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RESUMO 

 

Fachel, AA. Análise da expressão de RNAs não-codificadores intrônicos em câncer de 

rim. 2009. 115p. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Bioquímica. Instituto 

de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

 

O carcinoma de célula renal (RCC) subtipo célula clara é o câncer mais letal e 

prevalente do sistema urinário. O diagnóstico deste tipo de câncer frequentemente é tardio em 

conseqüência da falta de sintomas perceptíveis aos pacientes. Um dos objetivos deste trabalho 

é a identificação de novos marcadores moleculares para diagnóstico precoce, o que ajudaria a 

diminuir a mortalidade em função de complicações resultantes do avanço da doença. Outro 

objetivo é a identificação de um conjunto de marcadores moleculares de prognóstico, de 

modo à prever com acurácia a evolução clínica da doença e, por conseqüência, o tempo de 

sobrevida do paciente.  

As modificações transcricionais associadas à carcinogênese e à progressão do câncer 

de rim ainda não foram completamente elucidadas. Além dos oncogenes e genes supressores 

de tumor, RNAs não-codificadores (ncRNAs) recentemente foram apontados como 

importantes reguladores da expressão gênica em humanos, e podem ter um papel importante 

na transformação maligna do câncer de rim.  

Para analisar a expressão gênica de ncRNAs e de genes codificadores para proteína 

foram utilizados dois microarranjos desenvolvidos por nosso grupo, enriquecidos em sondas 

para ncRNAs. Uma das plataformas possui 4 mil sondas de cDNA,  das quais 822 sondas são 

para ncRNAs mapeando em regiões intrônicas. Outra possui 44 mil elementos e combina 

sondas de oligonucleotídeos (60-mer) intrônicas e exônicas de um mesmo locus genômico.  

Análises estatísticas foram feitas com a ferramenta Significance Analysis of Microarrays (q ≤ 

0,05) combinadas ou com a técnica de “patient leave-one-out” (genes com presença em 
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100% dos subconjuntos), ou alternativamente com o teste discriminante de Golub (p ≤ 0,01 

ou p < 0,05). 

Com a plataforma de 4 mil sondas foram estudadas 30 amostras de tecido renal de 18 

pacientes com RCC subtipo célula clara. Um conjunto de 36 ncRNAs foi identificado como 

diferencialmente expresso entre amostras tumorais e não-tumorais.  Uma assinatura adicional 

de 265 genes codificadores de proteínas foi identificada, indicando possíveis novos 

marcadores moleculares. Uma análise estatística supervisionada com dados de 16 pacientes 

identificou uma assinatura de ncRNAs correlacionada com sobrevida de 5 anos, formada por 

27 ncRNAs com  significativa expressão alterada em pacientes livres da doença em 

comparação com pacientes que morreram em função da doença. Uma assinatura adicional de 

64 genes codificadores de proteínas também foi identificada como significativamente 

correlacionada com o acompanhamento clínico dos pacientes.  

Com a plataforma de 44 mil sondas foram analisados 17 pacientes, com amostras 

pareadas de tecido renal tumoral e não-tumoral agrupadas em 8 pools, sendo 4 de amostras 

tumorais e 4 de não-tumorais. Um conjunto de 66 ncRNAs parcialmente intrônicos antisenso 

e outro de 52 ncRNAs totalmente intrônicos antisenso foram identificados como 

diferencialmente expressos. Identificamos um subconjunto de 28 ncRNAs totalmente 

intrônicos antisenso e senso cuja expressão do gene codificador de proteína do mesmo locus 

estava simultaneamente alterada.  

Estes dados apontam para possíveis redes de regulação da expressão gênica dos ncRNAs 

em câncer. A extensa lista de ncRNAs e de genes codificadores para proteína identificados 

neste estudo podem ser promissores marcadores moleculares de carcinoma renal subtipo 

célula clara. 
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ABSTRACT 

 

Fachel, AA. Expression analyses of intronic non-coding RNAs in renal cancer. 2009. 

115p. PhD Thesis – Graduate Program in Biochemistry. Instituto de Química, Universidade 

de São Paulo, São Paulo. 

 

Renal cell carcinoma (RCC) is the most common malignancy of the adult kidney, and 

the clear cell subtype is the most prevalent and lethal cancer of the urinary system. Late 

diagnosis for this type of cancer is frequent, usually as a consequence of the lack of 

symptoms. One of the objectives of the present work is the identification of new molecular 

markers for the early diagnosis, which would help decrease mortality that develops as a 

function of disease progression. Another objective is the identification of a set of prognosis 

molecular markers, so as to accurately predict the clinical outcome of the disease, and 

consequently, patient survival.   

Transcriptional changes associated to carcinogenesis and to kidney cancer progression 

have not been entirely elucidated. Besides oncogenes and tumor suppressor genes, non-coding 

RNAs (ncRNAs) have been recently indicated as important regulators of gene expression in 

humans, and could have an important role in the malignant transformation in renal cancer.  

