentes períodos de tempos (0,5h, 3h, 6h, 9h e 21h). Há 
uma indução da expressão do transcrito de NRP/B, durante a progressão no ciclo celular.
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4.5.2. Análise do efeito do silenciamento de NRP/B na progressão do ciclo 
celular 

 

Para analisar se o silenciamento de NRP/B poderia afetar a transição 

G0/G1-S do ciclo celular, as células ST1 parental e ST1 siNRP/B triploB foram 

carenciadas para soro por 24h e estimuladas com soro (5%SFB) por diferentes 

períodos de tempo e analisadas através de ensaios de citometria de fluxo, de 

modo a obter a distribuição das mesmas nas diferentes fases do ciclo celular. A 

Figura 36 indica a porcentagem de células na fase S do ciclo celular da 

população celular ST1 siNRP/B triploB em comparação com a linhagem 

parental ST1. Observa-se que a porcentagem de células na fase S foi 

aumentada após 24h de estímulo, ou seja, a progressão do ciclo foi adiantada 

na linhagem ST1 siNRP/B triploB em relação à linhagem parental ST1, 

mostrando que NRP/B afeta a transição G0-G1/S na progressão do ciclo 

celular. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36: Análise por citometria de fluxo do padrão de distribuição no ciclo celular das 
células parentais ST1 e da população transduzida com as construções de RNAi de 
NRP/B denominada ST1-siRNANRP/B triploB. 
As barras representam a porcentagem da população celular em cada estágio do ciclo celular. A 
ausência de expressão de NRP/B interfere na transição G0/G1-S do ciclo celular, pois uma 
maior porcentagem de células encontra-se na fase S após 24h (seta).   
 
4.6. Avaliação da expressão de NPR/B em tecidos humanos 
 

Com o objetivo de avaliar a expressão de NRP/B em tecidos humanos, 
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linhagens derivadas de tumores cerebrais (A172, T98G, U87, Hog, U343 e 

U373), três linhagens de próstata (NL, PC3, DU145), quatro linhagens de útero 

(C33A, Siha, Hela, Caski), quatro linhagens de pulmão (IMR90, NCIH23, 

H1155, A549) e cinco linhagens de mama (MCF7, ZR751, MB231, MB435, 

HS5778T). A expressão do transcrito de NRP/B foi analisada nestas linhagens 

pela metodologia de PCR quantitativo. A Figura 37A representa os níveis de 

expressão de NRP/B. Observa-se elevada expressão do transcrito nas 

linhagens de tecidos cerebrais e mamários e menor expressão nas linhagens 

de útero, pulmão e próstata. Nas linhagens de útero não é possível observar 

diferenças de expressão entre as linhagens, devido às barras de desvio padrão 

se sobreporem uma à outra. Nas linhagens de próstata observa-se uma maior 

expressão de NRP/B na linhagem PC3 e menor nas outras duas (LN e DU145). 

Nas linhagens de pulmão, não foi detectada expressão de NRP/B na linhagem 

IMR90, porém uma baixa expressão foi detectada na linhagem A549 e uma 

maior expressão nas linhagens NCIH23 e H155. Uma elevada expressão de 

NRP/B foi detectada nas linhagens de mama ZR751, MB231 e HS578T, e 

menor expressão nas linhagens MCF7 e MB435. A expressão elevada de 

NRP/B também foi detectada nas linhagens de cérebro A172 e U373, uma 

menor expressão nas linhagens T98G, HOG e U343 e uma expressão mediana 

na linhagem U87. A expressão nas linhagens cerebrais e mamárias não se 

apresentou homogênea, padrão este que pode ser devido a diferenças nos 

potenciais metastáticos e invasivos entre as linhagens.  

A expressão de NRP/B em tecidos cerebrais é bem evidente, primeiramente 

na análise de expressão no painel de cDNAs de diferentes tecidos de rato da 

Clontech, onde verificou-se uma expressão específica em cérebro, e 

novamente, nas linhagens de tumores cerebrais humanos. Desta forma, a 

expressão de NRP/B também foi avaliada em amostras clínicas de glioma, 

obtidas em colaboração com o Laboratório de Investigação Médica – 15 (LIM-

15) da Faculdade de Medicina da USP, liderado pela Profa. Dra. Suely Marie. 

Foram utilizadas 13 amostras de cérebro humano não tumoral, obtidas a partir 

de cirurgias terapêuticas para epilepsia, 12 amostras de astrocitoma pilocítico 

(OMS grau I), 11 amostras de astrocitoma difuso (OMS grau II), 13 amostras de 

astrocitoma anaplásico (OMS grau III) e 20 amostras de glioblastoma 

multiforme (OMS grau IV), num total de 69 amostras (Tabela 1). A classificação 
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histopatológica de todas as amostras foi avaliada por patologistas antes da 

extração de RNA total das mesmas, descrita no item 3.2.3.  

Na Figura 37B, observa-se a expressão relativa de NRP/B nas amostras 

clínicas que foram divididas de acordo com o grau do respectivo tumor. O valor 

médio de expressão relativa dos controles não-tumorais ou consideradas como 

normais foi utilizado como amostra calibradora. Os níveis de expressão do 

transcrito de HPRT foram utilizados como controle interno. A partir dos dados 

de expressão relativa, foi possível fazer uma análise estatística utilizando-se o 

teste paramétrico Teste-t, uma vez que os grupos de dados apresentaram 

distribuição normal. A significância estatística indicada nas figuras, refere-se à 

comparação dos níveis de expressão relativa em cada um dos diferentes graus 

de malignidade do tumor em relação às respectivas amostras normais. Os 

níveis de expressão de NRP/B se apresentaram significativamente 

superioresnas amostras de gliomas de grau elevado de malignidade (grau II, 

grau III e grau IV) em relação às amostras de tecido normal. Observou-se, 

também, uma diminuição no nível de expressão de NRP/B nas amostras de 

glioma de baixo grau (grau I) em relação às amostras de tecido não-tumoral, 

com significância estatística.  
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Figura 37 : Avaliação da expressão de mRNA de NRP/B  em tecidos humanos através de 
PCR quantitativo. 
(A) Expressão de NRP/B em células de linhagens de cérebro, útero, próstata, pulmão e mama 
analisadas por PCR quantitativo. A expressão relativa foi obtida em relação aos níveis de 
expressão de HPRT e de NPP/B nas células MCF-7. Gráfico representativo de dois 
experimentos realizados em duplicata. (B) Expressão de NRP/B em diferentes amostras de 
astrocitomas (Grau I: Astrocitoma pilocítico; Grau II: Astrocitoma de baixo grau; Grau III: 
Astrocitoma anaplásico, GBM: Glioblastoma) e em tecido de cérebro normal. A expressão 
relativa foi obtida em relação aos níveis de expressão de HPRT e de NRP/B nas amostras de 
tecido cerebral normal. (*) Significância estatísitica Tteste-t dos níveis de expressão relativos 
quantificados nas amostras tumorais comparados com as amostras normais (*p<0,05).
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4.7. Identificação de putativos genes associados com tumores do 
sistema nervoso central. 

 
4.7.1. Estratégias adotadas para identificação de genes que possam estar 

associados com gliomas 
 

Foram utilizadas duas estratégias para identificação de genes associados 

com gliomas humanos: a primeira utilizando-se o Banco de Dados do 

Transcriptoma Humano baseado no alinhamento entre a seqüência genômica e 

de cDNAs e ESTs disponíveis nos bancos de dados públicos; a segunda 

estratégia utilizando-se os dados de genes localizados no cromossomo 22 

diferencialmente expressos em microarrays entre as linhagens ST1 e P7. 

Sobre a primeira estrátegia adotada, inicialmente, concentramos nossa 

atenção no cromossomo 10 que apresentava diversos trabalhos da literatura 

correlacionando LOH e gliomas, baseando-se nos parâmetros descritos em 

Métodos (item 3.2.14.1.). Diversos genes presentes neste cromossomo já 

foram isolados como sendo genes supressores de tumor, como por exemplo, 

DMBT (deleted in malignat brain tumors), MMAC/PTEN (phosphatase and 

tensin homolog), WDR11 (bromodomain and WD repeat domain containing 2) 

(Chernova et al., 2001; Mollenhauer et al., 1997; Steck et al., 1997). Além 

disso, já existem construções de BAC específicas para a região 10p15, região 

amplamente estudada em estudos de LOH em gliomas, para possível 

localização de outro gene supressor de tumor relacionado com 

desenvolvimento de gliomas (Harada et al., 2000). Entretanto, pelo fato deste 

cromossomo ser muito estudado com o intuito de descobrir genes supressores 

de tumor relacionados a gliomas e, ainda, pelo fato deste cromossomo não se 

encontrar muito bem seqüenciado na época do ínicio deste projeto de 

doutorado, concluímos que não teríamos muitos resultados além daqueles já 

publicados.  

Por outro lado, o cromossomo 22, além de apresentar um 

seqüenciamento bom e confiável, não é uma região muito estudada. No início 

deste projeto, haviam poucas referências bibliográficas relacionando LOH 

neste cromossomo. A perda de um supressor de tumor no 22q13 estava 

associada com a formação do astrocitoma (WHO II), concomitamente com 



  - 120 -

inativação do gene supressor de tumor TP53 e ativação de PDGF (Louis & 

Gusella, 1995) (Figura 38). Dados recentes sugerem que outras regiões no 

cromossomo 22 podem conter genes envolvidos na tumorigênese de gliomas, 

pois, embora pacientes com Neurofibromatose tipo 2 (NF2) possuam maior 

probabilidade de desenvolver gliomas, já está estabelecido que o gene NF2 

(localizado em 22q12.2) não está mutado nestes tumores (De Vitis et al., 1996; 

Hoang-Xuan et al., 1995; Watkins et al., 1996). Uma descrição mais detalhada 

do cromossomo 22 encontra-se na Introdução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38: Vias genéticas para desenvolvimento de glioblastoma multiforme.  
Três vias genéticas independentes para o desenvolvimento de um glioblastoma multiforme 
(GBM) e as alterações mais freqüentes que ocorrem em cada etapa. (Modificado de (Behin et 
al., 2003) 

 

 

 

 

 

LOH 9p 19q 22q

LOH 22q 13q 17p

LOH 9p 19q 22q

LOH 22q 13q 17p



  - 121 -

A região 22q13 foi definida como uma região associada com a 

progressão do astrocitoma, devido ao aumento de freqüência de LOH nesta 

região em glioblastomas (Ino, 1999; Oskam et al., 2000). Segmentos proximais 

e distais do gene NF2 são freqüentemente descritos como estando deletados 

em outros tipos de tumores, como, por exemplo, câncer de mama, de ovário, 

oral, coloretal e meningioma (Akagi et al., 1995; Allione et al., 1998; Miyakawa 

et al., 1998; Yana et al., 1995). Uma região distal do braço longo do 

cromossomo 22 foi, então, definida entre os marcadores D22S282 e 

D22S1169, conforme descrito em Métodos (item 3.2.15.1). Utilizando o link 

Map View do site do NCBI, foi possível determinar o tamanho real desta região, 

como sendo de aproximadamente 5,5Mb (Figura 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39: Região cromossômica no cromossomo 22 associada com progressão tumoral 
de astrocitomas. 
Visualização do cromossomo 22 na ferramenta Map View do NCBI. As setas indicam a 
localização no cromossomo 22 (região 22q13.31 e 22q13.32) dos marcadores (D22S282 e 
D22S1169) escolhidos para definirem a "região mínima" de 5,5 Mbp. No interior do quadro 
encontram-se os Contigs que originaram a lista de clones genômicos.  
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Pelo programa MapViewer (NCBI), foi possível identificar 7 contigs que 

mapeavam na região 22q13: NT_011520.8, NT_011521.1, NT_011522.3, 

NT_011523.8, NT_030872.1 e NT_011525.4. A partir destes contigs, foi 

possível listar os clones genômicos delimitados pelos marcadores D22S282 e 

D22S1169 (Tabela 4). 

 
 

Tabela 4: Contigs e seus respectivos clones genômicos localizados na região entre os 
marcadores D22S282 e D221169 no cromossomo 22. 

 

Contigs Clones Genômicos 
NT_011520.8 AL096759, AL049708  
NT_011521.1 AL118498, AL031843, Z82201, AL023801, Z97055, AL023654, 

AL035398, Z82178, Z82174, AL033543, AL031595, AL022339 
NT_011522.3 Z85994, Z81308, AL023973, Z75407, AL022317, AL022333, Z98743, 

Z93244, Z83938, AL079301, AL049760, Z82243, AL008718, 
AL021391, Z98047, Z95331, Z93784, Z84478, AL049811 

NT_011523.8 AL 049853, Z94161, AL049856, AL078611, AL031034, Z93024, 
AL031844, AL031588, AL031587, AL021392, AL096766, AL118516, 
AL078642, Z97351, Z82187, U51561, AL023576, Z80896, Z79999, 
AL023733, Z81000, AL096755, U51559, AL096756, Z82183, Z83836, 
Z82186, AL035069, Z84496, AL021306, Z80999, Z73416, AL033544, 
AL049568, Z80901, AC000034, Z83854, AL117329, AL121580, 
AL110122, Z73963, AL110121, Z70688, Z81002, Z80772, AL118553, 
Z78421, AL118554, AL050314, AL008720, Z72006, Z82249, 
AL078640, Z84468, AL096853 

NT_030872.1 AL096843, Z83837, Z83855, AL078607 
NT_011525.4 AL078613, AL078622 

 
 
Com o auxílio do banco de dados do transcriptoma desenvolvido para a 

construção da interface gráfica do projeto TFI, num trabalho em colaboração 

com a Profa. Dra. Anamaria Aranha Camargo, foi possível analisar a região 

escolhida de 5,5 Mbp, localizada na região 22q13 do cromossomo 22. O banco 

de dados relacional MySQL, desenvolvido pela equipe de Bioinformática 

coordenado pelo Prof. Sandro de Souza, utiliza a linguagem, possui duas 

características fundamentais: facilidade de uso, com comandos fáceis de se 

utilizar e a existência de várias ESTs disponíveis nos bancos públicos, além de 

todas as ORESTES obtidas do Projeto HCGP.  

A inspeção manual foi necessária, uma vez que as listas foram geradas 

automaticamente a partir do Banco de Dados do Transcriptoma. Com este 

intuito, foram feitas análises no programa BLAST do NCBI contra o banco de 



  - 123 -

seqüências não redundantes, para verificação do real mapeamento das 

seqüências FL (full length) e ESTs (expressed sequence tags) no cromossomo 

22 e entre os marcadores D22S282 e D22S1169. A confirmação da existência 

real de estrutura de splicing das seqüências de ESTs através da interface do 

Projeto TFI (Transcript Inititive Initiative – http://200.210.65.182/transcript) e 

pelos programas BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) e BLAT 

(http://genome.ucsc.Edu/cgi-bin/hgBlat?command=start), foi realizada, também, 

manualmente. Para se restringir a quantidade de seqüências a serem 

analisadas quanto à expressão, foram selecionadas apenas as seqüências 

com descrição em tecidos cerebrais, consultando a descrição das ESTs e da 

seqüências FL no GenBank ou na interface gráfica do Projeto TFI. 

Toda esta validação manual foi importante para demonstrar a eficiência 

do programa e a confiabilidade das seqüências inseridas no banco do 

transcriptoma. Das 198 ESTs selecionadas automaticamente, após remoção 

das seqüências redundantes, a maior parte (193, correspondendo a 97%) 

realmente se localizavam no cromossomo 22 e das 128 selecionadas por 

possuírem estrutura de splicing, 97 (75%) realmente a possuíam. Esta 

porcentagem de 25% de estrutura de splicing inexistente se deve ao fato do 

programa MySQL considerar como splicing, qualquer despareamento de bases 

(desde um par de bases) entre as seqüências analisadas e a seqüência 

genômica. Para a seleção manual das seqüências, considerou-se como um 

splicing real, o despareamento de, pelo menos, 50 pares de bases.  

Para a seleção dentre as 97 ESTs, foram adotados alguns critérios, 

como, por exemplo, expressão em tecido cerebral, presença de estrutura de 

splicing e ausência de pareamento com seqüências RefSeq ou mRNA (análise 

realizada no programa BLAT), ou seja, de seqüências de mRNA já descritas e 

depositadas no banco de dados. A Tabela 5 relaciona as 13 ESTs 

selecionadas para desenho de primers para análise do perfil de expressão, por 

PCR quantitativo, em linhagens de tumores cerebrais humanos e em amostras 

de gliomas humanos. 
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Tabela 5: ESTs mapeadas na região 22q13.31 a 22q13.33 através do Banco de Dados do 
Transcriptoma Humano. 
Padrão de expressão em tecido cerebral e existência de estrutura de splicing das ESTs 
candidatas.  
 
EST Número de 

acesso 
Tecidos Splicing 

1 BE048032 Tumor cerebral SIM 
2 H16408 

AA127927 
AA126735 
AA115339 
AL047019 
BE880751 
AW069525 
AA115299 

Cérebro normal 
Útero normal 
Útero normal  
Útero normal 
Útero normal 
Tumor pulmão 
Osso 
Útero normal 

Não 
Não 
Não 
SIM 
Não 
SIM 
Não 
Não 

3 AI337659 
BE783410 
BE256338 
AA709467 

Tumor de cérebro 
Retinoblastoma 
Retinoblastoma 
Cérebro 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

4 AW090556 Tumor Cerebral SIM 
5 BE144655 Cabeça e Pescoço normal SIM 
6 AL110323  Cérebro normal Não 
7 BF347850 Oligodendrogliomas anaplásico com perda em 1p e 19q SIM 
8 BE382471 

BF347994 
Neuroblastoma 
Oligodendrogliomas anaplásico com perda em 1p e 19q 

SIM 
SIM 

9 BF836415 
BE147957 

Cabeça e Pescoço normal 
Cabeça e Pescoço normal 

SIM 
SIM 

10 BE706167 
H55360 

Cabeça e Pescoço normal Não 
SIM 

11 BF950595 
BF946929 
638952 
608265 

Tecido nervoso 
Tecido nervoso 
- 
- 

SIM 
SIM 

12 BE147957 Cabeça e Pescoço normal SIM 
13 N98939 

BF307883 
H17223 
AI830892 
R17513 

Lesões de esclerose múltipla 
Tumor de músculo 
Cérebro normal 
Tumor de pulmão 
Cérebro normal 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

 

A EST1 (BE048032) foi selecionada pela expressão em tecido cerebral 

tumoral e pareamento completo de sua seqüência na região estudada do 

cromossomo 22 humano. Porém, há pareamentos não completos da seqüência 

de EST1 em outros cromossomos, indicando a presença de uma região 

repetitiva, impossibilitando o desenho de primers específicos para avaliação de 

sua expressão em linhagens e amostras clínicas de tumores cerebrais. 