In order to measure ncRNA and protein-coding gene expression we have used two 

microarray platforms developed by our group, which are enriched in ncRNA probes. One of 

the platforms has 4 thousand cDNA probes, of which 822 are for ncRNAs that map to intronic 

regions. Another has 44 thousand elements and combines 60-mer oligonucleotide probes for 

intronic and exonic regions from the same genomic locus. Statistical analyses have been 

performed with the Significance Analysis of Microarrays tool (q ≤ 0.05) combined with a 

patient leave-one-out approach (genes present in 100% of the sub-sets), or alternatively with 

Golub’s discriminant test (p ≤ 0.01 or p < 0.05). 
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With the 4-thousand probes platform we studied 30 samples from renal tissue of 18 

RCC patients with clear cell subtype. A set of 36 ncRNAs has been identified as differentially 

expressed between tumor and non-tumor tissue. An additional signature of 265 protein-coding 

genes has been identified, indicating possible new molecular markers. A supervised statistical 

analysis with data from 16 patients has identified a ncRNA signature correlated to 5-year 

survival outcome, comprised of 27 ncRNAs with significantly altered expression in disease-

free patients compared to patients who died from cancer within the 5-year follow-up. An 

additional 64-gene signature of protein-coding genes has been identified as significantly 

correlated to clinical outcome. 

With the 44-thousand probes platform we have analyzed 17 patients, with paired tumor 

and non-tumor samples grouped into 8 pools, of which 4 were from tumor and 4 from non-

tumor samples. A set of 66 partially intronic antisense ncRNAs and another of 52 totally 

intronic antisense ncRNAs have been identified as differentially expressed between tumor and 

non-tumor tissue. A sub-set of 28 totally intronic antisense or sense ncRNAs were identified 

as having a simultaneous change in expression of the protein-coding gene from the same 

locus.  

Overall, the data point to a possible ncRNA regulatory network in cancer. The 

extensive lists of ncRNAs and of protein-coding genes identified in the present study can be 

seen as promising molecular markers of RCC from the clear-cell subtype. 

 

 

 

Keywords: Noncoding RNAs, intronic transcripts, gene expression, microarray, renal cancer, 

clear cell, renal cell carcinoma, molecular markers, malignancy, survival. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

aa – Aminoácido 

aRNA – RNA amplificado, fita complementar 

cDNA – DNA complementar 

DNA – Ácido desoxirribonucléico 

DNase – Desoxirribonuclease 

dNTP – Desoxirribonucleotídeo 

HPRT1 – Gene da hipoxantina fosforibosil transferase 

mRNA – RNA mensageiro 

ncRNA – RNA não-codificador de proteína 

pb – Pares de base 

PCR – Reação em cadeia da DNA Polimerase (polymerase chain reaction) 

RCC - Carcinoma de célula renal (renal cell carcinoma) 

PIN – RNA parcialmente intrônico 

RNA – Ácido Ribonucléico 

rRNA – RNA ribossomal 

RT-PCR – Transcrição reversa seguida de PCR 
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SAM – Ferramenta estatística utilizada para a busca de transcritos diferencialmente expressos 

(Significance Analysis of Microarrays) 

SNR – Razão sinal/ruído (Signal-to-Noise ratio) 

TIN – RNA totalmente intrônico 

WHO – World Health Organization 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.  O câncer de rim 

1.1.1. Estatísticas populacionais 

No Brasil, as estimativas do Instituto Nacional de Câncer, válidas para o biênio 2008-

2009, apontam para 467 mil novos casos, inclusos todos os tipos de câncer (INCA, 2007). 

Nos Estados Unidos, referência mundial em estudos de incidência da doença através do 

levantamento anual da Sociedade Americana de Câncer, a estimativa de novos casos em 2009 

é de aproximadamente 1,5 milhões com cerca de 500 mil mortes (Jemal et al., 2009). As taxas 

de incidência e mortalidade têm diminuído a cada levantamento anual, mas o câncer ainda é a 

causa de um quarto do total de mortes nos Estados Unidos. Já em países em desenvolvimento, 

a Organização Mundial de Saúde estima que a incidência de câncer aumente em 50% até 

2020, chegando a 9 milhões de novos casos. Em 2004, das 58 milhões de mortes ocorridas no 

mundo, o câncer foi responsável por 13% das mortes. Do total de óbitos por câncer, 70% 

ocorreram em países de média ou baixa renda (WHO, 2009). A organização ressalta que pelo 

menos um terço dos casos novos de câncer que ocorrem anualmente no mundo poderia ser 

prevenido com políticas públicas visando o diagnóstico precoce e investimento em pesquisa. 

O câncer de rim no Brasil não possui estimativas de incidência e morte específica 

divulgadas pelo INCA. É contabilizado junto com outros cânceres menos freqüentes na 

categoria “outras localizações”. Na última estimativa divulgada (INCA, 2007) esta categoria 

representava 118 mil novos casos por ano, i.e., 25% do total estimado. Nos Estados Unidos, 

em 2009 são estimados 58 mil novos casos específicos de câncer de rim – 4% do total de 

todos os tipos de sítios primários − e cerca de 13 mil mortes − 2% do total de mortes 

estimadas por causa de câncer. O câncer de rim é o 7° tipo de câncer mais freqüente em 

homens e o 8° mais freqüente em mulheres; a taxa de sobrevida em 5 anos é de 67% (Jemal et 

al., 2009). 
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São considerados fatores de risco: fumo, obesidade, pressão alta, diálise por períodos 

prolongados, histórico familiar de câncer renal, exposição laboral a certas substâncias como 

asbesto, cádmio, alguns herbicidas, benzeno e solventes orgânicos, e gênero – a doença é mais 

freqüente em homens (Decastro and McKiernan, 2008).   

1.1.2. Diagnóstico do câncer de rim 

O câncer de rim em estágios iniciais geralmente não apresenta sinais ou sintomas. 

Mesmo tumores maiores, em estágios mais avançados, podem ser assintomáticos. Alguns 

sintomas que podem levar à descoberta do câncer de rim são: hematúria, dor nas costas, 

fadiga e perda de peso (Decastro and McKiernan, 2008). Infelizmente estes sinais muitas 

vezes são ignorados pelo paciente ou confundidos com sintomas de doenças que não o câncer, 

o que torna o diagnóstico deste tipo de câncer especialmente difícil e tardio. É freqüente a 

descoberta acidental deste tipo de câncer em função de exames de imagem realizados para 

outros fins clínicos (Decastro and McKiernan, 2008). Os exames de imagem como raios-x, 

ressonância magnética e tomografia computadorizada são as principais ferramentas para um 

diagnóstico preciso, dispensando na maioria das vezes a necessidade de fazer uma biopsia 

(Pedrosa et al., 2009). Até o momento, não existem exames laboratoriais que identifiquem 

marcadores moleculares relacionados com a presença de câncer de rim. 

1.1.3. Tipos histológicos de câncer de rim 

A classificação da Organização Mundial de Saúde (WHO) de 2004 é baseada em 

alterações clinico-patológicas e genéticas dos tumores (Lopez-Beltran et al., 2006). Essa 

última versão expandiu as categorias diagnósticas presentes na classificação de 1998 da 

WHO, para facilitar o reconhecimento do tumor e contribuir para um gerenciamento mais 

preciso do paciente. A classificação WHO combina e sumariza as classificações anteriores 

propostas por Mainz em 1986 (Thoenes et al., 1990) e por Heidelberg em 1997 (Kovacs et al., 
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1997). A Tabela 1 sumariza os principais subtipos de RCC e suas características clinico-

patológicas. 

O carcinoma de célula renal (RCC) é o tipo de câncer de rim mais comum em adultos, 

e é classificado em diferentes subtipos histológicos (Tabela 1). Cada subtipo possui 

características biológicas e clínicas muito particulares. Estas características contribuem para 

um desenvolvimento diferente da doença, sendo essencial o conhecimento do subtipo para 

inferir o prognóstico e decidir sobre a terapia a ser empregada no paciente.    

Tabela 1. Principais características clinico-patológicas e genéticas dos subtipos de RCCs 

mais freqüentes em adultos, de acordo com a classificação WHO 2004. Adaptado de 

(Lopez-Beltran et al., 2006).  

Subtipo de 

RCC  

 

Incidência 

 

Desenvolvimento 

 

Características 

celulares 

 

Padrão de 

crescimento 

 

Prognóstico 

 

Genética 

 

Célula clara 75% 

Solitário,  

raramente 

multicêntrico ou 

bilateral 

Citoplasma 

claro; 

ocasionalmente 

células c/ 

citoplasma 

eosinofílico  

Sólido, tubular, 

cístico, raramente 

papilar 

Agressividade 

de acordo 

com o grau 

nuclear, 

estádio e 

mudanças 

sarcomatóides 

−3p, 

+5q22, 

−6q, −8p, 

−9p, −14q 

Papilar 10% 

Multicêntrico, 

bilateral ou 

solitário 

Tipo 1 

(basofílico) ou 

tipo 2 

(eosinofílico) 

Tubulo-papilar,  

sólido 

Agressividade 

de acordo 

com o grau 

nuclear, 

estádio e 

mudanças 

sarcomatóides 

+3q, +7, 

+8, +12, 

+16, +17, 

+20, −Y 

Cromófobo 5% Solitário 

Citoplasma 

granular pálido 

ou eosinofílico 

Sólido 
Mortalidade 

de 10% 

−1, −2, −6, 

−10, −17, 

−21, hipo-

diploidia 

Tubos 

coletores de 

Bellini 

1% Solitário 
Citoplasma 

eosinofílico 
Canais irregulares 

Agressivo, 2/3 

dos pacientes 

morrem em 

dois anos 

−1q, −6p, 

−8p, −13q, 

−21q, −3p 

(raro) 

Não-

classificado 
4%-a-6% Solitário 

Variável, 

sarcomatóide 
Sólido 

Alta 

mortalidade 

Não 

conhecida 
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1.1.4. O carcinoma renal hereditário 

A predisposição familiar para o câncer renal representa menos de 4% de todos os 

casos (Lopez-Beltran et al., 2006). Cada síndrome predispõe a um tipo histológico distinto de 

RCC ou mesmo a outro tipo de tumor de rim (Tabela 2). Os tumores renais hereditários 

tendem a ter apresentação múltipla e bilateral. Diferente dos tumores renais não-hereditários, 

costumam ter um histórico familiar e aparecer em idade precoce.  