As seqüências que representam a EST2 localizam-se numa mesma 

região cromossômica, sobrepondo-se umas às outras. Apesar da seleção 

automática identificar algumas destas ESTs com estrutura de splicing, a 
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validação manual mostrou a inexistência delas. Foi, então, realizado um 

alinhamento com a seqüência genômica humana no programa BLAT para 

avaliar o contexto da região onde as ESTs se localizavam, observando-se que 

as ESTs faziam parte de um exon de um mRNA AB05143 (correspondente à 

uma proteína KIAA1644 – identificada num projeto de seqüenciamento em 

larga escala de mRNAs) que possui uma estrutura de splicing, indicando a 

existência de um transcrito. O par de primers foi desenhado em exons 

diferentes deste mRNA. 

As seqüências que representam a EST3 possuem estrutura de splicing e 

apresentam expressão em tecido cerebral, sendo possível desenhar um par de 

primers específicos para avaliação de sua expressão em linhagens e amostras 

clínicas de tumores cerebrais. Já a EST 4 (AW090556) possui estrutura de 

splicing, porém é a única EST mapeada na região, possuindo uma região 

repetitiva, o que dificultou o desenho de primers específicos para amplificação 

da mesma. A EST5 (BE144655), possui as mesmas características da EST4, 

porém foi possível desenhar um par de primers para ensaios de PCR 

quantitativo. Esta EST5 localiza-se no íntron do gene ATX10, e não parece ser 

indicativo de um splicing alternativo devido à ausência de outras seqüências de 

ESTs na mesma região, e por se anelar na outra fita do DNA genômico. 

A EST6 (AL110323) não possui estrutura de splicing, porém observou-se 

a existência de outras ESTs com estrutura de splicing na mesma região. 

Seqüências de mRNA, inexistentes na época da utilização do Banco de Dados 

do Transcriptoma, foram depositadas e correspondem à uma proteína 

hipotética denominada LOC150383, com função desconhecida. A EST7 

(BF347850) possui estrutura de splicing, porém é a única EST mapeada na 

região. Apesar dos primers desenhados serem específicos, não houve 

amplificação com os cDNA utilizados. Uma proteína hipotética LOC 150384 

também foi depositada após a listagem dos candidatos e não possui função 

conhecida. O mesmo ocorreu com a EST9, que corresponde à mesma proteína 

hipotética. 

As duas seqüências que representam a EST8 possuem estrutura de 

splicing e apresentam expressão em tecidos cerebrais. Há um clone de mRNA 

(AK055591), sem função conhecida, que corresponde à esta EST8. 
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Das seqüências que representam a EST10, somente uma apresenta a 

estrutura de splicing e ambas se localizam em uma região do DNA genômico 

onde não há mRNAs ou RefSeqs descritas. As duas seqüências que 

representam a EST11 apresentam estrutura de splicing e também não 

correspondem a nenhum clone de mRNA, porém, ao contrário da EST10, os 

primers desenhados não amplificaram a seqüência com os cDNA utilizados. A 

EST12 (BE147957) poderia corresponder a uma variante com splicing 

alternativo e um mRNA (AK093107) depositado após a listagem dos 

candidatos, porém nada foi amplificado nas amostras analisadas. 

A EST13, representada por várias ESTs com estrutura de splicing, 

corresponde a um mRNA de depósito recente que originou uma RefSeq 

MN015381, denominada FAM19A5 (family with sequence similatritu 19 

(chemokine (C-C motif)-like), member A5). É um gene membro da família 

TAFA, que é composto por 5 genes que codificam proteínas pequenas 

secretadas. Tais proteínas contêm domínio conservado de resíduos de cisteína 

em posições fixas, que estão relacionados com MIP-1alpha, um membro da 

família CC-chemokine. As proteínas TAFAs são predominantemente expressas 

em regiões específicas do cérebro, sendo postuladas como quimioquinas ou 

neuroquinas especificas de cérebro, que agem como reguladores de células do 

sistema imune e nervosas (Tom Tang et al., 2004). 

 

Das 170 seqüências full length, foram removidas 56 seqüências 

redundantes. Do total de 114 seqüências full length, 103 localizavam-se 

realmente no cromossomo 22. Várias seqüências correspondiam ao mesmo 

gene, ou seja, havia uma sobreposição entre elas, o que diminuiu 

drasticamente o número de seqüências para 21 genes, os quais estão listados 

na Tabela 6. Para todos os genes foram desenhados primers específicos para 

análise do perfil de expressão, por PCR quantitativo, em linhagens de tumores 

cerebrais humanos e em amostras clínicas de gliomas. 
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Tabela 6: Seqüências full length de mRNAs completos mapeados na região 22q13.31 a 
22q13.33 através do Banco de Dados do Transcriptoma Humano. 
Símbolo, nome, número de acesso e localização das seqüências mapeadas na região de 
estudo. 
 

 Símbolo no 
GeneEntrez 

Nome do gene Número de 
acesso 

Localização no 
genoma humano 

1 FLJ23588 CAP-binding protein 
complex interacting 
protein 1 (FLJ23588) 

NM_022785 22q13.1-q13.33 

2 SULT4A1 
 

Sulfotransferase family 
4A, member 1 (SULT4A1) 

NM_014351 22q13.2-q13.31 

3 PNPLA3 
 

patatin-like phospholipase 
domain containing 3  

NM_025225 22q13.31 

4 SAMM50 
 

sorting and assembly 
machinery component 50 
homolog (S. cerevisiae) 

NM_015380 22q13.31 

5 PARVG parvin, gamma NM_022141 22q13.2-q13 
6 PRR5 proline rich 5 (renal)  NM_001017528 22q13.31 
7 NUP50 nucleoporin 50kDa NM_007172 22q13.31 
8 FAM118A  

 
family with sequence 
similarity 118, member A   

NM_017911 22q13 

9 RIBC2 
 

RIB43A domain with 
coiled-coils 2  

NM_015653 22q13.31 

10 FBLN1 fibulin 1 NM_001996 22q13.31 
11 ATXN10 

 
ataxin 10  NM_013236 22q13.31 

12 FLJ27365 FLJ27365 protein    NM_207477 22q13.31 
13 PKDREJ polycystic kidney disease 

(polycystin) and REJ 
(sperm receptor for egg 
jelly homolog, sea urchin)-
like  

NM_006071 22q13.31 

14 PPARA peroxisome proliferative 
activated receptor, alpha 

NM_001001928 22q12-q13.1; 22q13.31 

15 FLJ20699  hypothetical protein 
FLJ20699    

NM_017931 22q13 

16 TRMU tRNA 5-
methylaminomethyl-2-
thiouridylate 
methyltransferase    

NM_001008568 22q13 

17 GTSE1 G-2 and S-phase 
expressed 1  

NM_016426 22q13.2-q13.3 

18 CELSR1  cadherin, EGF LAG 
seven-pass G-type 
receptor 1 (flamingo 
homolog, Drosophila)  

NM_014246 22q13.3 

19 DIP death-inducing-protein    NM_015124 22q13.31 
20 CERK  ceramide kinase  NM_022766 22q13.31 
21 TBC1D22A  TBC1 domain family, 

member 22A  
NM_014346 22q13.3 
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Os genes foram analisados segundo a classificação do Gene Ontology 

(GO) (Ashburner et al., 2000) no programa FatiGo (Al-Shahrour et al., 2004; Al-

Shahrour et al., 2005). O Gene Ontology classifica os produtos gênicos em 

termos de suas associações com processos biológicos, componentes celulares 

e função molecular. De um modo geral, a maior parte das seqüências full 

length estão relacionadas a processos fisiológicos celulares (regulação e 

transdução de sinais) e ao metabolismo (regulação, metabolismo primário e 

celular) (Figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40: Classificação no Gene Ontology das 21 seqüências Full length localizadas no 
cromossomo 22 humano.  
A partir da ferramenta de bioinformática Fatigo (http://fatigo.bioinfo.cipf.es/) as seqüências full 
length localizadas no cromossomo 22 humano foram classificadas segundo o Gene Ontology 
de acordo com associações com processos biológicos, componentes celulares e função 
molecular. 

 

Informações a respeito dos 21 transcritos foram obtidas pelo número de 

acesso do GenBank dos mesmos, no Banco de Dados EntrezGene e UniGene, 

disponíveis no site do NCBI. Todas as seqüências full length selecionadas no 

Banco de Dados do Transcriptoma estão expressos em cérebro, de acordo 

com os dados de expressão do Unigene, com exceção do gene PKDREJ. Os 

genes serão referidos com o número referente da Tabela 5 entre parênteses, 

seguido do nome do gene. 
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A (1)FLJ23588 é uma proteína conhecida também como DJBP (DJ-1-

Binding Protein), que é expressa em testículo e esperma e reprime a atividade 

de transativação do receptor de andrógenos dependente de testosterona por 

recrutar o complexo de histonas desacetilases, sendo que DJ-1 possui função 

antagônica, pois restaura a atividade de transativação (Niki et al., 2003). 

(2)SULT4A1 é um gene que codifica um membro da família de 

sulfotransferase, a sulfotransferase-4A1. Trata-se de uma sulfotransferase 

específica de cérebro que está envolvida no metabolismo de 

neurotransmissores (xenobióticos e substratos endógenos como catecolaminas 

e esteróides) (Liyou et al., 2003). Polimorfismos deste gene podem estar 

associados com susceptibilidade à esquizofrenia (Brennan & Condra, 2005).  

(3)PNPLA3 (patatin-like phospholipase domain containing 3) é uma 

proteína ligada à membrana denominada lipase triacilglicerol que medeia 

hidrólise de triacilglicerol em adipócitos e que pode estar envolvida no balanço 

de energia nestas células (Baulande et al., 2001; Liu et al., 2004). 

A proteína (4)SAMM50: faz parte do complexo TOB (topogenesis of 

mitochondrial outer-membrane beta-barrel proteins) ou SAM (sorting and 

assembly of mitochondria), que está presente na membrana externa da 

mitocôndria de leveduras (Kozjak et al., 2003). Não há estudos funcionais para 

os ortólogos humanos. 

A proteína (5)PARVG (parvina-γ) é membro da família Parvina, proteínas 

que se ligam à actina associada com contato focal e complexos moleculares 

dinâmicos reunidos na membrana onde integrinas interagem com a matriz 

extracelular. Possuem dois domínios homólogos à calponina in tandem com 

alto grau de conservação, o que implica no seu papel de adesão célula-matriz, 

mediada por integrina. Já foi sugerido que parvinas estejam envolvidas no 

desenvolvimento e progressão de tumores, atuando como gene supressor de 

tumor, sendo descrita uma redução da expressão de PARVG em algumas 

linhagens celulares tumorais (Korenbaum et al., 2001). Polimorfismos neste 

gene foram encontrados em câncer coloretal e de mama (Castellvi-Bel et al., 

2003), assim como em oligodendrogliomas (Alonso et al., 2005). 

O gene (6)PRR5 codifica uma proteína com domínio rico em prolina. 

Está localizado na região do cromossomo 22 descrita como tendo um gene 

supressor de tumor que pode estar envolvido na tumorigênese de câncer de 
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mama. Além disso, este gene se apresenta superexpresso em câncer coloretal 

(Johnstone et al., 2005). 

(7)NUP50 é membro de nucleoporinas, que são componentes do 

complexo de poros nucleares em células eucarióticas, estando relacionado 

com importação de proteínas nucleares mediada por importina α e β.(Lindsay 

et al., 2002)   

O gene (8)FAM118A (family with sequence similarity 118, member A) 

corresponde a uma fase aberta de leitura encontrada no cromossomo 22, sem 

nenhuma descrição funcional alguma do gene (Collins et al., 2004).  

O gene (9)RIBC2 (RIBC43A domain with coiled-coils 2) também não 

possui descrição funcional, sendo que a única informação deste gene foi obtida 

pela existência do domínio RIB43A, que aparenta ter papel estrutural na 

replicação centriolar de células em divisão (Norrander et al., 2000).  

A proteína (10)FBLN1, denominada Fibulina1, corresponde à uma 

glicoproteína secretada que se liga ao receptor de fibronectina, um regulador 

chave da adesão celular (Argraves et al., 2003). Um papel de gene supressor 

de tumor foi sugerido para este gene, já que sua superexpressão em células 

derivadas de fibrosarcoma reduz o crescimento dependente de ancoragem in 

vitro e provoca atraso na formação de tumor in vivo (Qing et al., 1997), porém 

há descrições de expressão elevada de FBLN1 em câncer de mama e de 

ovário (Greene et al., 2003; Roger et al., 1998). Esta aparente dicotomia de 

papéis pode ser explicada pela produção de variantes de splicing (Gallagher et 

al., 2005). 

O gene (11)ATX10 (ataxina 10) é altamente expresso no cérebro e está 

relacionado com a doença autossômica dominante de ataxia cerebelar (ADCA) 

(Marz et al., 2004) As funções biológicas de ataxina 10 permanecem 

desconhecidas (Waragai et al., 2006), mas podem estar relacionadas com a 

manutenção do nível de glicosilação intracelular e homeostase cérebral (Marz 

et al., 2006). 

(12)FLJ27365 corresponde a uma proteína predita, com função 

desconhecida (Ota et al., 2004). 

O gene (13)PKDREJ (polycistic kidney disease (polycystin) and REJ 

(sperm receptor for egg homolog, sea urchin)-like) codifica um membro da 
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família de proteínas de membrana policistina. Tem papel na reprodução 

humana, com elevada expressão em testículo (Stayner & Zhou, 2001). 

O gene (14)PPARA (peroxisome proliferative activated receptor, alpha) 

codifica um fator de transcrição nuclear. A ação de proliferadores de 

peroxisomos (organelas subcelulares encontradas em plantas e animais que 

contêm a enzima relacionada ao metabolismo de colesterol e lipídios) ocorre 

via receptores específicos, chamados PPARAs, que afetam a expressão de 

genes alvos envolvidos em proliferação celular, diferenciação celular e 

respostas imune e de inflamação (Tugwood et al., 1992). Estudos com 

agonistas de (14)PPARA indicaram diminuição da viabilidade de linhagens 

celulares de GBM (Strakova et al., 2005), e diminuição da resposta inflamatória 

de astrócitos (Xu et al., 2006). 

O gene (15)FLJ20699 codifica uma proteína hipotética sem função 

conhecida (Strausberg et al., 2002). Possui o domínio TPR que possui função 

de promover interação proteína-proteína (Blatch & Lassle, 1999). 

O gene (16)TRMU (tRNA 5-methylaminomethyl-2-thiouridylate 

methyltransferase) é membro da familia de TRMU, que codifica uma enzima 

modificadora de tRNA, especifica de mitocôndria (Yan et al., 2006). 

A proteína (17)GSTE1 (G-2 and S-phase expressed 1) é expressa 

somente nas fases S e G2 do ciclo celular, onde se co-localizam com 

microtúbulos e tubulina citoplasmática (Monte et al., 2000). Em resposta a dano 

ao DNA, a proteína codificada acumula no núcleo e se liga à proteína 

supressora de tumor p53, retirando-a do núcleo, reprimindo sua habilidade de 

induzir apoptose (Monte et al., 2003). 

A proteína (18)CELSR1 (cadherin, EGF LAG seven-pass G-type 

receptor 1) é membro da superfamília da Caderina. São receptores envolvidos 

na comunicação mediada por contato, com domínios de caderinas e de EGF-

like, estando envolvidos em adesão celular e interações ligante-receptor. Este 

membro em particular, é regulado no desenvolvimento, sendo especifico de 

tecido neural e tendo papel inespecífico na embriogênese (Formestone, 2001), 

mas não com esquizofrenia (Georgieva, 2003). 

O gene (19)DIP (death inducing protein) codifica uma proteína localizada 

na mitocôndria, que se apresenta superexpressa após indução de E2F1. DIP 

induz apoptose pela via de E2F1 independente de p53 (Stanelle et al., 2005). 
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A proteína (20)CERK (ceramide kinase) e seu produto (ceramida-1-

fosfato) estão relacionados com função regulatória na produção dos 

mediadores de eicosanóides de inflamação (Sugiura et al., 2002). Potenciais 

inibidores de CERK podem oferecer nova geração de terapias anti-inflamatória 

e anti-câncer (Lamour & Chalfant, 2005; Pettus et al., 2003). 

O gene (21)TBC1D22A (TBC1 domain family, member 22A) não possui 

função conhecida (Collins et al., 2004). O domínio TBC presente nesta proteína 

tem atividade ativadora de GTP em Rab-like GTPases e tem papel presumido 

em regulação de crescimento celular e diferenciação. 

 

Paralelamente, uma outra estratégia foi adotada para seleção de 

potenciais genes relacionados com o desenvolvimento de câncer cerebral. 

Com os resultados obtidos recentemente no trabalho de doutorado do aluno 

Christian Colin, foi iniciada uma análise dos genes diferencialmente expressos 

em células ST1 e P7, sob o tratamento com Hy por 24h na presença de DMEM 

contendo 5%SFB.  Com os dados obtidos da hibridização de microarrays 

Affymetrix ® (contendo 24 mil sondas referentes a transcritos de mRNA e 

clusters de ESTs do banco de dados do Unegene – Build 34), foram 

identificados 1.293 genes diferencialmente expressos entre as linhagens ST1 e 

P7. Inicialmente, foi necessário realizar uma análise dos genes e verificar a sua 

localização correspondente ao genoma humano, uma vez que se trata de 

dados do genoma de rato. Automaticamente, com o auxílio dos técnicos de 

Bioiformática do laboratório, foi possível identificar a localização cromossômica 

do ortólogo humano. Devido ao seqüenciamento do genoma do rato estar 

incompleto e seu transcriptoma ser apenas parcialmente conhecido, foi 

possível determinar, automaticamente, a localização cromossômica de apenas 

493 genes diferencialmente expressos entre as linhagens ST1 e P7, com uma 

eficiência de 38%. Foi realizada, então, uma análise manual, utilizando-se 

ferramentas de Bioinformática disponíveis no site do NCBI e na interface 

gráfica de genomas da UCSC (genome.ucsc.edu). Deste modo, dos 1.293 

genes/ESTs analisados, 33 genes localizavam-se no cromossomo 22 humano. 