Tabela 2. RCC familiar: síndromes hereditárias que predispõem ao tumor renal de 

acordo com a classificação WHO 2004. Adaptado de (Lopez-Beltran et al., 2006). 

Síndrome Gene Tumor 

Von Hippel-Lindau (VHL) VHL (3p25) Célula clara 

Esclerose Tuberosa TSC1, TSC2 
Angiomiolipoma, célula clara, 

outro 

Translocação constitucional do 

cromossomo 3 
Gene não identificado* Célula clara 

Carcinoma renal familial Gene não identificado Célula clara 

PRCC hereditário c-MET Papilar tipo 1 

Birt-Hogg-Dube (BHD) BHD Cromófobo** 

Oncocitoma familial 
Perda parcial ou completa de múltiplos 

cromossomos 
Oncocitoma 

Hereditary Leiomioma-RCC 

hereditário 
FH Papilar tipo 2 

* Gene VHL mutado em algumas famílias; ** Oncocitomas renais, híbrido oncocítico e RCC tipo célula clara 

também podem ocorrer.  

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X10-4J2CMVM-2&_user=5674931&_coverDate=05%2F31%2F2006&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=7228&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000049650&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5674931&md5=ae3cd4c4fb8be0138e7ab6ac4fb5dec0#tbl2fn1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X10-4J2CMVM-2&_user=5674931&_coverDate=05%2F31%2F2006&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=7228&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000049650&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5674931&md5=ae3cd4c4fb8be0138e7ab6ac4fb5dec0#tbl2fn2
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1.1.5. Fatores prognósticos clássicos no câncer de rim 

A identificação de fatores prognósticos é essencial para que o paciente tenha uma 

terapia apropriada para o seu caso particular de câncer. Alguns fatores já são bem estudados e 

usados na prática clínica há décadas. Infelizmente nenhum dos fatores conhecidos é capaz de 

prever com total segurança a evolução da doença. Hoje uma combinação destes fatores é 

avaliada em conjunto.  

O tamanho do tumor é um fator prognóstico importante, principalmente por ser o 

exame de imagem o principal instrumento de diagnóstico do câncer renal. Lesões primárias 

são consideradas favoráveis ao prognóstico do paciente se  7 cm (Srougi, 2000). Massas 

tumorais com dimensões mais reduzidas (  3 cm) estão relacionadas com a ausência de 

metástase; a chance de ocorrer metástase é diretamente proporcional ao aumento do tamanho 

do tumor (Kunkle et al., 2007).  

As características clinico-patológicas e genéticas definidas pela classificação WHO 

2004 (Lopez-Beltran et al., 2006), descritas na Tabela 1, têm um importante fator 

prognóstico. O subtipo célula clara apresenta o pior prognóstico, seguido pelo subtipo papilar. 

O subtipo cromófobo é o que apresenta a melhor perspectiva, com apenas 10% de morbidade. 

O estadiamento e o grau nuclear Fuhrman, são considerados os mais importantes 

preditores de prognóstico para os pacientes com RCC subtipo célula clara (Cheville et al., 

2001; Grignon and Che, 2005; Delahunt et al., 2007). 

O sistema de classificação TNM, atualmente organizado pela International Union 

Against Cancer (UICC) e pela American Joint Committee on Cancer (AJCC) é amplamente 

empregado por médicos em todos os países. Leva em consideração o tamanho do tumor (T) 

primário, o comprometimento de linfonodos (N) na região do tumor e a presença de metástase 

(M) em outros órgãos do corpo. Números (0, 1, 2, 3 e 4) e letras (a, b, c) após cada letra (T, N 
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e M) indicam um aumento na severidade de cada fator. A letra X indica que a informação 

sobre um determinado fator não está disponível (Greene et al., 2002 ). 

O estadiamento proposto pela American Joint Committee on Cancer (AJCC) classifica 

de I a IV os tumores, conforme a classificação TNM recebida (Greene et al., 2002 ) (Tabela 

3). 

Tabela 3. Grupamento por Estádios. Retirado de www.inca.gov.br.  