Como várias ESTs correspondiam ao mesmo gene, o número foi reduzido para 

23 genes/ESTs (Tabela 6). As seqüências de 1 a 11 foram encontradas como 

sendo mais expressas nas células ST1 e de 12 a 23 nas células P7. Destes 23 
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genes/ESTs selecionados, nenhum se localiza na região compreendida entre 

os marcadores D22S282 e D22S1169, previamente delimitada como região de 

estudo. Somente em uma das duas regiões associadas com gliomas descritas 

recentemente por (Hartmann, 2004), compreendida entre os marcadores 

D22S530 e D22S417, foram localizados 2 genes: (4')TOB2 e (19')TCF20. 

Outros quatro genes, (1')HMOX-1 (Nishie et al., 1999), (7')YWHAH (Seng et al., 

2005a), (21')TIMP3 (Nakamura et al., 2005) e (3')NF2 (Watkins et al., 1996), já 

foram descritos como sendo relacionados com a progressão de GBM humanos, 

confirmando que a utilização das informações de genes difencialmente 

expressos nos arrays entre as linhagens ST1 e P7 de rato é válida para 

encontrar genes relacionados com desenvolvimeto e/ou progressão de tumor 

cerebral. Estes genes foram utilizados para posterior análise de expressão em 

linhagens e amostras clínicas de gliomas humanos para se confirmar os 

resultados da literatura nas nossas amostras. A expressão de (22')SOX10 

(16')SYNGR1 e (14')NPTX foi estudada em células cerebrais, mas não estão 

diretamente relacionados a câncer cerebral. Os genes selecionados para 

análise de expressão em linhagens e amostras clínicas de tumores cerebrais 

foram aqueles já citados acima, quatro outros genes que foram isolados por 

apresentar maior expressão nas células ST1 ((2')SDF2L1, (4')TOB2, (7')PIM3 e 

(9')TOM11), já que nosso objetivo é busca de possíveis genes supressores de 

tumor em gliomas e um outro gene isolado como apresentando maior 

expressão em células P7 (TCF20). Os genes selecionados para avaliação do 

perfil de expressão, por PCR quantitativo, em linhagens de tumores cerebrais 

humanos e em amostras clínicas de gliomas estão representados com "*" na 

Tabela 7.  
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Tabela 7: Genes diferencialmente expressos entre as linhagens ST1 e P7 localizados no 
cromossomo 22 humano.  
Localização dos genes no genoma de rato e no genoma humano. (*) Genes selecionados para 
avaliação de sua expressão em linhagens de tecido cerebral humano e em amostras clínicas 
de tumores. 
 

 

Número de acesso das 
ESTs de rato 
 

Localização 
no genoma 
de Rato 

Localização no 
genoma 
Humano 

Símbolo no 
EntrezGene 

1* J02722 19p11 22q13.1 HMOX1 
2* AA945591 11q23 22q11.21 SDF2L1 
3* AI237525 14q21 22q12.2 NF2 

4* 
AI175349 ; AI070270 ; 
AI029530 7q34 22q13.2-q13.31 TOB2 

5 AA943202 1q32 22q11.21 GAB4 
6 AI172103 6q 22q11.21 ESTs 
7* D17445 14q21 22q12.3 YWHAH 
8* AF086624 7q34 22q13.33 PIM3 
9* AA944401 19p11 22q12.3 TOM1 
10 J05122 7q34 22q13.31 BZRP 
11 S61868 3q33 22q12.2 ESTs 
12 AI235644 ; AI237137 11q23 22q11.22 PPM1F 
13 AI137351 14q21 22q12.2 ZNF278 
14* AI228113 7q34 22q13.1 NPTXR 
15 AI008919 14q21 22q12.2 SEC14L2 
16* AA799879 7q34 22q13.1 SYNGR1 
17 X56228 7q34 22q13.1 TST 
18 AI145916 7q34 22q13.1 RABL4 
19* AI069936 7q34 22q13.3 TCF20 
20 AI072389 7q34 22q13.1 C22orf23 

21* 
 

AI102741; A924107; 
AA965161; AI009159; 
AA924107; AI176815; 
AA858903; A924006 

7q13 
 

22q12.3 
 

TIMP3 
 

22* AJ001029 7q34 22q13.1 SOX10 
23 AI030156 14p11 22q11.23 ESTs 

 

 

Destes 23 genes, 19 foram analisados no programa FatiGo e 

classificados pelo Gene Ontology (GO)  no programa Fatigo (Al-Shahrour et al., 

2004; Al-Shahrour et al., 2005). De um modo geral, a maior parte das 

seqüências analisadas estão relacionadas a processos biológicos celulares, 

regulação de processos celulares (transdução de sinal, transporte), 

metabolismo (celular e primário) e regulação de processos fisiológicos 

(incluindo processos neurofisiol[ogicos). (Figura 41). 

 

 



  - 135 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41: Classificação no Gene Ontology dos genes diferencialmente expressos entre 
a linhagem ST1 e P7, localizados no cromossomo 22 humano. 
A partir da ferramenta de bioinformática Fatigo (http://fatigo.bioinfo.cipf.es/), as seqüências dos 
genes diferencialmente expressos entre as linhegens ST1 e P7 localizados no cromossomo 22 
humano foram classificadas segundo o Gene Ontology de acordo com associações com 
processos biológicos, componentes celulares e função molecular. 

 
Informações a respeito dos genes selecionados foram obtidas pelo número 

de acesso do GenBank dos mesmos, no EntrezGene e no UniGene, sendo 

descritas a seguir: 

A proteína (1')Homx1 ou Heme oxigenase é uma enzima essencial para o 

catabolismo do heme (cliva heme para formar biliverdina, que é 

subseqüentemente convertida à bilirrubina pela biliverbina redutase e monóxido 

de carbono, um neurotransmissor putativo). A atividade de Hmox é induzida 

pelo substrato heme e por várias outras substâncias não-heme. Hmox ocorre 

como 2 isozimas: Hmox-1 induzível e Hmox-2, constitutiva. Está correlacionado 

com angiogênese em gliomas humanos (Nishie et al., 1999). 

(2')SDF2L1 (stromal cell-derived factor 2-like 1) é uma proteína da família 

Pmt/rt e Sdf2l1, sendo um gene induzido por stresse de retículo 

endoplasmático (Fukuda et al., 2001). 
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O gene (3')NF2 (neurofibromin 2) é um gene supressor de tumor que 

codifica uma proteína similar à alguns membros da família ERM (erzin, radixin, 

moesin) de proteínas que estão ligadas a componentes do citoesqueleto com 

proteínas de membrana celular (Trofatter et al., 1993) Mutações neste gene 

estão associadas com neurofibromatose tipo I, que é caracterizada por 

anormalidades oculares, tumores no sistema nervoso e pele (Evans et al., 

2000). Vários estudos para localização de mutações neste gene foram 

realizados, porém nenhuma modificação foi encontrada em amostras de 

gliomas humanos (De Vitis et al., 1996; Hoang-Xuan et al., 1995; Ng et al., 

1995; Rubio et al., 1994; Watkins et al., 1996). 

O gene (4')TOB2 (transducer of ERBB2, 2) codifica uma proteína que 

pertence à familia TOB de proteinas antiproliferativas, que estão envolvidas na 

regulação do progresso do ciclo celular (Ikematsu et al., 1999). Em células 

transformadas por ErbB2, a exportação nuclear de Tob é facilitado por 

mecanismos mediado por NES (nuclear exported signal), resultando na 

diminuição da sua atividade anti-proliferativa, sendo que os mesmos resultados 

foram observados em outras linhagens transformadas por ras ou src 

(Kawamura-Tsuzuku et al., 2004). 

A proteína (7')YWHAH (tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-

monooxygenase activation protein, eta polypeptide) pertence à família de 

proteínas 14-3-3 que estão associadas com proteínas-chave de sinalização 

celular e reguladores do ciclo celular (Aitken, 1995), sendo que distúrbios 

nestas associações podem favorecer o aparecimento de câncer (Namkoong et 

al., 2006). Esta proteína também interage com o receptor de glicocorticóide 

(GR) ativo (o que pode explicar a sua superexpressão em células ST1 quando 

tratadas com hormônio glicocorticóide hidrocortisona), tendo um papel nas vias 

de sinalização mediada por GR (Wakui et al., 1997). Num estudo mais recente, 

deleções homozigóticas em glioblastomas foram identificadas, sendo que o 

gene YWHAH foi identificado neste região (Seng et al., 2005b). 

O proto-oncogene (8')PIM-3 apresenta atividade quinase serina/treonina e 

expressão aberrante no desenvolvimento de carcinoma hepatocelular humano 

(Fujii et al., 2005) e de câncer pancreático (Li et al., 2006). 

A proteína (9')TOM1 (target of myb1) ainda não possui função conhecida, 

porém está envolvida na translocação de complexos de receptores de fatores 
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de crescimento para a degradação no lisossomo. A superexpressão de 

endofina recruta TOM1 para os endossomos (Seet et al., 2004) 

O gene (14')NPTXR (neuronal pentraxin receptor) codifica uma proteína 

similar ao receptor neuronal pentraxin de rato. A proteina pentraxin de rato 

possui funções semelhantes a neurônios de remoção de material sináptico 

assim como de formação e remodelamento de sinapses (Dodds et al., 1997). 

A proteína codificada pelo gene (16')SYNGR1 (synaptogyrin 1) é uma 

proteína integral de membrana associada com vesículas pré-sinápticas em 

células neuronais (Kedra et al., 1998). A exata função desta proteína não é 

conhecida. 

A proteína codificada por este gene (19')TCF20 (transcription factor 20) liga-

se ao elemento responsivo do fator de crescimento derivado de plaquetas no 

promotor de metaloproteinases de matrix 3 (stromelysin 1) (Kirstein et al., 

1996). A proteína se localiza no núcleo e tem atividade de transativação e 

ligação ao DNA. É um co-ativador transcricional, aumentando a atividade de 

fatores de transcrição com Jun e Sp1 (Rekdal et al., 2000). A análise deste 

gene na interface gráfica do BLAT mostrou a existência de 2 isoformas, e 

ambas foram avaliadas quanto à expressão nas linhagens e amostras clínicas 

de tumores cerebrais. 

O gene (21')TIMP3 (tissue inhibitor of metalloproteinases-3) pertence à 

família dos genes TIMP, que codificam glicoproteínas que inibem a atividade de 

metaloproteinases de matriz, sendo um grupo de peptidases envolvidas na 

degradação de matriz extracelular (ECM) (Apte et al., 1994). Timp-3 tem papel 

de gene supressor de tumor em melanomas, câncer de colo, mama (Anand-

Apte et al., 1996) e seu promotor se apresenta metilado em amostras de 

glioblastomas multiforme secundário (Nakamura et al., 2005).  

O gene (22')SOX10 (SRY (sex determining region Y) box 10) codifica um 

membro da familia SOX (SRY-related HMG-box) de fatores de transcrição 

envolvidos na regulação de processos de desenvolvimento como determinação 

sexual e hematopoiese (Wegner, 1999). Esta proteina é importante para 

desenvolvimento da crista neural e do sistema nervoso periférico (Kuhlbrodt et 

al., 1998). 
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4.7.2. Quantificação de expressão gênica relativa por Q-PCR. 
 

4.7.2.1. Análise de expressão gênica em linhagens celulares de glioma 

humano. 

 

Nestas análises foram utilizadas amostras de cDNA sintetizadas a partir de 

RNA total extraído de culturas em crescimento exponencial de linhagens de 

glioma humano (T98G, A172, U87, Hog, U343 e U373), sem qualquer tipo de 

tratamento. A expressão relativa dos genes foi normalizada pelo nível de 

expressão do transcrito de HPRT. A linhagem A172 foi adotada como amostra 

calibradora já que é uma linhagem com menor potencial metastático, e não é 

tumorigênica quando injetadas no dorso de camundongos nude. A linhagem 

Hog é derivada de oligodendroglioma, as linhagens U87 e U343 são derivadas 

de astrocitoma, sendo todas as restantes derivadas de glioblastoma multiforme 

(informações obtidas na ATCC) 

Em relação às ESTs isoladas do cromossomo 22, houve amplificação 

somente de 6 (entre 13) delas (ESTs 2, 5, 6, 8, 10 e 13). Os perfis de 

expressão das ESTs nas linhagens de gliomas humano se mostraram 

semelhantes entre as ESTs analisadas, com uma maior expressão nas 

linhagens A172 e T98G e menor expressão no restante das linhagens (Figura 

42). A partir dos resultados de expressão gênica, foi possível avaliar a 

existência de correlação entre os níveis de expressão das ESTs obtidos para 

cada linhagem. Utilizou-se o teste estatístico de Correlação de Pearson entre 

os níveis de expressão relativa de todos os genes, aos pares (Tabela 8). Nota-

se uma correlação positiva entre 10 de 15 ESTs (66%). 
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Figura 42: Análise de expressão gênica das ESTs em linhagens celulares de glioma 
humano. 
Os gráficos representam os níveis de expressão relativa das ESTs, após normalização pelo 
gene de expressão constitutiva HPRT e utilização do nível de expressão na linhagem A172 
como amostra calibradora. As barras representam a média dos experimentos, realizados em 
duplicata. 
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Tabela 8: Correlação, aos pares, de níveis relativos de expressão gênica em linhagens 
celulares de glioma humano das ESTs. 
Os níveis de expressão relativa das ESTs foram determinados nas seis linhagens celulares de 
glioma humano (T98G, A172, U87, Hog, U343 e U373 ) utilizando-se PCR quantitativo, após 
normalização pelo gene de expressão constitutiva HPRT. Todas as combinações de dados, 
aos pares, foram submetidas ao teste estatístico de correlação de Pearson. O valor de 
significância de correlação (p) de cada uma das comparações está apresentado na tabela. 
Foram considerados significativos, valores de p<0,05, representados por (S). (N) representa 
valores não significativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação às 21 seqüências full length isoladas do cromossomo 22, 

não houve amplificação somente da uma seqüência correspondente ao gene 

2.SULT4A1. Os perfis de expressão nas linhagens de gliomas humano se 

mostraram semelhantes entre a maioria dos genes analisados, com uma maior 

expressão nas linhagens A172 e T98G e menor expressão no restante das 

linhagens (Figura 43). A partir dos resultados de expressão gênica, foi possível 

avaliar a existência de correlação entre os níveis de expressão das seqüências 

full length obtidos para cada linhagem. Utilizou-se o teste estatístico de 

Correlação de Pearson entre os níveis de expressão relativa de todos os 

genes, aos pares (Tabela 9), para avaliar a existência de correlação entre os 

genes. Nota-se uma correlação positiva entre 110 de 190 seqüências full length 

(57,89%). 

 

 

 

 

EST2 EST5 EST6 EST8 EST10 EST13
EST2 0,1236 0,0018 0,0062 0,1142 0,2934
EST5 N 0,0409 0,0136 P<0.0001 0,0018
EST6 S S 0,0007 0,0346 0,1319
EST8 S S S 0,0122 0,0663
EST10 N S S S 0,0023
EST13 N S N N S
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Figura 43: Análise de expressão gênica das seqüências Full length em linhagens 
celulares de glioma humano. 
Os gráficos representam os níveis de expressão relativa dos genes, após normalização pelo 
gene de expressão constitutiva HPRT e utilização do nível de expressão na linhagem A172 
como amostra calibradora. As barras representam a média dos experimentos, realizados em 
duplicata. 
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Tabela 9: Correlação, aos pares, de níveis relativos de expressão gênica em linhagens celulares de glioma humano das seqüências Full length. 
Os níveis de expressão relativa das seqüências full length (identificadas pelos números da Tabela 5) foram determinados nas seis linhagens celulares de 
glioma humano (T98G, A172, U87, Hog, U343 e U373) utilizando-se PCR quantitativo, após normalização pelo gene de expressão constitutiva HPRT. Todas 
as combinações de dados, aos pares, foram submetidas ao teste estatístico de correlação de Pearson. O valor de significância de correlação (p) de cada 
uma das comparações está apresentado na tabela. Foram considerados significativos, valores de p<0,05, representados por (S). (N) representa valores não 
significativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0,6055 0,2197 0,0048 0,0088 0,0139 0,0551 0,5082 0,0045 0,0097 0,0024 0,7972 0,3586 0,0444 0,0716
3 N 0,2114 0,9902 0,7931 0,8154 0,533 0,7175 0,5068 0,8622 0,909 0,562 0,116 0,5938 0,4512
4 N N 0,0588 0,1267 0,0282 0,004 0,5621 0,3201 0,0322 0,0885 0,3988 0,0003 0,007 0,002
5 S N N 0,0012 P<0.0001 0,0055 0,6014 0,039 P<0.0001 P<0.0001 0,6432 0,1242 0,003 0,0084
6 S N N S 0,0039 0,0245 0,8583 0,0477 0,0033 0,0011 0,6722 0,2221 0,0155 0,0368
7 S N S S S 0,0016 0,5939 0,0615 P<0.0001 0,0006 0,5611 0,0714 0,0007 0,0022
8 N N S S S S 0,5176 0,1247 0,0016 0,0118 0,5679 0,0159 P<0.0001 P<0.0001
9 N N N N N N N 0,5464 0,5763 0,5939 0,6577 0,5635 0,5522 0,5031

10 S N N S S N N N 0,0438 0,034 0,5933 0,4912 0,1165 0,157
11 S N S S S S S N S 0,0005 0,57 0,0796 0,0008 0,0031
12 S N N S S S S N S S 0,7098 0,1699 0,0071 0,0162
13 N N N N N N N N N N N 0,4638 0,5936 0,5169
14 N N S N N N S N N N N N 0,0233 0,0105
15 S N S S S S S N N S S N S 0,0002
16 N N S S S S S N N S S N S S
17 S N N S S S S N S S S N N S S
18 S N S S S S S N N S S N N S S
19 S N N S S S S N S S S N N S S
20 S N S S S S S N N S S N S S S
21 S N S S S S S N N S S N S S S

17 18 19 20 21
0,0018 0,0107 0,0067 0,0254 0,0304
0,7094 0,898 0,9554 0,6981 0,6535
0,1636 0,0398 0,0502 0,0155 0,0111