 

Estádio I T1 N0 M0 

Estádio II T2 N0 M0 

Estádio III 

T3 N0 M0 

T1 N1 M0 

T2 N1 M0 

T3 N1 M0 

Estádio IV 

T4 N0, N1 M0 

Qualquer T N2 M0 

Qualquer T Qualquer N M1 

 

  

O sistema de grau nuclear, também conhecido como grau Fuhrman, leva em 

consideração características nucleares das células tumorais (tamanho e formato do núcleo; 

número e tamanho de nucléolos; conformação da cromatina) para classificar o tumor em 

quatro estádios crescentes relacionados com o prognóstico do paciente (Fuhrman et al., 1982). 

O grau I corresponde a um tumor com poucas diferenças morfológicas em relação a células 

normais e indica um bom prognóstico. O grau IV descreve um tumor com núcleo grande 

bastante alterado no formato e com nucléolos claramente identificáveis pelo tamanho alterado 

– indícios do pior prognóstico. 

A presença de necrose e a invasão microvascular no tumor primário também são 

fatores relacionados com um mau prognóstico, mas o consenso para o uso deste fatores é 

menor (Srougi, 2000; Cheville et al., 2001). 
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1.1.6. Tratamentos existentes 

O principal tratamento do câncer de rim é a nefrectomia (Escudier, 2007). Esta pode 

ser simples ou radical, incluindo a remoção da glândula adrenal, da gordura perirenal e da 

fáscia de Gerota, com ou sem a dissecção de nódulos linfáticos regionais. A nefrectomia 

parcial é menos freqüente e em pacientes selecionados pode ser a melhor opção. Outras 

possibilidades são a radioterapia, a imunoterapia e a quimioterapia, ou uma combinação 

destas (Escudier, 2007). 

A opção de tratamento depende do estádio da doença. No estádio I (T1,N0,M0) a 

nefrectomia radical é a terapia mais indicada, muitas vezes curando o paciente (Escudier, 

2007). No estádio II (T2,N0,M0) da doença, a nefrectomia radical também é a terapia mais 

indicada e freqüentemente curativa (Wszolek et al., 2008). Em casos de tumor extenso pode 

ser combinada com a radiação por raio externo antes ou após a cirurgia. No estádio III (T1, 

N1, M0 ; T2, N1, M0 ; T3, N0/1, M0), a nefrectomia radical incluindo ressecção da veia renal 

e da veia cava é o tratamento recomendado; se os linfonodos tiverem sido atingidos, além das 

terapias descritas, a dissecção destes é necessária (Wszolek et al., 2008). A radioterapia pré e 

pós-operatória é recomendada, assim como a participação do paciente em estudos clínicos 

envolvendo o uso de interferon-alfa ou drogas voltadas para alvos específicos (Rodriguez and 

Fishman, 2007). Neste estádio uma minoria dos casos pode ser totalmente curada. No último 

estádio clínico, o estádio VI (T4, Nx, Mx; Tx, N2, M0; Tx, Nx, M1), o prognóstico do 

paciente é ruim, praticamente todos os casos são considerados incuráveis. Todas as terapias 

são consideradas paliativas, inclusive a nefrectomia radical nos casos de metástase à distância. 

Algumas terapias adjuvantes são recomendadas ainda que para muitas delas sua eficácia ainda 

esteja a caminho de ser confirmada (Kunkle et al., 2007). 
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Estudos com interferon-alfa e interleucina-2 têm demonstrado um promissor, ainda 

que modesto impacto na sobrevida dos pacientes (McDermott, 2009). Estudos com inibidores 

específicos de certos alvos (Mancuso and Sternberg, 2005; Rodriguez and Fishman, 2007), 

como de vias angiogênicas, também são uma promessa interessante, como o sorafenib um 

inibidor multi-quinase, aprovado para o tratamento de câncer renal avançado e o 

bevacizumab, um anticorpo anti-VEGF que está em avançados testes clínicos (Mancuso and 

Sternberg, 2005; Rodriguez and Fishman, 2007). Estes trabalhos apontam para a importância 

da elucidação das vias moleculares envolvidas no câncer renal. 

 

1.2. Classificação molecular do câncer de rim 

As classificações histo-patológicas têm sido de grande importância para o gerenciamento 

do câncer renal, entretanto as novas técnicas moleculares vão fornecer valiosas ferramentas 

para um diagnóstico e prognóstico objetivo e devem fornecer interpretações biológicas 

precisas dos eventos de transformação maligna (Montironi et al., 1999). Estas eram as 

expectativas da comunidade médica em um encontro científico sobre câncer renal em 1998. 

Dez anos depois o conhecimento molecular do câncer renal de fato avançou muito. 

A técnica de microarranjos de DNA tornou possível a análise simultânea da expressão de 

milhares de genes em cada tipo de câncer (Brentani et al., 2005). Um chip de DNA consiste 

em uma matriz sólida (e.g., vidro) com milhares de sondas (cDNAs ou oligonucleotídeos) 

conhecidas e fixadas de forma organizada. A este chip são hibridizados os alvos marcados por 

fluorescência (RNAs ou cDNAs de amostras biológicas). A expressão gênica relativa é 

inferida através do estudo das intensidades obtidas em cada hibridização.  