0,001 P<0.0001 P<0.0001 0,0006 0,0011
0,0005 0,0016 0,0013 0,0082 0,011
0,0044 P<0.0001 P<0.0001 P<0.0001 P<0.0001
0,0365 0,0023 0,0035 0,0003 0,0001
0,7272 0,619 0,5941 0,5549 0,5492
0,0265 0,0563 0,0447 0,091 0,0948

0,004 P<0.0001 P<0.0001 0,0001 0,0002
0,0003 0,0003 0,0001 0,0021 0,0033
0,6835 0,6463 0,6768 0,6053 0,5687
0,2829 0,0893 0,1074 0,0433 0,0346
0,0252 0,0009 0,0017 P<0.0001 P<0.0001

0,046 0,0046 0,0067 0,0006 0,0002
0,0029 0,002 0,0112 0,015

S P<0.0001 0,0002 0,0003
S S 0,0004 0,0007
S S S P<0.0001
S S S S

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0,6055 0,2197 0,0048 0,0088 0,0139 0,0551 0,5082 0,0045 0,0097 0,0024 0,7972 0,3586 0,0444 0,0716
3 N 0,2114 0,9902 0,7931 0,8154 0,533 0,7175 0,5068 0,8622 0,909 0,562 0,116 0,5938 0,4512
4 N N 0,0588 0,1267 0,0282 0,004 0,5621 0,3201 0,0322 0,0885 0,3988 0,0003 0,007 0,002
5 S N N 0,0012 P<0.0001 0,0055 0,6014 0,039 P<0.0001 P<0.0001 0,6432 0,1242 0,003 0,0084
6 S N N S 0,0039 0,0245 0,8583 0,0477 0,0033 0,0011 0,6722 0,2221 0,0155 0,0368
7 S N S S S 0,0016 0,5939 0,0615 P<0.0001 0,0006 0,5611 0,0714 0,0007 0,0022
8 N N S S S S 0,5176 0,1247 0,0016 0,0118 0,5679 0,0159 P<0.0001 P<0.0001
9 N N N N N N N 0,5464 0,5763 0,5939 0,6577 0,5635 0,5522 0,5031

10 S N N S S N N N 0,0438 0,034 0,5933 0,4912 0,1165 0,157
11 S N S S S S S N S 0,0005 0,57 0,0796 0,0008 0,0031
12 S N N S S S S N S S 0,7098 0,1699 0,0071 0,0162
13 N N N N N N N N N N N 0,4638 0,5936 0,5169
14 N N S N N N S N N N N N 0,0233 0,0105
15 S N S S S S S N N S S N S 0,0002
16 N N S S S S S N N S S N S S
17 S N N S S S S N S S S N N S S
18 S N S S S S S N N S S N N S S
19 S N N S S S S N S S S N N S S
20 S N S S S S S N N S S N S S S
21 S N S S S S S N N S S N S S S

17 18 19 20 21
0,0018 0,0107 0,0067 0,0254 0,0304
0,7094 0,898 0,9554 0,6981 0,6535
0,1636 0,0398 0,0502 0,0155 0,0111

0,001 P<0.0001 P<0.0001 0,0006 0,0011
0,0005 0,0016 0,0013 0,0082 0,011
0,0044 P<0.0001 P<0.0001 P<0.0001 P<0.0001
0,0365 0,0023 0,0035 0,0003 0,0001
0,7272 0,619 0,5941 0,5549 0,5492
0,0265 0,0563 0,0447 0,091 0,0948

0,004 P<0.0001 P<0.0001 0,0001 0,0002
0,0003 0,0003 0,0001 0,0021 0,0033
0,6835 0,6463 0,6768 0,6053 0,5687
0,2829 0,0893 0,1074 0,0433 0,0346
0,0252 0,0009 0,0017 P<0.0001 P<0.0001

0,046 0,0046 0,0067 0,0006 0,0002
0,0029 0,002 0,0112 0,015

S P<0.0001 0,0002 0,0003
S S 0,0004 0,0007
S S S P<0.0001
S S S S
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Em relação aos genes diferencialmente expressos nas linhagens ST1 e 

P7 localizados no cromossomo 22 humano, os perfis de expressão nas 

linhagens de gliomas humano se mostraram semelhantes entre a maioria dos 

genes analisados, com uma maior expressão nas linhagens A172 e T98G e 

menor expressão no restante das linhagens (Figura 44). Utilizou-se o teste 

estatístico de Correlação de Pearson entre os níveis de expressão relativa de 

todos os genes, aos pares (Tabela 10) para avaliar a existência de correlação 

entre os níveis de expressão dos genes obtidos para cada linhagem. Nota-se 

uma correlação positiva entre 45 de 78 genes (57,7%).  
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Figura 44: Análise de expressão gênica de genes diferencialmente expressos nas 
linhagens ST1 e P7 localizados no cromossomo 22 humano. 
Os gráficos representam os níveis de expressão relativa dos genes, após normalização pelo 
gene de expressão constitutiva HPRT e utilização no nível de expressão na linhagem A172 
como amostra calibradora. As barras representam a média dos experimentos, realizados em 
duplicata. 
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Tabela 10: Correlação, aos pares, de níveis relativos de expressão gênica em linhagens celulares de glioma humano de genes diferencialmente 
expressos nas linhagens ST1 e P7 localizados no cromossomo 22 humano. 
Os níveis de expressão relativa de genes diferencialmente expressos entre as linhagens ST1 e P7 localizados no cromossomo 22 humano foram 
determinados nas seis linhagens celulares de glioma humano (T98G, A172, U87, Hog, U343 e U373) utilizando-se PCR quantitativo, após normalização pelo 
gene de expressão constitutiva HPRT. Todas as combinações de dados, aos pares, foram submetidas ao teste estatístico de correlação de Pearson. O valor 
de significância de correlação (p) de cada uma das comparações está apresentado na tabela. Foram considerados significativos, valores de p<0,05, 
representados por (S). (N) representa valores não significativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1' 2' 3' 4' 7' 8' 9' 14' 16' 19'A 19'B 21' 22'
1' 0,3263 0,5505 0,317 0,3681 0,3447 0,141 0,2147 0,5423 0,3396 0,3646 0,8371 0,4489
2' N 0,6977 0,0013 0,0042 0,0024 0,0134 0,0031 0,0029 0,0032 0,0029 0,519 0,0178
3' N N 0,4949 0,6903 0,6019 0,7721 0,6368 0,7972 0,4667 0,3605 0,1201 0,7896
4' N S N 0,0006 P<0.0001 0,0081 0,0006 0,0022 P<0.0001 0,0003 0,4931 0,0062
7' N S N S P<0.0001 0,0033 0,0004 0,0005 0,0005 0,0056 0,7383 0,0014
8' N S N S S 0,0043 0,0003 0,0007 P<0.0001 0,0021 0,6465 0,003
9' N S N S S S 0,0006 0,0163 0,0088 0,0282 0,9122 0,0106
14' N S N S S S S 0,0046 0,0009 0,0058 0,6783 0,0035
16' N S N S S S S S 0,0022 0,007 0,725 0,005
19'A N S N S S S S S S 0,0004 0,5352 0,0068
19'B N S N S S S S S S S 0,3496 0,0224
21' N N N N N N N N N N N 0,8767
22' N S N S S S S S S S S N
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Devido à limitação de se trabalhar com amostras teciduais ou mesmo à 

manipulação de células in vivo, as linhagens celulares têm sido utilizadas como 

ferramentas para o conhecimento da Bioquímica e da Biologia Celular e 

Molecular. Apesar das diversas adaptações que ocorrem devido ao novo 

microambiente in vitro (alterações genéticas ao nível transcricional ou protéico), 

linhagens celulares e amostras tumorais apresentam diversos padrões de 

expressão gênica semelhantes (Ross et al., 2000). No entanto, o 

enriquecimento seletivo de células malignas em decorrência do tempo de 

cultura (em anos) e a ausência de estroma em linhagens celulares podem 

comprometer as comparações entre linhagens celulares e tumores 

(Birgersdotter et al., 2005). 

Com todos estes resultados obtidos para identificação de genes 

envolvidos em linhagens celulares de tumores cerebrais humanos, assim como 

possíveis indícios de co-regulação entre genes importantes para o 

desenvolvimento de gliomas, foi realizada a análise de expressão dos genes 

em amostras clínicas de tecido cerebral humano acometido por diversos graus 

de glioma. 
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4.7.2.2. Análise de expressão gênica em amostras clínicas de glioma 

humano. 

 

A realização destes ensaios para avaliação da expressão gênica em 

amostras clínicas de glioma humano tem como objetivo demonstrar os padrões 

de expressão gênica relacionados ao desenvolvimento e/ou progressão do 

tumor cerebral humano in vivo, sem as modificações introduzidas pela 

adaptação ao cultivo in vitro, no caso de culturas primárias e de linhagens 

celulares já estabelecidas.  

Desta forma, a expressão dos genes selecionados foi avaliada em amostras 

clínicas de glioma, obtidas em colaboração com o Laboratório de Investigação 

Médica – 15 (LIM-15) da Faculdade de Medicina da USP, liderado pela Profa. 

Dra. Suely Marie. Foram utilizadas 13 amostras de cérebro humano não 

tumoral, obtidas a partir de cirurgias terapêuticas para epilepsia, 11 amostras 

de astrocitoma pilocítico (OMS grau I), 13 amostras de astrocitoma difuso 

(OMS grau II), 12 amostras de astrocitoma anaplásico (OMS grau III) e 20 

amostras de glioblastoma multiforme (OMS grau IV), num total de 69 amostras 

(Tabela 1, Matérias e Métodos). A classificação histopatológica de todas as 

amostras foi avaliada por patologistas, antes da extração de RNA total das 

mesmas, conforme descrito no item 3.2.3.  

Na Figura 45, observa-se a expressão das 7 ESTs selecionadas do locus 

22q13 associado à gliomas, nas amostras clínicas, divididas em relação ao 

grau de malignidade (grau I, II, III e GBM). O valor médio de expressão relativa 

dos controles não-tumorais ou consideradas como normais, foi utilizado como 

amostra calibradora. Os níveis de expressão do transcrito de HPRT foram 

utilizados como controle interno. A partir dos dados de expressão relativa, foi 

possível fazer uma análise estatística utilizando-se o teste paramétrico Teste-t, 

uma vez que os grupos de dados apresentaram distribuição normal. A 

significância estatística indicada nas figuras refere-se à comparação dos níveis 

de expressão relativa em cada um dos diferentes graus de malignidade do 

tumor em relação às respectivas amostras normais. 

Quatro ESTs analisadas (ESTs 3, 5, 6 e 8) apresentaram, nos gliomas, 

níveis relativos de expressão significativamente superiores em relação às 

amostras de tecido não-tumoral. A EST 2 apresentou um nível de expressão 
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significativamente menor nas amostras de gliomas de grau I e maior nas 

amostras de gliomas de grau II. As ESTs 10 e 13 apresentaram expressão 

maior significativa em somente uma dos conjuntos de amostras de gliomas 

analisadas, sendo elas, respectivamente, amostras de GBM e gliomas de grau 

II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45: Análise de expressão gênica das seqüências de ESTs em amostras clínicas de 
gliomas humanos e controle de cérebro não tumoral. 
Os gráficos representam os níveis de expressão relativa dos genes, após normalização pelo 
gene de expressão contitutiva HPRT e utilização da média do nível de expressão relativa dos 
controles normais como amostra calibradora. As barras representam a média dos 
experimentos, realizados em duplicata. Os asteriscos referem-se à significância estatística 
(teste-t) dos níveis de expressão relativos quantificados nas amostras tumorais comparados 
com as amostras normais (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 
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A partir dos resultados de expressão gênica nas amostras clínicas, foi 

possível avaliar se as mesmas correlações entre os níveis de expressão das 

ESTs obtidos para as linhagens de glioma humano se mantinham nas 

amostras clínicas de tumores humanos. Utilizou-se o teste estatístico de 

Correlação de Pearson entre os níveis de expressão relativa de todos os 

genes, aos pares (Tabela 11). Nota-se a manutenção de 9 correlações 

(positivas e negativas) nas amostras clínicas de glioma de 10 correlações 

obtidas nas amostras de linhagens de glioma humano (Tabela 8), sendo que 6 

de 9 correlações são significativas (66%) e 3 de 9 correlações não são 

significativas (33%).  

 

 
Tabela 11: Correlação, aos pares, de níveis relativos de expressão gênica em amostras 
clínicas de gliomas humanos das ESTs. 
Os níveis de expressão relativa das ESTs foram determinados nas amostras clínicas utilizando-
se PCR quantitativo, após normalização pelo gene de expressão constitutiva HPRT. Todas as 
combinações de dados, aos pares, foram submetidas ao teste estatístico de correlação de 
Pearson. O valor de significância de correlação (p) de cada uma das comparações está 
apresentado na tabela. Foram considerados significativos, valores de p<0,05, representados 
por (S). (N) representa valores não significativos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 46, observa-se a expressão relativa de 21 seqüências full length 

nas amostras clínicas que foram divididas de acordo com o grau do respectivo 

tumor. Os níveis de expressão de (4)SAMM50, (8)FAM118A, (11)ATXN10, 

(13)PKDREJ, (16)TRMU não foram alterados nas amostras de gliomas em 

comparação com tecido cerebral normal. 

Seis seqüências full length ((6)PPR5, (12)FLJ27365, (14)PPARA, 

(15)FLJ20699, (18)CELSR1, (20)CERK) apresentaram expressão 

significativamente superior nas amostras de gliomas de grau elevado de 

EST2 EST3 EST5 EST6 EST8 EST10 EST13
EST2 P<0.0001 0,0918 0,0845 0,8238 0,1084 0,1235
EST3 S P<0.0001 0,0546 P<0.0001 0,3918 P<0.0001
EST5 N S P<0.0001 P<0.0001 0,0749 P<0.0001
EST6 N N S P<0.0001 P<0.0001 0,0027
EST8 N S S S 0,0055 P<0.0001
EST10 N N N S S 0,0557
EST13 N S S S S N
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malignidade (grau II, grau III e grau IV) em relação às amostras de tecido 

normal. Dentre estes genes, o gene (6)PPR5 apresentou uma expressão maior 

e com maior significância (p<0,01) nas amostras de gliomas de grau I, 

enquanto que nas outras amostras de maior grau de malignidade a 

significância encontrada foi um pouco menor (p<0,05). Os genes (12)FLJ27365 

e (14)PPRA apresentaram expressão maior e com maior significância (p<0,01) 

nas amostras de gliomas de graus elevado de malignidade (III e IV ou GBM). O 

gene (15)FLJ20699 apresentou maior expressão nas amostras de gliomas de 

baixo grau de malignidade (grau I) com elevada significância estatística 

(p<0,001). Aparentemente, o gene (18)CELSR1 apresentou uma maior 

expressão em amostras de gliomas de elevado grau de malignidade (GBM), 

porém com a mesma significância estatística da expressão nas outras 

amostras de glioma. Por último, o gene (20)CERK apresentou maior expressão 

nas amostras de gliomas de elevado grau de malignidade (GBM) com maior 

significância estatística (p<0,001). 

O gene (17)GTSE1 apresentou maior expressão nas amostras de gliomas 

de elevado grau de malignidade (GBM) com elevada significância estatística 

(p<0,001) e expressão maior nas amostras de glioma de grau I e III com 

significância estatística  

Somente os genes (2)SULT4A1 e (5)PARVG apresentaram expressão 

significativamente inferior nas amostras de gliomas testadas, em relação às 

amostras de tecido normal. As diferenças mais significativas estatisticamente 

(p<0,01), foram observadas nas amostras de gliomas de grau I e grau IV 

(GBM) para o gene (2)SULT4A1 e somente nas amostras de glioblastomas 

para o gene (5)PARVG. 

Outras cinco seqüências full length apresentaram expressão 

significativamente superior em somente duas amostras de gliomas em relação 

às amostras de tecido normal. Dentre estes genes, o gene (1)FLJ23588 

apresentou uma expressão maior e com maior significância estatística (p<0,01) 

nas amostras de glioma de grau II de malignidade. O gene (3)PNPLA3 

apresentou uma expressão maior e com maior significância estatístiva (p<0,01) 

nas amostras de glioma de grau I de malignidade. Os genes (9)RIBC2, (19)DIP 

e (21)TBC1 apresentaram expressão maior nas amostras de gliomas de graus 

mais elevados de malignidade (grau III e GBM), sendo que as maiores 
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significâncias estatísticas foram encontradas para o gene (21)TBC1 (p<0,01 e 

p<0,001, respectivamente). 

Observou-se, também, um aumento do nível de expressão do gene 

(7)NUP50 apenas nas amostras de glioma de grau III em relação às amostras 

de tecido não-tumoral, com significância estatística de p<0,05 e um aumento do 

nível de expressão do gene (10)FBLN1 apenas nas amostras de glioma de 

baixo grau de malignidade (grau I). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.CAP

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100
2.SULT

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

3.ADP

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.1

1

10

100
**

*** ** ** **

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

4.SAMM50

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.001

0.01

0.1

1

10

5.PARVG

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

6.PPR5

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

* * ****

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

7.NUP50

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

8.FAM118A

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

9.RIBC2

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100*
* *

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

1.CAP

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100
2.SULT

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

3.ADP

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.1

1

10

100
**

*** ** ** **

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

1.CAP

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100
2.SULT

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

3.ADP

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.1

1

10

100
**

*** ** ** **
1.CAP

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100
2.SULT

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

3.ADP

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.1

1

10

100
**

*** ** ** **

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

4.SAMM50

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.001

0.01

0.1

1

10

5.PARVG

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

6.PPR5

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

* * ****

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

4.SAMM50

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.001

0.01

0.1

1

10

5.PARVG

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

6.PPR5

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

* * ****

4.SAMM50

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.001

0.01

0.1

1

10

5.PARVG

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

6.PPR5

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

* * ***

4.SAMM50

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.001

0.01

0.1

1

10

5.PARVG

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

6.PPR5

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

* * ****

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

7.NUP50

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

8.FAM118A

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

9.RIBC2

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100*
* *

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

7.NUP50

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

8.FAM118A

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

9.RIBC2

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100*
* *

7.NUP50

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

8.FAM118A

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100

9.RIBC2

Normal Grau I Grau II Grau III GBM
0.01

0.1

1

10

100*
* *

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a

E
xp

re
ss

ão
 R

el
at

iv
a



  - 153 -

 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 46: Análise de expressão gênica das seqüências Full length em amostras clínicas 
de gliomas humanos e controle de cérebro não tumoral. 
Os gráficos representam os níveis de expressão relativa dos genes, após normalização pelo 
gene de expressão contitutiva HPRT e utilização da média do nível de expressão relativa dos 
controles normais como amostra calibradora. As barras representam a média dos 
experimentos, realizados em duplicata. Os asteriscos referem-se à significância estatística 
(teste-t) dos níveis de expressão relativos quantificados nas amostras tumorais comparados 
com as amostras normais (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 
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A partir dos resultados de expressão gênica nas amostras clínicas de 

gliomas e tecido não-tumoral, foi possível avaliar se as mesmas correlações 

entre os níveis de expressão das seqüências full length obtidas nas linhagens 

de glioma humano se mantinham nas amostras clínicas de tumores humanos. 

Utilizou-se o teste estatístico de Correlação de Pearson entre os níveis de 

expressão relativa de todos os genes, aos pares (Tabela 12). Nota-se a 

manutenção de 84 correlações (positivas e negativas) nas amostras clínicas de 

glioma de 190 correlações obtidas nas amostras de linhagens de glioma 

humano (Tabela 9), sendo que 54 de 84 correlações são significativas (64%) e 

30 de 84 correlações não são significativas (36%).  
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Tabela 12: Correlação, aos pares, de níveis relativos de expressão gênica em amostras clínicas de glioma humano das seqüências Full length.  
Os níveis de expressão relativa das seqüências full length foram determinados nas amostras clínicas de gliomas humanos utilizando-se PCR quantitativo, 
após normalização pelo gene de expressão constitutiva HPRT. Todas as combinações de dados, aos pares, foram submetidas ao teste estatístico de 
correlação de Pearson. O valor de significância de correlação (p) de cada uma das comparações está apresentado na tabela. Foram considerados 
significativos, valores de p<0,05, representados por (S). (N) representa valores não significativos.  

 
 

 

 

 

 

1.CAP 2.SULT2A 3.PNPLA3 4.SAMM505.PARVG 6.PRR5 7.NUP50 8.FAM118A9.RIBC2 10.FBLN1 11.ATXN1012.FLJ273613.PKDRE14.PPARA15.FLJ2069
1.CAP 0,4893 0,0638 0,0009 0,4305 0,0013 0,0151 0,0092 0,0055 0,3854 0,0095 0,0016 P<0.0001 P<0.0001 0,0146
2.SULT2A N 0,2145 0,8066 0,3806 0,0741 0,1198 0,9157 0,0736 0,0561 0,558 0,0371 0,2415 0,0526 0,032
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4.SAMM50S N N 0,0008 0,0026 0,0147 P<0.0001 0,0284 0,0056 0,0007 0,008 0,0559 0,0033 P<0.0001
5.PARVG N N N N 0,0693 0,2784 P<0.0001 0,8543 0,1102 0,3554 0,0103 P<0.0001 0,0212 0,0002
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P<0.0001 0,3903 0,0119 0,0003 0,3773 0,7453
P<0.0001 0,3443 0,0137 0,0015 0,1613 0,9168

0,6334 0,0769 0,028 0,7605 0,6717
N 0,0002 0,0103 0,2633 0,4032
N S P<0.0001 0,0086 0,1645
S S S 0,1267 0,2112
N N S N P<0.0001
N N N N S
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Na Figura 47, observa-se a expressão relativa dos genes diferencialmente 

expressos nas linhagens ST1 e P7 localizados no cromossomo 22 humano nas 

amostras clínicas, as quais foram divididas de acordo com o grau do respectivo 

tumor. Os níveis de expressão dos genes (2’)SDF2L1, (7’)YWHAH, (8).PIM3 e 

(22’)SOX10 apresentaram um padrão de expressão semelhante entre eles, 

pois apresentam uma menor expressão nas amostras de glioma grau III, 

seguido de um aumento da expressão nas amostras de GBM. O gene 

(2’)SDF2L1 apresentou uma maior expressão significativa em amostras de 

GBM, comparando-se com o nível de expressão nas amostras não-tumorais. O 

gene (7’)YWHAH apresentou maior expressão significativa em amostras de 

GBM e menor expressão em amostras de gliomas de grau III. O gene (8’)PIM3 

apresentou um padrão de expressão semelhante ao gene (7’) YWHAH, com 

expressão menor significativa nas amostras de glioma grau III e expressão 

maior significativa nas amostras de GBM, além de uma expressão maior e 

significativa nas amostras de gliomas de grau II. O gene (22’)SOX10 

apresentou expressão maior apenas nas amostras de gliomas de grau I. Todos 

os outros genes apresentam níveis de expressão significativamente elevados 

nos quatro conjuntos de amostras clínicas de glioma (grau I, II, III e GBM) em 

relação aos níveis de expressão em tecido cerebral normal.  

A partir dos resultados de expressão gênica nas amostras clínicas de 

gliomas e tecido não-tumoral, foi possível avaliar que as correlações entre os 

níveis de expressão dos genes obtidos nas linhagens de glioma humano não 

se mantiveram nas amostras clínicas de tumores humanos. (Tabela 13). Nota-

se a manutenção de 22 correlações (positivas e negativas) nas amostras 

clínicas de glioma de 55 correlações obtidas nas amostras de linhagens de 

glioma humano (Tabela 10), sendo que 14 de 22 correlações são significativas 

(63%) e 8 de 22 correlações não são significativas (36%).  
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Figura 47: Análise de expressão gênica de genes diferencialmente expressos nas 
linhagens ST1 e P7 localizados no cromossomo 22 humano em amostras clínicas de 
gliomas humanos e controle de cérebro não tumoral. 
Os gráficos representam os níveis de expressão relativa dos genes, após normalização pelo 
gene de expressão constitutiva HPRT e utilização da média do nível de expressão relativa dos 
controles normais como amostra calibradora. As barras representam a média dos 
experimentos, realizados em duplicata. Os asteriscos referem-se à significância estatística 
(teste-t) dos níveis de expressão relativos quantificados nas amostras tumorais comparados 
com as amostras normais (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 
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Tabela 13 : Correlação, aos pares, de níveis relativos de expressão gênica em amostras clínicas de glioma humano de genes diferencialmente 
expressos nas linhagens ST1 e P7 localizados no cromossomo 22 humano.Os níveis de expressão relativa de genes diferencialmente expressos nas 
linhagens ST1 e P7 localizados no cromossomo 22 humano foram determinados nas amostras clínicas de gliomas humanos utilizando-se PCR quantitativo, 
após normalização pelo gene de expressão constitutiva HPRT. Todas as combinações de dados, aos pares, foram submetidas ao teste estatístico de 
correlação de Pearson. O valor de significância de correlação (p) de cada uma das comparações está apresentado na tabela. Foram considerados 
significativos, valores de p0,05, representados por (S). (N) representa valores não significativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1' 2' 3' 4' 7' 8' 9' 19'(iso1) 19'(iso2) 21' 22'
1' P<0.0001 P<0.0001 0,207 0,2465 P<0.0001 0,3885 0,0002 P<0.0001 0,0345 0,1436
2' S 0,0004 0,1052 0,1216 P<0.0001 0,0277 0,0003 P<0.0001 0,0001 0,0139
3' S S P<0.0001 0,4442 P<0.0001 0,0065 P<0.0001 P<0.0001 P<0.0001 0,5324
4' N N S 0,0275 0,2741 P<0.0001 P<0.0001 0,0359 P<0.0001 0,9345
7' N N N S 0,0437 0,6839 0,4037 0,2072 0,9613 0,2799
8' S S S N S 0,0594 P<0.0001 P<0.0001 0,0017 0,2761
9' N S S S N N P<0.0001 0,0709 P<0.0001 0,3583
19'(iso1) S S S S N S S P<0.0001 P<0.0001 0,5885
19'(iso2) S S S S N S N S P<0.0001 0,863
21' S S S S N S S S S 0,5928
22' N S N N N N N N N N
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5. DISCUSSÃO 
 
5.1. Clonagem e descrição do transcrito completo de NRP/B de rato 

 

A primeira etapa da caracterização funcional de NRP/B foi clonar e 

descrever o transcrito completo de NRP/B e sua estrutura genômica. 

A amplificação do transcrito completo de NRP/B de rato foi realizada 

através de RT-PCR, utilizando primers específicos, desenhados a partir de 

seqüências de ESTs de rato que se alinhavam nas extremidades das 

seqüências humana e de camundongo na interface gráfica do programa BLAT 

(http://genome.uscs.edu). Um fragmento de 4,5kbp foi amplificado com sucesso 

e seu tamanho era compatível com o tamanho do transcrito de rato predito, 

baseado na homologia com as seqüências humana e de camundongo. O 

inserto foi então, clonado no vetor de clonagem pENTR2B. O seqüênciamento 

completo do transcrito de NRP/B de rato foi realizado gerando-se, 

primeiramente, fragmentos randômicos por sonicação que foram seqüenciados, 

e posteriormente, desenhando-se primers específicos em regiões específicas 

onde os clones aleatórios da sonicação não forneceram seqüências suficientes 

para obtenção da seqüência completa. 

Após a determinação da seqüência de NRP/B de rato de 4.545bp, foi 

possível avaliar a estrutura do gene, composta por 3 exons localizados na 

região 2q12 do cromossomo 2 do genoma de rato, que se extende ao longo de 

12kpb no genoma. A região codificante, à semelhança dos transcritos de 

humano e de camundongo está localizada num único exon (exon 2), sugerindo 

a conservação deste gene durante a evolução. A região codificante possui 

1.767 nucelotídeos que codifica uma proteína de 589 aminoácidos e contém os 

domínios protéicos BTB/POZ, Back e Kelch, presentes nas proteínas ortólogas 

de NRP/B de humano e camundongo. A proteína NRP/B de rato apresenta 

99,6% e 99,8% de identidade com os ortólogos já descritos de humano e 

camundongo. 
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5.2. Expressão de NRP/B em células ST1 e em outros tecidos de rato 
 

Como outra parte da análise funcional de NRP/B, foi feita a análise do perfil 

de expressão ao nível de mRNA e de proteína em células ST1 carenciadas 

para soro por 24h e tratadas com hormônio glicocorticóide hidrocortisona. Os 

dados referentes aos ensaios de Northern blot indicam um aumento nos níveis 

de mRNA de cerca de 7 vezes após 5h de tratamento, em comparação com as 

células carenciadas para soro (Figura 10). Este aumento corrobora os dados 

obtidos previamente no laboratório (Vedoy, 2000; Vedoy & Sogayar, 2002). 

Quanto ao nível protéico, diferentemente da ausência do sinal do transcrito de 

NRP/B nas células ST1 carenciadas para soro por 24h, ambas isoformas (57 e 

67kD) da proteína estão presentes. A isoforma menor de 57kD é decorrente de 

um segundo potencial códon de iniciação localizado 220 nucletídeos após o 

primeiro códon de iniciação, que possui uma seqüência consenso Kozak e 

resulta numa proteína de 516 aminoácidos e massa molecular de 57kD. A 

proteína de 57kD, portanto, apresenta uma porção, de 34 aminoácidos, 

deletada do domínio BTB. Há um aumento discreto dos níveis protéicos de 

cerca de duas vezes após 5h de tratamento com Hy em comparação com as 

células ST1 sem tratamento (c), sendo que a indução ocorre na fração nuclear 

das células, ocorrendo uma ligeira diminuição no nível protéico na fração 

citoplasmática (Figura 11).  

O papel de p53 na reversão fenotípica tumoral-normal das células ST1 

durante o tratamento com o hormônio glicocorticóide, está sendo investigado 

pelo doutorando Antero Macedo (Projeto Fapesp 01/12286-9) em nosso 

laboratório, havendo evidências diretas e indiretas que p53 está sendo ativado 

durante o processo de reversão fenotípica. Outros trabalhos já relacionaram o 

envolvimento de p53 com hormônios glicocorticóides em outros tipos celulares 

(Crochemore et al., 2002; Urban et al., 2003). A ativação de p53, induzida pelo 

tratamento com Hy nas células ST1, acarretaria a transcrição de seus genes-

alvos que apresentaram expressão diferencial já comprovada (Vedoy & 

Sogayar, 2002), como, por exemplo, p21, Ciclina G, Trombospondina-1, MKP-1 

(Mitogen-activated protein Kinase Phosphatase-1) e NRP/B. Sabendo-se que 

p53 regula a expressão de NRP/B ao nível transcricional (Liang et al., 2004; 

Polyak et al., 1997), a indução de NRP/B nos ensaios de Northern blot pode ser 
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explicada pela ativação de p53 durante o tratamento com Hy e conseqüente 

aumento de expressão de NRP/B. Já ao nível protéico, a indução não é tão 

evidente. A modulação da função dos produtos gênicos é um processo 

complexo, podendo ser exercida em diversos níveis, sendo a modulação da 

taxa de início de síntese e de outros estágios da transcrição o tipo de 

mecanismo mais comum de regulação gênica. Além disso, o processo de 

tradução fornece outros pontos de intervenção para regulação dos níveis de 

proteínas produzidas por uma célula, como em processos relacionados com 

aspectos estruturais das proteínas, como, por exemplo, modificações pós-

traducionais, renovação protéica, interação com outras proteínas e localização 

sub-celular (Stryer et al., 2004). A fosforilação da proteína NRP/B num resíduo 

de tirosina é regulada durante a progressão do ciclo celular, sendo que a 

kinase responsável pela fosforilação ainda não foi identificada (Kim et al., 

1998). Durante a diferenciação neuronal, NRP/B está associada com a forma 

hipofosforilada de pRB (Kim et al., 1998) e tal interação é específica e ocorre 

entre os domínio BTB de NRP/B e o sub-domínio TR de pRB (Kim et al., 2005). 

Durante o tratamento com Hy, há uma inibição da transição G1-S do ciclo 

celular das células ST1. Neste caso, a fosforilação de NRP/B estaria atenuada 

e poderia promover um acúmulo de NRP/B no núcleo das células, o que 

poderia explicar o resultado obtido na Figura 11. Outros experimentos seriam 

necessários para se confirmar a indução e localização das isoformas de NPR/P 

por Hy ao nível protéico, uma vez que um único experimento de western blot 

realizado com extratos protéicos enriquecidos para diferentes proteínas 

celulares (tratados ou não com Hy), mostrou uma leve indução dos níveis 

protéicos de expressão de NPR/B (Figura 12). 

A análise do perfil de expressão ao nível de mRNA em painel de tecidos de 

rato da Clontech mostrou uma expressão exclusiva em tecido cerebral (Figura 

13). Este resultado é semelhante ao encontrado para o gene NRP/B humano 

(Hernandez, 1998; Kim et al., 1998), sendo que estes autores também 

demonstraram níveis baixos de expressão em pâncreas, tecido este, não 

disponível no painel de cDNAs de rato da Clontech utilizado.  

 



  - 162 -

5.3. Análise funcional de NRP/B 
 

Para a realização da análise funcional do gene NRP/B no modelo celular 

escolhido de células de glioma de rato ST1, foram escolhidos dois sistemas de 

transferência gênica: o sistema plasmideal e o retroviral. O sistema plasmideal 

do sistema Gateway (Invitrogen), recém lançado na época do início deste 

trabalho, apresentava como vantagem a transferência do inserto de estudo de 

um vetor de entrada (pENTR2B) para qualquer outro vetor de expressão, no 

caso deste trabalho, o vetor pDEST12.2 (vetor de expressão em células de 

mamíferos), através de uma simples reação de transposição, ao invés da 

metodologia de subclonagem tradicional, que é menos eficiente e mais 

trabalhosa.  As construções contendo a região codificante de NRP/B de rato 

foram obtidas com sucesso, porém a seleção de clones transfectantes 

estáveis, utilizando-se dois antibióticos devido à existência de sub-populações 

celulares naturalmente resistentes à antibióticos na linhagem ST1, foi obtida 

apenas após várias tentativas de transfecção. A obtenção de apenas um clone 

transfectante estável para a construção pDEST12.2-NRP/B e outro para o vetor 

vazio pDEST12.2 demonstra a dificuldade da utilização do sistema plasmideal 

nesta linhagem, uma vez que já foi demonstrado em alguns trabalhos de ex-

alunos do laboratório esta dificuldade para expressão ectópica de genes nas 

células ST1, principalmente pelo fato desta linhagem ser relativamente 

resistente à transfecção e apresentarem alterações significativas de fenótipo 

quando transfectadas com vetores plasmideais vazios. 

Paralelamente, foi utilizado o sistema retroviral de transferência gênica para 

as células ST1. A padronização do processo de produção de retrovírus 

recombinante baseado no vetor pLPCX e a infecção de células ST1 foram 

realizadas juntamente com outro aluno de doutorado, Marcos A. A. Demasi. O 

sistema retroviral foi capaz de transduzir grande parte da população de células 

ST1, permitindo uma expressão gênica elevada, homogênea e estável, 

promovida pelas características do ciclo de vida de retrovírus, pela capacidade 

de integração estável em cópia única (ou poucas cópias) no DNA genômico 

das células e pela utilização de promotor forte. As populações de células ST1 

superexpressando a região codificante de NRP/B de rato, EGFP e vetor vazio 
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pLPCX foram obtidas com sucesso e com facilidade, comparando-se com o 

sistema plasmideal.  

Foram atingidos elevados níveis de expressão de NRP/B na população 

celular infectada duplamente com retrovírus, tanto por ensaios de Northern blot 

como por PCR quantitativo (Figuras 18 e 19). Já o nível de expressão de 

NRP/B na população de células ST1 infectadas somente uma única vez, em 

crescimento exponencial, é bem menor comparando-se com a dupla infecção 

no ensaio de Northern blot, mas é maior em relação à expressão do 

transfectante estável de NRP/B e em células ST1 parentais em crescimento 

exponencial, demonstrando a maior eficiência de transferência gênica pelo 

sistema retroviral (dupla infecção). Por este motivo, a população de células ST1 

infectadas com retrovírus foi escolhida para realização dos ensaios funcionais 

de NRP/B. Ao nível protéico, a superexpressão de NRP/B foi confirmada por 

ensaios de Western blot, sendo que ambas isoformas foram superexpressas 

(Figura 20), e por imunofluorescência (Figura 21), onde observou-se uma 

localização predominantemente citoplasmática de NRP/B, como já descrito em 

tumores cerebrais humanos (Liang et al., 2004).  