Os estudos de perfis moleculares em câncer de rim procuram identificar biomarcadores 

para o diagnóstico precoce da doença através da comparação de expressão gênica de tecidos 
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tumorais e não-tumorais adjacentes (Brentani et al., 2005). O primeiro estudo foi feito em 

1999, por Moch et al (Moch et al., 1999) com uma plataforma de cDNA com cerca de 5 mil 

clones que comparou a expressão de um cultura de células de câncer renal com tecido renal 

normal. Foram descritos 89 genes diferencialmente expressos e o gene vimentina foi 

identificado como o principal marcador candidato. Até hoje outros nove estudos analisaram a 

expressão diferencial correlacionada com carcinogênese em câncer renal (Boer et al., 2001; 

Takahashi et al., 2001; Young et al., 2001; Gieseg et al., 2002; Skubitz and Skubitz, 2002; 

Higgins et al., 2003; Lenburg et al., 2003; Hirota et al., 2006; Brito et al., 2008). 

Outro objetivo dos estudos de expressão gênica é conseguir refinar a classificação dos 

diferentes subtipos de carcinomas renais. Ainda que os subtipos histológicos sejam bastante 

heterogêneos como regra, alguns tumores são a exceção, apresentando características 

ambíguas de difícil classificação, e conseqüentemente de difícil gerenciamento. Nesse sentido 

12 trabalhos foram publicados propondo uma classificação prognóstica auxiliar (Boer et al., 

2001; Young et al., 2001; Gieseg et al., 2002; Skubitz and Skubitz, 2002; Higgins et al., 

2003; Takahashi et al., 2003; Yamazaki et al., 2003; Furge et al., 2004; Schuetz et al., 2005; 

Sultmann et al., 2005; Yao et al., 2005; Rohan et al., 2006). 

O principal desafio da classificação molecular hoje, entretanto, é identificar a partir do 

tumor primário os casos mais agressivos, que evoluirão ou não para metástase mesmo após a 

nefrectomia radical e influenciarão na sobrevida do paciente. Até o momento seis estudos 

identificaram novos biomarcadores correlacionados com a sobrevida do paciente (Motzer et 

al., 1999; Takahashi et al., 2001; Vasselli et al., 2003; Kosari et al., 2005; Yang et al., 2005; 

Zhao et al., 2006). 

O conjunto dos trabalhos acima citados aponta para um grande número de marcadores 

moleculares para diagnóstico, classificação e prognóstico. Alguns marcadores já estavam 

associados a outros tipos de câncer (e.g., p53) e outros marcadores estão classicamente 
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relacionados ao câncer renal RCC (e.g, gene VHL - Von Hippel-Lindau) (Eichelberg et al., 

2009). Entretanto muitos marcadores são completamente novos e promissores. 

Conseqüentemente, ainda não possuem evidência suficiente em estudos complementares para 

alcançar a prática clínica. O impacto na saúde do paciente não será imediato, mas deve 

acontecer com o tempo. Os dados publicados até o momento provam que a abordagem por 

perfis de expressão gênica é significativa e promissora. Estudos de expressão gênica em 

andamento ou em planejamento devem contribuir para a consolidação de alguns marcadores e 

para a identificação de novos (Takahashi et al., 2006).  

Ainda não existe um marcador molecular eficiente para auxiliar no diagnóstico precoce do 

câncer de rim e existem limitadas alternativas para prever a sobrevida dos pacientes com 

câncer de rim avançado. Novos sistemas de classificação baseados na expressão gênica serão 

úteis nestes dois importantes desafios clínicos (Young et al., 2008).  

1.3. RNAs não-codificadores  

Novas classes de RNAs funcionais não-codificadores de proteína (ncRNAS) têm sido 

descritas na literatura nos últimos dez anos. São exemplos os miRNAs, os piRNAs, os 

siRNAs e os longos RNAS. Estas novas classes são conseqüência direta de recentes projetos 

de análise de expressão gênica de larga escala e de alta cobertura (Rinn et al., 2003; Bertone 

et al., 2004; Johnson et al., 2005; Birney et al., 2007). Esses estudos são baseados na 

utilização de tiling arrays genômicos, onde sondas são colocadas em intervalos regulares ao 

longo de todo o genoma ou de uma região de interesse, independente de anotação da 

existência de genes ou de evidência anterior de transcrição.  

Estas iniciativas colocaram os ncRNAs no centro das descobertas dos estudos de 

transcriptoma uma vez que revelaram que estes representam a grande maioria das unidades 

transcricionais no genoma humano (Birney et al., 2007; Louro et al., 2009). Todos os dados 
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gerados por estes projetos de larga escala têm se acumulado nos bancos de dados de RNA, 

indicando a urgência na caracterização molecular e funcional dos mesmos (Costa, 2007; 

Amaral et al., 2008; Mattick, 2009). 