Tendo em mãos uma população de células ST1 que superexpressam 

NRP/B, foram realizados vários experimentos para avaliar como o gene 

influenciaria as características proliferativas destas células e se a 

superexpressão de apenas este gene poderia levar à semelhante inibição da 

proliferação induzida por hormônios glicocorticóides nas células ST1. 

Os resultados das curvas de crescimento das populações de ST1 geradas 

por infecção retroviral, juntamente com a linhagem parental ST1, sugerem um 

pequeno aumento no tempo de dobramento das células em crescimento 

exponencial, mas não apresentaram diferenças na densidade de saturação 

quando tratadas (ou não) com Hy (Figura 23).  

Entretanto, em ensaios de crescimento em suspensão de agarose, as 

células que superexpressam NRP/B mostraram uma menor e estatisticamente 

significativa habilidade de formação de colônias, em relação à linhagem 

parental e à linhagem celular infectada com vetor vazio pLPCX, sugerindo uma 

possível diminuição da capacidade tumorigênica destas células (Figuras 24 e 

25).  
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Os resultados obtidos em ensaios de tumorigênese in vivo também 

demonstraram uma taxa de inibição do crescimento de tumor primário de 

aproximadamente 75% das células que superexpressam NRP/B (Figura 26).  

Estes dados sugerem um efeito anti-tumoral de NRP/B. Uma das principais 

diferenças entre células tumorigênicas-transformadas e células normais é a 

capacidade de crescimento em meio semisólido (Cifone, 1982; Freedman & 

SHhin, 1974; MacPherson & Montagnier, 1964), uma vez que a sobrevida de 

células normais requer a aderência a um substrato (Meredith Jr et al., 1993; 

Stupack et al., 2001). A característica de crescimento independente de 

ancoragem de células tumorais, assim como sua capacidade de crescimento 

em meio de cultura com baixa concentração de soro e perda da inibição por 

contato durante o crescimento, tem sido atribuído à autonomia destas células 

em relação aos mecanismos regulatórios de crescimento (Shin et al., 1975), 

como a superexpressão de Bcl2 e/ou perda da atividade de p53, que permitem 

que as células se tornem independentes dos sinais de sobrevivência mediada 

por integrinas (Jin & Varner, 2004). É conhecido que a dependência de 

ancoragem para o crescimento celular está confinada à fase G1 do ciclo celular 

e que somente células que atravessam o ponto de restrição ao final da fase G1 

não requerem adesão ao substrato para completar o ciclo de divisão celular 

(Bohmer et al., 1996).  

A recuperação da dependência de ancoragem em células ST1 tratadas com 

Hy pode ser devido ao efeito do hormônio em limitar a passagem das células 

além da fase G1 do ciclo. Este mesmo mecanismo pode ser atribuído à 

diminuição na formação de colônias em agarose e de tumores em 

camundongos nude em decorrência da superexpressão de NRP/B nas células 

ST1, já que em outro tipo celular (PC-12), a superexpressão de NRP/B 

provocou um acúmulo de células nas fases G0-G1 do ciclo celular (Kim et al., 

2005). A diminuição de formação de colônias pequenas e médias nos ensaios 

de suspensão em agarose é evidente nas células ST1-NRP/B, porém não foi 

observada diminuição no número de colônias grandes. A superexpressão de 

NRP/B poderia estar dificultando somente o início da formação de colônias. 

Devemos lembrar que a população celular infectada com retrovírus contendo o 

cDNA de NRP/B não é uma linhagem originada de um clone celular, e a 

heterogeneidade dos níveis de expressão de NRP/B das células pode ser 
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responsável pelo resultado obtido. O crescimento tumoral in vivo é dependente 

de angiogênese (Folkman, 1995) já que a formação de veias sanguíneas é 

crítico para este processo (Ribatti et al., 1999), ou seja, a inibição do 

crescimento do tumor está correlacionada com a redução de vascularização. A 

angiogênese é um processo controlado por diversas proteínas produzidas no 

corpo humano que estimulam as células a repararem danos em veias 

sangüíneas ou a formarem novas veias, como o fator de crescimento vascular 

endotelial (VEGF) (Sauer & Deissler, 2003), fator de crescimento de fibroblasto 

básico (bFGF) (Dalal et al., 2005), fator de crescimento de fibroblasto ácido 

(aFGF), Interleucina-8, angiogenina, fator de crescimento de placenta (PGF) 

(Folkman, 2002), fator de crescimento transformante – TGFα,β . Os agentes 

antiangiogênicos são a angiostatina (Narizhneva et al., 2005), trombospondina-

1, fragmento de 16kD da prolactina, Interferon -α,β e endostatina (Carmeliet & 

Jain, 2000; Folkman, 2004). Interessantemente, o gene da trombospondina-1 

também foi isolado como sendo diferencialmente expresso nas células ST1 

depois do tratamento com hormônio Hy, juntamente com o gene NRP/B (Vedoy 

& Sogayar, 2002), o que indica que genes com papel antiangiogênico e anti-

tumoral de NRP/B estão relacionados com o efeito anti-tumoral de GC em 

células ST1. Experimentos que avaliem a densidade de vasos sanguíneos nos 

tumores de células ST1-pLPCX e células ST1-NRP/B seriam necessários para 

se confirmar esta hipótese. Somente foi realizado o ensaio de 

imunohistoquímica que comprovou a superexpressão de NRP/B no único tumor 

pequeno formado a partir de células ST1-NRP/B nos ensaios de tumorigênese 

in vivo (Figura 27). 

A partir dos resultados obtidos nesta parte do trabalho, pode-se concluir que 

as células ST1 que superexpressam o gene NRP/B possuem menor habilidade 

em crescimento em meio semi-sólido, assim como apresentam uma redução 

da tumorigenicidade em camundongos nude, sugerindo que NRP/B possua 

uma função de supressor de tumor na tumorigênese de gliomas. Apesar destes 

resultados obtidos para a população celular ST1-NRP/B possam ser 

decorrentes de artefatos de uma situação forçada de superexpressão, os 

dados permitem uma melhor compreensão para elucidação dos mecanismos 

moleculares de ação do hormônio hidrocortisona nas células de glioma de rato 
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ST1, fornecendo informações importantes da atuação de hormônios 

glicocorticóides no controle de proliferação celular. 

Como o efeito da superexpressão é artificial, os resultados podem ou não 

refletir o que realmente ocorre nas células ST1 quando submetidas ao 

tratamento com hormônio glicocorticóide. Uma alternativa para contornar este 

problema seria avaliar o efeito do silenciamento de NRP/B sobre o potencial de 

Hy inibir o crescimento das células ST1. O silenciamento de NRP/B em células 

ST1 através do sistema lentiviral somente se mostrou eficiente quando foi 

realizada uma tripla infecção com os três diferentes RNAis desenhados para o 

gene NRP/B. As populações de células ST1 infectadas somente com um tipo 

de RNAi de NRP/B apresentaram apenas uma diminuição da indução da 

expressão de NRP/B promovida por hidrocortisona. Os ensaios de citometria 

de fluxo mostraram que as populações celulares infectadas (271, 761 e 956) 

respondem da mesma forma que as células parentais ST1 ao tratamento com 

Hy, promovendo um acúmulo de células na fase G0-G1 do ciclo celular. O 

resultado da ausência de indução de NRP/B nas populações de células 

infectadas com cada tipo de RNAi para NRP/B pode ser explicado devido à 

expressão de NRP/B já se apresentar elevada nas células carenciadas para 

soro (o nível de expressão de NRP/B foi calculado utilizando-se, como amostra 

calibradora, o nível de expressão de cada população celular carenciada). 

Devido à dificuldade de se obter o silenciamento do gene NRP/B nas células 

ST1, estas populações celulares foram obtidas apenas recentemente e a 

análise funcional para avaliar o impacto da inibição da expressão de NRP/B 

nas células ST1 ainda não foi realizada. Mas foi possível utilizá-las para avaliar 

o envolvimento de NRP/B na progressão do ciclo celular, discutido a seguir.  

A evidência que o gene NRP/B pode estar envolvido no processo de 

progressão do ciclo celular veio da observação da indução da expressão de 

NRP/B em células de fibroblastos de camundongo normais estimuladas com 

soro, de modo a induzir a progressão celular através do ciclo celular (Figura 

35). A expressão de NRP/B está sendo modulada ao longo do ciclo celular. Ao 

verificamos os nossos dados de superexpressão de NRP/B em células ST1, 

pudemos observar que a superexpressão do gene promoveu uma leve 

tendência para um maior tempo de dobramento em crescimento exponencial 

quando comparada com a linhagem parental ST1 (Figura 23). A análise da 
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transição G0/G1-S nas células ST1 silenciadas para o gene NRP/B demonstrou 

que a porcentagem de células na fase S é ligeiramente maior após, 

promovendo uma progressão no ciclo celular um pouco mais acelerada em 

comparação com a linhagem parental ST1 (Figura 36). Todos estes resultados 

preliminares sugerem que a expressão de NRP/B é um elemento importante 

para uma perfeita progressão do ciclo celular, embora sejam necessários 

dados mais conclusivos para se confirmar o real papel de NRP/B no ciclo 

celular. A superexpressão de NRP/B selvagem em células PC-12 provocou um 

acúmulo de células na fase G0-G1 do ciclo celular (Kim et al., 2005), dado que 

corrobora os nossos resultados.  

Alguns mecanismos moleculares descritos na literatura podem levantar 

algumas hipóteses sobre a inibição da progressão do ciclo celular induzida por 

NRP/B. Mecanismos que controlam o ciclo celular podem afetar a matriz 

nuclear e seus complexos constituintes em diversos níveis. pRB é uma 

conhecida proteína associada a matriz nuclear (Loidl & Eberharter, 1995), 

sendo regulada por fosforilação dependente do ciclo celular e desempenhando 

um papel fundamental na supressão de tumores (Riley et al., 1994). Na sua 

forma hipofosforilada (fase G0 e início de G1), pRB evita a entrada prematura 

na fase S por se ligar ao fator de transcrição E2F, inibindo sua atividade. Os 

níveis de fosforilação de pRB, promovido pelo complexo cyc-D-cdk4 e cycE-

cdk2, aumentam à medida que as células progridem na fase G1 do ciclo celular 

(Nevins et al., 1997). Foi demonstrado que NRP/B é altamente fosforilado 

durante a progressão no ciclo celular de células SH-SY5 e que a 

suprerexpressão de de NRP/B em células PC-12 induz crescimento de neuritos 

e parada de crescimento na fase G0-G1 do ciclo ceular (Kim et al., 1998; Kim 

et al., 2000). O domínio BTB de NRP/B é importante para interação com a 

proteína pRB por interação com o subdomínio TR, o qual é conservado entre 

as ciclinas. A função de uma proteína zinc finger de leucemia promielocítica 

(PLZF) foi descrita com um repressor transcricional através da ligação de seu 

domínio BTB a promotores de genes alvos envolvidos na regulação do ciclo 

celular, como a ciclina A (Yeyati et al., 1999). O efeito de supressão do 

crescimento de NRP/B pode ser mediado através da interação do domínio BTB 

com pRB ou possivelmente, por outras proteínas regulatórias do ciclo celular 

como E2F ou CDKs (Kim et al., 2005). 
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O nosso laboratório vem explorando, há décadas, as bases moleculares da 

ação anti-tumoral de GCs nas linhagem de glioma de rato ST1 para 

correlacionar tais dados para gliomas humanos (Colin, 2006). Atualmente, há 

várias linhas de pesquisas propostas no laboratório para caracterização de 

genes responsáveis pelo controle da proliferação celular, diferenciação e 

interação célula-célula em outros tipos de tumores humanos (de próstata, 

insulinoma, de mama), além dos cerebrais. Devido à disponibilidade de várias 

linhagens de diversos tecidos humanos no laboratório, foi possível avaliar a 

expressão de NRP/B em linhagens humanas tumorais de cérebro e de mama, 

e uma menor expressão em linhagens de útero, próstata e pulmão (Figura 

37A). Em tecidos humanos normais, a expressão de NRP/B foi avaliada 

somente no cérebro e uma expressão menor em pâncreas (Kim et al., 1998). 

Nas linhagens de próstata, a maior expressão de NRP/B foi detectada na 

linhagem PC3 que é andrógeno dependente e uma menor expressão nas 

linhagens LN (responsiva à andrógeno) e DU145 (não responsiva à 

hormônios). Nas linhagens de pulmão, a expressão de nRP/B não foi detectada 

na única linhagem derivada de fibroblastos normal de pulmão (IMR90), mas foi 

detectada nas outras derivadas de carcinoma e adenocarcinoma de pulmão. 

Nas linhagens de mama, uma maior expressão de NRP/B foi detectada nas 

linhagens ZR751, MB231 e HS578T (estas últimas duas apresentam maior 

potencial invasivo dentre as 5 linhagens) e uma menor expressão nas 

linhagens MCF7 (que possui menor potencial invasivo) e MB435 (que 

apresenta potencial invasivo e elevado potencial metastático). A expressão de 

NRP/B em tecido de mama está sendo descrita, pela primeira vez, no presente 

trabalho. Considerando-se o resultado obtido nas linhagens de tumores de 

mama, pode-se sugerir um papel importante de NRP/B neste tipo específico de 

tumor. O laboratório possui cDNAs de amostras clínicas de tumores de mama 

que poderiam fornecer informações interessantes relacionada ao padrão de 

expressão gênica de NRP/B com desenvolvimento e/ou progressão de tumores 

mamários. Este é um experimento que será realizado assim que possível.  

Quanto às linhagens de cérebro, uma expressão elevada de NRP/B foi 

observada nas linhagens A172 e U373 (ambas derivadas de GBM), uma baixa 

expressão foi observada nas linhagens T98G, HOG e U343 (derivadas de 

GBM, oligodendroglioma e astrocitoma, respectivamente) e uma expressão 
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intermediária na linhagem U87, derivada de GBM. A expressão de NRP/B 

também já foi determinada em outras linhagens celulares de glioblastomas 

como SNB-19, SK-MG12, U-251MG e U118-MG por ensaios de Northern blot 

(Hernandez, 1998; Kim et al., 2000).  

A expressão de NRP/B também foi analisada por ensaios de PCR 

quantitativo em amostras clínicas de tumores astrocíticos de diferentes graus 

de malignidade, revelando, pela primeira vez, um aumento da sua expressão 

correlacionada com aumento de malignidade dos tumores (grau II até GBM), 

comparando a expressão com tecido cerebral normal (Figura 37B). Mutações 

foram detectadas na seqüência de NPR/B em linhagens humanas de tumor 

cerebral e em culturas primárias de GBM humano e contribuem para a 

tumorigênese cerebral por ativação da proliferação celular, supressão de 

apoptose e alteração na dinâmica do citoesqueleto nuclear (Liang et al., 2004). 

Tais alterações, em decorrência de mutações no gene de NRP/B, contribuem 

para a tumorigênese de tecidos cerebrais, ligada ao aumento de expressão do 

mutante de NRP/B. As mutações no domínio BTB de NRP/B, domínio 

responsável pela interação com pRB (Kim et al., 2005), podem ser 

responsáveis pelo desenvolvimento de tumores cerebrais por alterar as 

funções normais de pRB, uma vez que, mutações em pRB ou nas vias 

mediadas por pRB ocorrem em 70-80% dos glioblastomas (Henson et al., 

1994; Ichimura et al., 2000; Ueki et al., 1996). A significativa baixa expressão 

de NRP/B observada para as amostras de astrocitoma de grau I mostra 

claramente que este tumor, também chamado de Astrocitoma Pilocítico, é o 

único astrocitoma considerado benigno e com características distintas dos 

outros graus (II, III), que estão correlacionados para a progressão até o grau IV 

do tumor mais agressivo. O seqüenciamento de NRP/B nas amostras clínicas 

será realizado para avaliar a existência de mutações e se estas estariam 

relacionadas com os tumores astrocíticos de maior grau de malignidade. 

 

5.4. Considerações Finais 
 

Utilizando-se o modelo de glioma de rato ST1, nosso laboratório tem 

identificado diversos genes envolvidos no efeito anti-proliferativo dos hormônios 

glicocorticóides. A determinação dos mecanismos moleculares da ação destes 



  - 170 -

hormônios poderia levar à identificação de potenciais alvos para o desenho de 

novas estratégias no tratamento de gliomas. Neste trabalho, foi possível 

identificar e caracterizar a seqüência completa correpondente ao transcrito de 

NRP/B de rato, ainda desconhecida, e depositá-la no Banco de Dados do 

GenBank (AY669396). Dados recentes do laboratório sugerem o envolvimento 

de p53 na reversão fenotípica das células ST1 induzidas por GCs. NRP/B é 

alvo transcricional de p53 e seria interessante avaliar se os seus níveis de 

expressão são modulados em outros sistemas celulares onde a ativação de 

p53 faça parte da ação anti-proliferativa de GCs. O papel funcional de NRP/B 

foi avaliado através da superexpressão do gene na linhagem ST1, o que 

provocou diminuição da capacidade de crescimento em meio semi-sólido e 

diminuição do potencial tumorigênico em ensaios de tumorigenicidade in vivo. 

É de fundamental importância avaliar o efeito do silenciamento do gene nas 

células ST1, uma vez que o efeito de superexpressão é muito artificial. O 

estabelecimento de modelos experimentais in vivo de tumorigênese ortópica 

(no mesmo local de onde o tumor originalmente foi extraído), através de 

estereotaxia, permitirá correlacionar a contribuição de NRP/B em processos 

como invasão, migração e angiogênese, dentro do microambiente próprio onde 

esses tumores se desenvolvem naturalmente. Nossos resultados relataram, 

pela primeira vez, uma correlação positiva entre o aumento da expressão de 

NRP/B com o aumento do grau de malignidade de gliomas humanos. Além 

disso, neste trabalho, experimentos preliminares indicaram o envolvimento do 

gene NRP/B no processo de progressão do ciclo celular, sendo que futuras 

análises serão realizadas para confirmação destes dados.  
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5.5. Identificação de genes putativamente associados com tumores do 
sistema nervoso central e avaliação de expressão em linhagens e 
amostras clínicas de glioma humano. 

 

5.5.1. Estratégias adotadas para identificação de putativos genes associados 
com gliomas 

 

Foram utilizadas duas estratégias diferentes para a identificação de genes 

localizados na região 22q13 do cromossomo 22 humano: na primeira, foram 

utilizados os dados do Transcriptoma Humano, e na segunda, utilizou-se os 

dados obtidos na hibridização de microarrays com cDNAs das células ST1 e P7 

(Colin, 2006). 