O nosso grupo está entre os pioneiros na identificação abundante de ncRNAs longos (> 

200 pb). Analisando o conjunto de seqüências expressas humanas (ESTs) depositadas no 

GenBank, nosso estudo identificou que 74% dos genes humanos apresentam evidência de 

transcrição intrônica (Nakaya et al., 2007). Ao mesmo tempo, um oligoarray com 44 mil 

elementos contendo sondas para um conjunto de transcritos intrônicos de ncRNAs 

selecionados aleatoriamente foi utilizado para a hibridização com 3 tecidos humanos 

diferentes: rim, próstata e fígado; foi possível caracterizar que existem  transcritos de ncRNAs 

intrônicos expressos com orientação senso ou antisenso em frações equivalentes (Nakaya et 

al., 2007), e que existem assinaturas de expressão de ncRNAs associadas a cada tecido. Os 

ncRNAs intrônicos mais abundantes mapeiam em genes codificadores para proteína que têm 

função relacionada com a regulação da transcrição (Nakaya et al., 2007). 

Os ncRNAs curtos (< 200 pb) podem ser identificados em três categorias principais – 

miRNAs, siRNAs e piRNAs. Esta classificação leva em consideração a origem, a estrutura, as 

proteínas efetoras associadas e papel biológico dos RNAs (Carthew and Sontheimer, 2009). O 

regulação efetuada pelos pequenos RNAs, geralmente de inibição, pode ocorrer nos mais 

importantes níveis de controle gênico como estrutura da cromatina, segregação 

cromossômica, transcrição, processamento do RNA, estabilidade do RNA e tradução 

(Carthew and Sontheimer, 2009).  

Os microRNAs são a classe de ncRNAs melhor descrita até o momento. São moléculas 

entre 19 e 21 pb de nucleotídeos produzidos a partir de seus próprios genes. A função dos 

microRNAs é regular a expressão de genes endógenos principalmente através do 

silenciamento gênico por interferência de RNA (RNAi). A ativação gênica pelo processo de 
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ativação de RNA também é possível (Chua et al., 2009). O primeiro miRNA foi descrito em 

1993 em Caenorhabditis elegans, o lin-4, responsável pelo controle de genes responsáveis 

pela regulação temporal do desenvolvimento (Bartel, 2004). Ocorrem em plantas e animais e 

seu precursor é uma fita-dupla, assim como os siRNAs.  

Os siRNAs são moléculas de 21-23bp conhecidos como defensores da integridade do 

genoma em resposta a ácidos nucléicos invasores como vírus, transposons e transgenes. Os 

siRNAs se ligam às proteínas efetoras Ago, da família das Argonautas (Carthew and 

Sontheimer, 2009).  

Já os piwi-interacting RNAs (piRNAs) são primariamente encontrados em animais e a  

função mais clara é nas células germinativas. Os piRNAs derivam de precursores ainda não 

compreendidos completamente, mas que parecem ter fita simples. Os piRNAs se associam às 

proteínas efetoras Piwi (Carthew and Sontheimer, 2009).  

Os RNAs longos (lncRNAs) começaram a ganhar atenção um pouco mais tarde nas 

publicações científicas, entretanto hoje  estão sendo extensamente estudados como potenciais 

reguladores da expressão gênica. Muitos deles mapeiam em regiões intrônicas, intergênicas e 

não-traduzidas (UTRs) e são expressos na fita senso ou antisenso (Yazgan and Krebs, 2007). 

Em 2006, seis lncRNAs receberam grande destaque por suas funções relacionadas ao controle 

da expressão gênica (Tabela 4).  
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Tabela 4: ncRNAs longos (lncRNAs) e seu papel na regulação. Adaptado de (Shamovsky 

and Nudler, 2006) 

  

Em 2007, o lncRNA intergênico HOTAIR foi identificado como responsável pela 

repressão da transcrição, em trans, de genes homeobox através da ligação com o complexo 

policomb 2 (PRC2) (Rinn et al., 2007).  

 

1.4. RNAs não-codificadores e câncer 

Nosso grupo foi o primeiro a mostrar um conjunto de transcritos intrônicos longos 

expressos em tecido tumoral (Reis et al., 2004). Através da técnica de microarranjos, com 

uma plataforma customizada enriquecida em éxons de genes relacionados com câncer 

descritos na literatura, e transcritos mapeando em regiões intrônicas e intergênicas do 

genoma, estudamos 27 tumores de próstata e detectamos 12 ncRNAs correlacionados com 

diferentes graus de malignidade do câncer de próstata (Reis et al., 2004).  

lncRNA Organismo Função Proteína parceira Referência 

SRA Mamíferos Co-regulador de receptores 
nucleares 

SRC-1, SLIRP, SHARP, 
SKIP, and others 

(Lanz et al., 
1999) 

Evf-2 Camundongo Ativador das proteínas 
enhancers DLX-5/6 

Dlx-2 (Feng et al., 
2006) 

7SK Linhagem 
celular 

humana 

Suppresor de P-TEFb 
(Inibidor geral da 

transcrição) 