Na primeira estratégia adotada, foi realizada uma revisão bibliográfica com 

o intuito de identificar regiões cromossômicas perdidas (Kozjak et al.) durante o 

desenvolvimento de gliomas. Os estudos que foram utilizados para esta 

identificação analisavam a perda de marcadores de microsatélite, e com base 

nesses dados, foi possível estabelecer uma região mínima de 5,5kb, 

flanqueada pelos marcadores D22S282 e D22S1169 que comumente é perdida 

durante o desenvolvimento de gliomas. Foi possível identificar os clones 

genômicos que se localizavam no intervalo compreendido entre os dois 

marcadores, através da ferramenta Map Viewer, disponibilizada pelo NCBI. O 

número de acesso de cada clone foi utilizado para buscas de seqüências 

expressas no Banco de Dados do Transcriptoma Humano.  

Para o isolamento de ESTs mapeados na região 22q13 delimitada para 

estudo, foi adotado o critério bastante estringente de presença de estrutura de 

splicing nas ESTs quando alinhadas contra a seqüência genômica. Este critério 

elimina as seqüências contaminantes de DNA genômico e promove uma 

seleção confiável de seqüências realmente transcritas, embora haja eliminação 

de várias ESTs verdadeiras, principalmente as derivadas da porção 3’ de 

transcritos. Devido ao elevado número de ESTs que apresentavam estrutura de 

splicing, a redução de ESTs candidatas ocorreu através da seleção daquelas 

que possuíam expressão em tecido cerebral. (Tabela 4). Somente a EST6, que 

não apresenta strutura de splicing foi selecionada devido à existência de outras 

ESTs possuidoras de tal estrutura. 



  - 172 -

Em relação aos transcritos completos (seqüências full length) localizados na 

região de estudo do cromossomo 22 humano, 21 seqüências foram 

selecionadas após eliminação da redundância através de consulta feita ao 

Banco de Dados do Transcriptoma Humano.  

Para a segunda estratégia adotada para seleção de genes que poderiam 

estar relacionados com o desenvolvimento de câncer cerebral, foram utilizados 

os dados obtidos na hibridização de microarrays Affymetrix® com cDNAs das 

células ST1 e P7, trabalho realizado na tese de doutorado de Christian Colin 

(Colin, 2006). Neste trabalho, foi possível inferir e confirmar a expressão 

correlacionada de um conjunto de genes relevantes para gliomas humanos, a 

partir de dados de expressão de linhagens de glioma de rato. Como exemplo, 

exatamente como ocorre em GBM humano, observou-se uma expressão 

aumentada de diversos receptores de fatores de crescimento peptídicos na 

linhagem P7 (mais transformada), além de vários outros genes relacionados à 

migração de células e desenvolvimento do sistema nervoso central. Já na 

linhagem ST1 foi observada maior expressão de genes relacionados com 

regulação negativa da proliferação celular e supressão tumoral (Colin, 2006). 

Como os dados obtidos no array eram de seqüências de rato, foi necessário 

realizar uma análise dos genes para localização do seu ortólogo 

correspondente do genoma humano. Automaticamente, foi possível determinar 

a localização cromossômica no genoma humano de apenas 38% dos genes 

devido ao transcriptoma de rato estar incompleto, sendo que a análise dos 

genes restantes foi realizada manualmente. Da listagem de 1.293 seqüências 

diferencialmente expressas entre as linhagens ST1 e P7, somente 23 

genes/ESTs localizavam-se no cromossomo 22. Destes, somente doze genes 

foram selecionados para análise de expressão em linhagens e amostras 

clínicas de gliomas humano: quatro ((1')HMOX-1, (21')TIMP3, (3')NF2 e 

(7')YWHAH) genes já relacionados com a progressão de gliomas humanos 

foram utilizados para validar as amostras clínicas de tumores cerebrais de 

diferentes graus de malignidade; duas isoformas de gene com maior expressão 

na linhagem P7 ((19')TCF20) para avaliar se ambas possuem o mesmo perfil 

de expressão nas amostras testadas; três genes que são expressos em tecido 

cerebral, porém não associados com tumores cerebrais ((14') NPTX, 

(16')SYNGR e (22')SOX10); e outros quatro genes ((2')SDF2L1, (4')TOB2, 



  - 173 -

(8')PIM3 e (9')TOB2) isolados com maior expressão nas células ST1 (com 

menor potencial tumorigênico), já que nossa busca é de genes supressores de 

tumor em gliomas.  

 

5.5.2. Quantificação de expressão gênica relativa por PCR em tempo real 
 

A validação experimental em cDNAs de linhagens e amostras clínicas de 

tumores cerebrais humanos foi realizada para todas as ESTs e genes descritos 

no item anterior, principalmente pelo fato da maior parte dos genes não 

estarem relacionados com desenvolvimento ou progressão de tumores 

cerebrais. Inclusive, os genes que possuíam aparente papel na oncogênese de 

outras neoplasias foram testados para confirmação de expressão dos mesmos 

nas amostras tumorais e principalmente em cérebro, uma vez que a expressão 

de um gene em um tecido específico não é necessariamente em outro. 

A discussão da quantificação da expressão gênica por PCR será feita 

separadamente; abordando primeiro, as ESTs isoladas da região do 

cromossomo 22 delimitada para estudo através do Banco de Dados do 

Transcriptoma Humano, seguida das seqüências full length isoladas através do 

uso do mesmo banco e, finalmente, os genes diferencialmente expressos entre 

as linhagens ST1 e P7 de glioma de rato que se localizam no cromossomo 22 

humano. 

 

- ESTs isoladas através do Banco do Transcriptoma mapeadas na região 

22q13.31 a 22q13.33 

A análise de expressão gênica das EST selecionadas foi realizada, 

primeiramente, em linhagens celulares de glioma de humano. Como já citado 

no item anterior, a amplificação de algumas ESTs não ocorreu devido à 

existência de regiões repetitivas nas seqüências, o que impossibilitou o 

desenho de primers, ou pelo fato das ESTs serem as únicas seqüências 

expressas representantes de uma região no genoma humano, o que sugere 

uma expressão baixa ou em janelas de tempo restritas de células, difícil de ser 

detectada por reação de PCR normal, sendo necessária a utilização de primers 

do tipo nested para amplificação. A amplificação ocorreu nas ESTs 2, 5, 6, 8, 

10 e 13 (Figura 42). Na análise de expressão gênica em amostras clínicas de 
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tumores cerebrais humanos, a EST3 que não havia sido amplificada nas 

linhagens celulares de tumores de cérebro, foi amplificada nestas amostras 

(Figura 45). A manutenção de 60% das correlações (positivas e negativas) nas 

amostras clínicas de glioma (Tabela 11) em relação às amostras de linhagens 

de glioma humano (Tabela 8). Não foram encontradas diferenças significativas 

de expressão gênica quando tumores de diferentes graus foram comparados 

entre si, o que pode indicar que o aumento de expressão destas ESTs esteja 

relacionado com a condição tumoral (início da formação de tumor), sendo um 

processo comum em todos os diferentes graus de malignidade de gliomas. As 

ESTs 2, 10 e 13 demonstraram menor correlação positiva quando comparadas 

com as outras ESTs nas amostras clínicas de tumores cerebrais humanos, 

assim como nas linhagens celulares, com exceção da EST10. A expressão 

relativa da EST2 nas amostras de gliomas dos diversos graus de malignidade 

não foi muito alterada, considerando-se a pequena diferença nos níveis de 

expressão, apesar das diferenças entre o grau I (menor expressão) e grau II 

(maior expressão) serem estatisticamente significativas, comparando-se com o 

nível de expressão das amostras não-tumorais (teste-t). As ESTs 10 e 13 

apresentaram uma expressão maior e significativa somente em uma das 

amostras de glioma (grau IV e II, respectivamente), quando comparadas com 

as amostras de tecido não-tumoral.  

Os níveis de expressão das ESTs analisadas nas linhagens celulares de 

glioma humano se correlacionam, sendo que as mesmas correlações se 

mantiveram entre os níveis de expressão nas amostras clínicas, o que pode 

sugerir a existência de elos regulatórios ou funcionais entre elas. O objetivo do 

trabalho era a identificação de genes supressores de tumor na região 22q13.31 

e 22q13.33, porém nenhuma destas ESTs apresentou menor expressão nas 

amostras clínicas de glioma, mas, ao contrário, as ESTs 3, 5, 6 e 8 se 

mostraram superxpressas nas amostras de glioma. Somente a EST2 mostra 

uma tendência de expressão menor nas amostras clínicas de gliomas de grau I 

(estatisticamente significativa) e glioblastomas (GBM), o que sugere a 

necessidade de um estudo futuro mais aprofundado para caracterização do 

transcrito completo desta EST (KIAA1644, que corresponde a uma proteína 

identificada num projeto de seqüenciamento de mRNAs em larga escala, e que 
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não possui função conhecida) para confirmação do seu papel na gênese de 

tumores cerebrais humanos.  

 

- Seqüências full length isoladas através do Banco do Transcriptoma 

mapeadas na região 22q13.31 a 22q13.33 

A análise de expressão das seqüências full length foi realizada, 

primeiramente, nas linhagens celulares de tumores cerebrais humanos. A 

amplificação ocorreu com todos os pares de primers desenhados para os 

genes (Figura 43), com exceção do gene SULT4, A1. Na análise de expressão 

gênica em amostras clínicas de tumores cerebrais humanos, todos os genes 

foram analisados (Figura 46). Houve a manutenção de apenas 44% das 

correlações (positivas e negativas) nas amostras clínicas de glioma (Tabela 9) 

em comparação com as amostras de linhagens de glioma humano (Tabela 12). 

Os níveis relativos de expressão dos genes (4)CGI, (8)C22orf9, (11)ATXN10, 

(13)PKDREJ, (16)TRMU não se alteraram nas amostras clínicas de gliomas 

quando comparadas com tecido não-tumoral, sugerindo que estes genes não 

estejam relacionados com o desenvolvimento de tumores cerebrais.  

Já outros seis genes ((6)PPR5, (12)FLJ27365, (14)PPARA, (15)FLJ20699, 

(18)CELSR1, (20)CERK)  apresentaram expressão maior estatisticamente 

significativa em todas as amostras de gliomas, quando comparada com tecido 

não-tumoral. O gene (6)PPR5 é um candidato gene supressor de tumor em 

carcinomas mamários (podendo ter seu promotor metilado ou ter sua 

expressão diminuída pela ação de desacetilação de histonas), porém se 

apresenta superexpresso em tumores de cólon (Johnstone et al., 2005), assim 

como se apresenta nas amostras clínicas de tumores cerebrais humanos 

analisadas. As bases moleculares para a regulação oposta da expressão de 

(6)PPR5 entre tais tecidos ainda não é conhecida, bem como sua função. Tal 

modulação diferencial de genes supressores de tumor tem sido observada em 

diversos genes, como, por exemplo, o gene supressor de tumor p16 que está 

superexpresso em carcinoma coloretal e apresenta menor expressão em 

carcinoma pancreático e em outros cânceres (Dai et al., 2000; Naka et al., 

1998). Duas seqüências de FLJs ((15)FLJ 20699 e (12)FLJ27365) 

selecionadas também apresentaram maior expressão nas amostras de 

gliomas, sendo que a caracterização das proteínas seria necessária para 



  - 176 -

melhor compreensão do papel destes das mesmas no desenvolvimento de 

gliomas humanos. Há evidências que (14)PPARs sejam capazes de suprimir o 

crescimento de diferentes tipo de cânceres humanos, por mecanismos distintos 

de parada de crescimento, apoptose e indução de diferenciação, sendo que, 

por exemplo, mutações em outra isoforma de PPAR, a PPARγ em carcinoma 

de colon, provoca perda da habilidade de ligação e de seu papel de supressor 

de tumor (Strakova et al., 2005). A expressão elevada de (14)PPARA nas 

amostras clínicas de gliomas também pode ocorrer em decorrência da 

expressão de um receptor mutado, que promoveria a perda da sua capacidade 

de supressão de crescimento de tumor ou da ausência de ligantes específicos 

que promovam a supressão de crescimento celular, uma vez que a utilização 

de agonistas específicos fenofibrato e gemfibrozil provoca inibição da resposta 

inflamatória em astrócitos (Xu et al., 2006). (18)CELSR1 é um gene 

especificamente neural, estando envolvido na via de sinalização de polaridade 

planar das células (PCP - Planar Cell Polarity). A ativação aberrante de vias de 

sinalização de ativação de PCP em cânceres humanos pode favorecer o 

aparecimento de fenótipos malignos, como anormalidades na polaridade do 

tecido, invasão e metástase (Katoh, 2005), o que pode explicar a 

superexpressão de celsr-1 nas amostras de gliomas. A ceramida quinase 

((20)CERK) e seu produto, ceramida 1-fosfato são reguladores e indutores de 

resposta inflamatória (Pettus et al., 2003), fazendo com que a superexpressão 

encontrada para CERK nas amostras clínicas de gliomas seja coerente. 

Inibidores potenciais de CERK podem originar uma nova geração de agentes 

antiinflamatórios e anti-câncer (Lamour & Chalfant, 2005).  

As seqüências full length (1)FLJ23588, (Gill et al.)PNPLA3, (9)RIBC2, 

(19)DIP e (21)TBC1D22A apresentaram expressão superior e estatisticamente 

significativa em somente duas das classes de amostras de gliomas, assim 

como os genes (7)NUP50 e (10)FBLN1 apresentaram expressão superior e 

estatisticamente significativa em somente uma das classes de amostras 

clínicas de gliomas. Somente o gene (17)GTSE1 apresentou maior expressão 

nas classes de amostras de gliomas grau I, III e GBM, com significância 

estatística. Estes resultados sugerem um aumento de expressão dos genes 

relacionado ao estadiamento ou tipo histológico do tumor.  
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Dos 21 genes analisados nas amostras clínicas de gliomas humanos, 

somente dois apresentaram expressão significativamente inferior nas amostras 

de gliomas quando comparadas com amostras não-tumorais. O gene 

(2)SULT4A1 (sulfotransferase 4A1) está envolvido no metabolismo de 

neurotransmissores (Liyou et al., 2003), sendo que seu substrato ainda não foi 

identificado. A descoberta da real função de sult4A1 poderia explicar sua 

menor expressão observada nas classes de amostras clínicas de glioma grau I, 

III e GBM, quando comparada com amostras normais. Vale ressaltar que o 

glioma grau I ou Pilocítico é um único astrocitoma considerado benigno, 

enquanto os outros graus (II, III) estão correlacionados para a progressão até o 

grau IV do tumor mais agressivo. A parvina-γ ou parvg pertence à família de 

proteínas ligadoras de actina (Korenbaum et al., 2001) que estão associadas à 

adesão focal, interação célula-matriz, sendo sua expressão essencial para 

manutenção da morfologia celular normal. Sua expressão reduzida poderia 

implicar na progressão de neoplasias e tumores, semelhante a outras 

moléculas de adesão já descritas como supressores de tumor (Huang et al., 

1997). Apesar das evidências de redução da expressão de PARVG em 

algumas linhagens celulares de câncer (Korenbaum et al., 2001), não foram 

encontradas mutações que se relacionem com a carcinogênese em mama, 

cólon e oligodendrogliomas (Alonso et al., 2005; Castellvi-Bel et al., 2003), 

somente polimorfismos que foram encontrados em ambas amostras de DNA de 

tecido tumoral e não-tumoral. Nossos resultados mostram uma diminuição da 

expressão de parvg que é significativa somente nas amostras clínicas de 

glioblastoma multiforme, o que sugere um papel na progressão de tumores 

astrocíticos e não na inicialização tumoral.  

 

- Genes diferencialmente expressos nas linhagens ST1 e P7 localizados no 

cromossomo 22 humano. 

A análise de expressão dos genes diferencialmente expressos entre as 

linhagens ST1 e P7 foi realizada, primeiramente, nas linhagens celulares de 

tumores cerebrais humanos. A amplificação ocorreu com todos os pares de 

primers desenhados para os genes (Figura 44). Na análise de expressão 

gênica em amostras clínicas de tumores cerebrais humanos, todos os genes 

foram analisados (Figura 47), com exceção para os genes (14’)NPTX e 
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(16’)SYNGR1, que não apresentaram amplificações nos cDNA testados. Houve 

a manutenção de 40% de correlações (positivas e negativas) nas amostras 

clínicas de glioma (Tabela 10) em relação às obtidas nas amostras de 

linhagens de glioma humano (Tabela 13). Os níveis relativos de expressão dos 

genes, (7’)YWHAH, (8’)PIM3 e foram alterados de maneira semelhante nas 

amostras clínicas de gliomas, apresentando uma diminuição da expressão em 

amostras clínicas de grau III, seguido de um aumento da expressão nas 

amostras de glioblastoma multiforme, ambos significativos. Os genes 

(2’)SDF2L1 e (22’)SOX10 mostraram expressão estatisticamente significativa 

nas amostras de GBM e de astrocitomas pilocíticos, respectivamente. Estes 

resultados sugerem que as expressões destes genes estejam relacionadas 

mais especificamente com o estadiamento ou tipo histológico do tumor.  

Já o restante dos genes ((1’)HOMX, (3’)NF2, (4’)TOB2, (9’)TOM1, 

(19’)TCF20 ambas isoformas e (21’)TIMP3) apresentaram expressão 

estatisticamente significativa maior em todas as amostras de gliomas, quando 

comparadas com tecido não-tumoral. O gene heme oxigenase ((1')HMOX1) 

confirmou os dados da literatura, pois é expresso seletivamente em cérebro 

(Hara et al., 1996) e induzido simultaneamente com ativação de macrófagos 

(Muraoka & Shibahara, 1993), sendo que os níveis de mRNA de heme 

oxigenase (hmox1) estão associados com a densidade vascular e o aumento 

da infiltração de macrófagos em glioblastomas (Nishie et al., 1999). Nossos 

resultados relativos ao gene (3')NF2 corroboram aqueles obtidos por 

imunofluorescência em tumores cerebrais (Hitotsumatsu et al., 1997), porém, 

não foram encontradas mutações neste gene em gliomas (De Vitis et al., 1996; 

Hoang-Xuan et al., 1995; Ng et al., 1995; Rubio et al., 1994; Watkins et al., 

1996), fato que não permite associar este gene com um papel na tumorigênese 

ou na transformação maligna de neoplasmas astrocíticos, podendo ser um 

efeito secundário no processo de transformação maligna. A expressão elevada 

do gene (4')TOB2 nas amostras clínicas de gliomas sugere seu papel na 

progressão de tumores astrocíticos. Experimentos que comprovassem a sua 

localização celular nos gliomas seriam necessários para melhor compreensão 

do papel deste gene na condição tumoral de tecidos cerebrais, uma vez que 

em decorrência da alteração da sua localização nuclear para citoplasmática, 

provoca diminuição do seu papel antiproliferativo. Tal efeito foi observado em 
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células transformadas por ErbB2, ras ou src (Kawamura-Tsuzuku et al., 2004). 

A proteína (9')TOM1 está envolvida no tráfego endossomal e o gene 

correspondente se apresenta mais expresso em todas as classes de amostras 

de glioma (Grau I, II, III e IV), e pode estar relacionada com a o início da 

progresão tumoral, sendo um processo comum a todos os graus de 

malignidade. O fator de transcrição 20 ((19')TCF20) liga-se ao promotor de 

MMP3 (stromelysin-3) e estimula sua transcrição (Kirstein et al., 1996). MMP3 

é uma metaloproteinase que degrada matriz extracelular, que está 

correlacionada diretamente com tumorigenicidade e invasividade de linhagens 

celulares de astrocitomas (Mercapide et al., 2003), dados que explicam a maior 

expressão de TC20 nas amostras clínicas de glioma. A superexpressão de 

MMP3 em glândulas mamárias de camundongos transgênicos induz a 

progressão tumoral de hiperplasias para carcinomas malignos (Sternlicht et al., 

1999), sendo considerado um gene promotor natural de tumores que eleva a 

susceptibilidade à câncer (Sternlicht et al., 2000). TCF20 também aumenta a 

atividade transcricional de fatores de transcrição, atuando como co-ativador 

transcricional (Rekdal et al., 2000). As duas isoformas de TCF20 foram 

analisadas, mas não foram observadas diferenças de expressão entre as 

isoformas, demonstrando que ambas variantes estão relacionadas com o 

desenvolvimento e/ou progressão de gliomas humanos. O padrão de splicing 

de TCF20 é conhecido e varia em diferentes tecidos e durante o 

desenvolvimento embrionário (Rekdal et al., 2000). O inibidor tecidual de 

metaloproteinases-3 ((21')TIMP3) regula a composição de matriz, suprimindo 

crescimento celular, invasão e migração (Birkedal-Hansen et al., 1993), inibe a 

angiogênese mediada por VEGF (fator de crescimento endotelial vascular) e 

induz apoptose (Ahonen et al., 1998; Qi et al., 2003), sendo considerado um 

supressor de tumor (Anand-Apte et al., 1996). Metilação em sua região 

promotora foi encontrada em glioblastomas multiforme secundários (Nakamura 

et al., 2005). Os nossos resultados, porém, apresentam aumento da expressão 

de TIMP-3 nas amostras clínicas de gliomas ao nível de mRNA. Outros 

experimentos seriam necessários para avaliar a presença de possíveis 

mutações no gene nas amostras de gliomas e/ou diferenças de ativação ou o 

balanço entre MMPs/TIMPs, o que melhor explicaria os resultados obtidos. 

Resultados obtidos recentemente no laboratório indicam que da invasão e 
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metástase tumoral é o balanço MMP/inibidor em amostras de carcinoma de 

mama (Figueira, 2006). A utilização do balanço enzima/inibidor como fator 

prognóstico na determinação do risco do desenvolvimento de metástases 

poderá ser verificado através de estudos envolvendo um maior tempo de 

seguimento das pacientes (Blavier et al., 1999). 

 

5.5.3. Considerações Finais 

 

O genoma humano possui uma organização complexa de aproximadamente 

3 bilhões de nucleotídeos. A utilização da tecnologia de seqüênciamento 

automatizado e a dedução da seqüência completa do genoma humano (Lander 

et al., 2001; Venter et al., 2001) tem acelerado a identificação de mutações e 

alterações no genoma de cânceres (aberrações cromossômicas, 

translocações, deleções, amplificações e metilações), as quais podem ser 

utilizadas como alvos de novas terapias.(Balmain et al., 2003; Strausberg et al., 

2004)  

 O seqüênciamento de cDNAs continua sendo uma metodologia de 

grande importância para a identificação e definição da estrutura do gene, 

apesar de seu custo elevado (Ota et al., 2004). As seqüências full length de 

mRNAs são cruciais para identificação de formas alternativas de splicing 

relacionadas com a fisiologia celular normal, bem como patologias complexas, 

como cânceres (Xu & Lee, 2003), além do papel biológico destas variantes na 

progressão e origem de neoplasias. A identificação de genes in silico é 

bastante direta, sendo que os programas de predição são desenhados para 

permitir o reconhecimento de estruturas de genes humanos (como exemplo, 

fases abertas de leitura, início de transcrição, sítios de splicing, entre outras 

características) na seqüência genômica. Porém esta metodologia não é muito 

confiável, uma vez que análises preliminares da seqüência completa do 

cromossomo 22 mostraram que entre os transcritos identificados neste 

cromossomo por programas de predição, somente 20% possuíam a predição 

correta de sua estrutura e 16% de exons validados experimentalmente, não 

foram detectados pelos programas de predição (Dunham et al., 1999). 

A montagem da seqüência genômica do cromossomo 22 e de seus 

transcritos sofrem alterações constantes conforme a identificação e validação 
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de novos transcritos. Este fato pode ser evidenciado pelo aumento do número 

de genes (21) descritos e localizados na região de estudo (entre os marcadores 

D22S282 e D22S1169) no cromossomo 22, no início deste estudo em 2001, 

para 50 genes na penúltima atualização (build 35 version) e 53 genes na última 

atualização (build 36 version) do banco de dados do MapViewer (do NCBI). 

Esta atualização constante dificultou nossa procura de um gene supressor de 

tumor que possa estar relacionado com a tumorigênese de gliomas humanos, 

já que não foi possível analisar todos os genes descritos na região delimitada 

apresentando, freqüentemente, perda de heterozigose do cromossomo 22. 

Outro fator que limitou a nossa procura foi o critério de seleção de ESTs, o qual 

foi muito estringente, uma vez que o número inicial de seqüências parciais 

expressas era muito grande, o que impossibilitaria a análise de todas. As ESTs 

oferecem uma gama de informações de seqüências que apresentam níveis de 

expressão que variam de pouco a muito expressas. 

Como a perda de heterozigose no cromossomo 22 não é um evento com 

100% de freqüência nos gliomas humanos, assim como não o é para outras 

regiões que apresentam LOHs, provavelmente há um balanceamento na perda 

de funções de vários genes, com funções de genes supressores de tumor ou 

oncogenes. A LOH no 22q não está relacionada com outras alterações 

genéticas comumente encontradas em gliomas, como perda no cromossomo 

1p, 9q, amplificação de EGFR e deleção de INK4/ARF, exceto com a perda em 

10q, outra região altamente relacionada com a progressão tumoral (Laigle-

Donadey et al., 2006). Normalmente, a associação de LOH com câncer se 

deve à presença de um gene supressor de tumor na região deletada, porém, 

outras seqüências podem ser perdidas também, como por exemplo, RNAs não 

codificantes (que incluem microRNAs, siRNAs e outras espécies de RNA) que 

possuem funções apesar de não serem traduzidos, agindo principalmente na 

regulação da expressão de outros genes ou da estrutura de cromatina, do 

processamento de mRNA e splicing, da estabilidade de mRNA, entre outras 

funções (Costa, 2005; Hall & Russell, 2005; Hammond, 2006). 

A presença de LOH no 22q continua sendo relacionada com a progressão 

de gliomas e foi encontrada, num estudo recente, com maior freqüência em 

tumores astrocíticos (37%) do que em tumores oligodendrogliais ou mistos 

(21%) (Laigle-Donadey et al., 2006). Outro estudo revelou que LOH no 22q foi 
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encontrado em um ou mais locus em 33% de astrocitomas grau II, em 40% de 

astrocitomas anaplásicos, em 41% de GBM primários e 82% de GBM 

secundários, e o envolvimento do gene TIMP-3 hipermetilado em GBMs 

secundários, localizado na região 22q12.3 (Hartmann, 2004; Nakamura et al., 

2005). Este trabalho não descarta a possibilidade da existência de outros 

genes supressores de tumors nos locus 22q12.3-13.3 e 22q13.31. Um outro 

estudo mais recente identificou três genes envolvidos em outra região diferente 

do nosso estudo contendo LOH no cromossomo 22 (Hartmann, 2004; 

Nakamura et al., 2005). Como resultado geral do nosso esforço para localizar 

um gene supressor no cromossomo 22 que estivesse correlacionado com a 

progressão tumoral de gliomas, uma grande parte de todos os genes 

analisados apresentou expressão elevada nas amostras clínicas de gliomas 

humanos, na etapa de validação experimental, resultado este, inverso do 

esperado. Este fato ocorreu em decorrência de alguns genes já apresentarem: 

funções relacionadas com gliomas humanos (no caso dos genes HMOX1, 

YWHAH, TIMP-3 e NF2). Esta foi uma forma de se validar as amostras clínicas 

de gliomas, confirmando a superexpressão destes genes nas amostras, 

quando comparadas às amostras de tecido não-tumoral. A superexpressão de 

outros genes pode ser explicada dependendo dos genes analisados, tais como: 

o gene TCF20, que está relacionado diretamente com tumorigenicidade em 

linhagens celulares de astrocitomas; o gene CELSR1 está envolvido em vias 

de sinalização de polaridade celular; o gene CERK está envolvido com 

inflamação; e os genes FLJ23588 e PIM3 possuem funções relacionadas com 

tumores de outros tecidos humano. Todos estes genes nunca haviam sido 

relacionados com a progressão tumoral de tumores cerebrais humanos, e são 

considerados como novos dados obtidos neste trabalho. Uma outra parte dos 

genes analisados não possuía funções conhecidas que relacionassem com a 

expressão maior em amostras clínicas de gliomas em relação às amostras 

normais (FLJ27365, PPARA, FLJ20699, GSTE1, PNPLA3, NUP50, RIBC2, 

DIP, SDF2L1, TOM1). Somente uma pequena parte dos genes analisados 

estava relacionada com papel de genes supressores de tumor e/ou oncogenes 

em outros tecidos (genes TOB2, PRR5, FBLN1 e PARVG), sendo que três 

deles apresentaram expressão elevada em amostras clínicas de gliomas e 

somente o gene parvg, juntamente com o gene sult4A1 (que não possui função 
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conhecida) apresentaram expressão menor nas amostras de gliomas, sendo 

considerados como possíveis genes supresssores de tumor localizados na 

região freqüentemente deletada do cromossomo 22 em gliomas humanos. 

Nosso trabalho sugere o papel de gene supressor de tumor para três genes: 

KIAA1644, SULT4A1 e PARVG. A validação do papel de supressores de tumor 

destes genes pode ser realizada futuramente, avaliando-se se o efeito da 

superexpressão destes genes em linhagens tumorais atenuaria a fenótipo 

transformado ou se o silenciamento de cada um destes genes em linhagens 

consideradas normais provocaria alterações no controle de crescimento. Seria 

necessário também avaliar a contribuição de cada um destes genes 

(superexpresso ou silenciado) em relação à migração, invasão e angiogênese 

de gliomas em modelos experimentais de gliomagênese ortópica por 

estereotaxia nos locais onde o tumor originalmente se desenvolve. A criação de 

linhagens de camundongos transgênicos ou knock-out para os genes de 

estudo poderia permitir um melhor entendimento do papel de cada gene num 

contexto in vivo, além de permitir avaliar a resposta dos modelos experimentais 

in vivo, com perfis de expressão gênica diferentes, frente ao tratamento com 

drogas conhecidas e/ou experimentais ativas contra gliomas. 

No trabalho de doutorado do aluno Christian Colin, os genes que 

apresentaram expressão maior em linhagens e amostras clínicas de tumores 

cerebrais humanas eram codificantes de fatores de crescimento e seus 

receptores, que apresentam expressão marcadamente maior na linhagem P7 e 

que, sabidamente, desempenham papel essencial no desenvolvimento dos 

gliomas. Os genes diferencialmente expressos encontrados neste trabalho 

(Colin, 2006) foram utilizados para identificação de genes relacionados com 

gliomas humano no cromossomo 22, como uma segunda estratégia. Foi 

possível concluir que tal estratégia não foi promissora para este objetivo 

específico de se identificar genes supressores de tumor na região 22q, uma 

vez que nenhum dos genes selecionados se localizava na região delimitada 

pelos marcadores D22S282 e D22S1169. Mas foi possível avaliar a expressão 

de outros genes, ainda não correlacionados com a progressão de gliomas 

humanos e confirmar a expressão aumentada de outros genes envolvidos no 

desenvolvimento e na progressão de gliomas. 
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 É preciso levar em consideração que os genes foram selecionados de uma 

espécie diferente (gliomas de rato) e validadas em amostras de linhagens e 

tecidos humanos, que podem apresentar diferenças inter-espécies bem 

distintas. 

As diferentes correlações de expressão encontradas entre genes em 

linhagens celulares de tumores cerebrais humanos e em amostras clínicas de 

gliomas humano se devem a diferenças existentes nestas amostras: as 

amostras clínicas de glioma humano e de tecido cerebral não-tumoral 

reproduzem, de forma mais próxima possível os padrões de expressão gênica 

relacionados com desenvolvimento e/ou progressão de gliomas humanos in 

vivo, uma vez que foram utilizados RNAs extraídos diretamente de tumores 

congelados, retirados de cirurgias cerebrais; já as linhagens celulares de 

tumores cerebrais apresentam modificações introduzidas pela adaptação ao 

cultivo in vitro e o enriquecimento de determinados tipos celulares durante o 

prolongado período de cultura, podendo apresentar padrões de expressão 

gênica diferentes daqueles encontrados in vivo. 

É importante ressaltar a utilização dos dados obtidos nesta parte do 

trabalho como ferramenta para diagnóstico de tumores cerebrais, uma vez que 

grande parte dos genes analisados apresentou expressão elevada em 

amostras clínicas de tumores cerebrais nos diversos graus de malignidade, 

sendo que outros genes apresentaram expressão significamente maior e 

específica em determinados estadiamentos de gliomas. Futura análise 

funcional dos genes identificados poderá permitir a construção de novas drogas 

anti-tumorais e/ou desenho de estratégias de terapia gênica para gliomas.  
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6. CONCLUSÕES 
 

a) Clonagem e análise funcional do gene NRP/B: 

 

- O cDNA correspondente ao transcito completo de NRP/B de rato foi 

clonado e seqüenciado com sucesso. A seqüência obtida foi depositada 

no banco de dados GenBank do NCBI (AY669396), tornando-se 

seqüência de referência (RefSeq) em 20 de abril de 2005 

(NM_001003401) . 

- Os níveis do mRNA de NPR/B apresentam um aumento progressivo 

durante o tratamento das células ST1 com o hormônio glicocorticóide 

hidrocortisona. Quanto aos níveis protéicos, foi observado um discreto 

aumento durante o mesmo tratamento, resultado refletido em duas 

isoformas distintas de NRP/B. 

- NRP/B aparentemente apresenta expressão específica em tecido 

cerebral de rato. 

- A porção codificante completa de NRP/B de rato foi amplificada e 

clonada em vetores de expressão em células de mamífero pDEST12.2 e 

pLPCX. 

- O método de transferência gênica por vetores retrovirais se mostrou 

mais eficiente nas células ST1, comparando-se com o método de 

transdução através de construções plasmideais. Foi possível obter 

populações de células infectadas com retrovírus recombinante que 

superexpressam NRP/B para a realização de ensaios funcionais. 

- A análise funcional das células ST1-NRP/B mostrou que há uma leve 

tendência de aumento no tempo de dobramento destas células em 

ensaios de curva de crescimento em substrato sólido. Estas células 

também demonstraram menor capacidade de crescimento em meio 

semi-sólido e menor potencial tumorigênico em ensaios de 

tumorigenicidade in vivo.  

- Foi possível silenciar o NRP/B em células ST1 com a tecnologia de RNA 

de interferência em sistema lentiviral, porém ainda não foi possível 

avaliar os efeitos do silenciamento  deste gene na proliferação das 

células ST1. 
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- Experimentos preliminares mostram o envolvimento do gene NRP/B no 

processo de progressão do ciclo celular. 

- A expressão de NRP/B foi avaliada em linhagens humanas de cérebro, 

útero, próstata, pulmão e mama, indicando uma maior expressão em 

tecidos cerebrais (conforme relatado na literatura) e mamários (visto 

pela primeira vez no presente trabalho). 

- A expressão de NRP/B é significativamente maior em amostras clínicas 

de tumores humanos com graus de malignidade maiores, sendo 

significativamente menor em amostras clínicas de astrocitoma pilocítico 

(grau I), quando comparadas com a expressão em amostras não-

tumorais, indicando que este gene pode ser um bom marcador para 

diagnóstico e/ou identificação do estadiamento de gliomas humanos. 

 

b) Identificação de genes no locus 22q13 associados ao câncer cerebral 

humano: 

 

- Utilizando-se informações do Banco de Dados do Transcriptoma e 

análises in sílico, foi possível identificar 3 genes (KIAA1644, SULT4A1 e 

PARVG), localizados no locus 22q13, frequentemente deletado em 

gliomas humanos, que podem estar relacionados com a progressão de 

gliomas humanos. 

- Considerando-se a constante atualização de seqüências depositadas 

diariamente nos Bancos de Dados do genoma humano, não foi possível 

avaliar a expressão de todos os genes e ESTs presentes na região 

22q13. 

- A outra estratégia adotada, utilizando-se os dados de genes 

diferencialmente expressos entre as linhagens ST1 e P7, não resultou 

na identificação de genes supressores de tumor na região estudada, 

porém possibilitou a confirmação da expressão de outros genes, 

sabidamente envolvidos na progressão de gliomas humanos. 

- A análise de expressão de vários genes em linhagens e amostras 

clínicas de gliomas humano mostrou a existência de correlações entre 

eles ao nível transcricional. 
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- Uma futura análise funcional dos genes identificados nesta parte do 

trabalho permitirá o desenho de novas estratégias de terapia gênica e/ou 

a utilização destes como marcadores para prognóstico de determinados 

estadiamentos clínicos de gliomas. 
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