HEXIM-1 (Yik et al., 
2003) 

B2 Camundongo Inibidor geral da 
transcrição 

RNA polimerase II (Espinoza et 
al., 2004) 

6S Bactéria Inibidor geral da 
transcrição 

RNA Polimerase de 
bactéria 

(Trotochaud 
and 

Wassarman, 
2005) 

HSR1 Mamíferos Ativador de HSF1 (principal 
regulador dos genes heat 

shock) 

eEF1A (Shamovsky et 
al., 2006) 
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Em seguida, outros trabalhos apontaram para ncRNAs longos envolvidos em câncer. O 

lncRNA intergênico MALAT-1 com 8,6 kb de tamanho foi descrito como envolvido no 

câncer de fígado de camundongos (Lin et al., 2007) com uma expressão até 7 vezes maior em 

tecido tumoral de fígado em relação ao tecido normal. Em 2008, o lncRNA p15AS com ~35 

kb de tamanho foi descrito como responsável pelo silenciamento do locus p15 através do 

pareamento em cis com a região do primeiro éxon do gene p15 (Yu et al., 2008). A expressão 

do p15 antisenso possui uma relação inversa à expressão do p15 senso em leucemia (Yu et al., 

2008). Um conjunto de ncRNAs longos foi identificado com expressão alterada em câncer de 

mama e ovário (Perez et al., 2008). A recente identificação do envolvimento de diversos 

ncRNAs longos em tumores reforça a importância de estudar em detalhe essa classe de 

ncRNAs em câncer. 

Decidimos estudar, com a plataforma de microarranjos de cDNA desenhada em nosso 

grupo, seis amostras de carcinoma renal subtipo célula clara disponíveis no nosso banco de 

tumores. Apesar do pequeno número de amostras, e da falta de acompanhamento clínico dos 

pacientes por tempo longo (5 anos), encontramos seis ncRNAs intrônicos com baixa 

expressão em tecido de rim tumoral em relação ao normal (Brito et al., 2008). 

Estes resultados promissores nos encorajaram a ampliar os estudos de ncRNAs em câncer 

renal. O presente projeto expandiu o estudo, avaliando a expressão de ncRNAs intrônicos em 

um número maior de tumores tipo célula clara (18 pacientes), e agora com amostras de 

pacientes para os quais possuímos o acompanhamento clínico de 5 anos, tornando possível 

correlacionar a expressão gênica de ncRNAs com a sobrevida destes pacientes. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Analisar perfis de expressão gênica em amostras clínicas de tecido renal para determinar o 

padrão de expressão de RNAs intrônicos não-codificadores de proteína. 

Identificar novos candidatos a marcadores moleculares para diagnóstico, prognóstico e 

possíveis candidatos a alvos para o desenvolvimento de drogas para o tratamento do câncer de 

rim. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Obter um conjunto de amostras de tumores de rim de pacientes com RCC subtipo 

histológico célula clara, com acompanhamento clínico de 5 anos, e com tecidos 

congelados de maneira a preservar seu RNA; fazer o isolamento e caracterização da 

integridade do RNA total. 

 Hibridizar os RNAs obtidos com microarranjos de dois tipos: (1) com sondas de 

cDNA, contendo 4 mil elementos que representam genes relevantes em câncer e 

ncRNAs intrônicos; (2) com sondas de oligonucleotídeos fita-simples, contendo 44 

mil elementos, representando ncRNAs parcialmente ou totalmente intrônicos senso e 

antisenso, em paralelo com sondas para éxons dos genes codificadores de proteínas 

dos mesmos loci. 

 Obter perfis de expressão de ncRNAs e genes codificadores de amostras de carcinoma 

de célula renal e tecido não-tumoral adjacente.  

 Identificar ncRNAs e genes codificadores diferencialmente expressos correlacionados 

com os dados de sobrevida dos pacientes.  

 Seleção de um grupo de transcritos para confirmação da expressão através de RT-

qPCR . 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Amostras dos pacientes 

As 33 amostras de tecido renal – 18 amostras de tumores primários e 15 de tecidos 

não-tumorais pareados adjacentes ao tumor - utilizadas neste projeto foram obtidas no 

Instituto Nacional de Câncer – INCA (Rio de Janeiro, Brasil) entre 2000 e 2002. As 

amostras foram coletadas no momento da cirurgia de nefrectomia dos pacientes com 

câncer de rim, congeladas em nitrogênio líquido cerca de 15 minutos após a ressecção 

cirúrgica, e mantidas nesta condição até o processamento do tecido. Todos os pacientes 

assinaram termo de consentimento informado autorizando a utilização das amostras neste 

projeto de pesquisa, também aprovado pelo Comitê de Ética do INCA. Posteriormente, 

todos os fragmentos de tecido foram revisados e classificados por um mesmo patologista 

do INCA, de acordo com a “WHO Histological Classification of Tumors of the Kidney” 

(Lopez-Beltran et al., 2006). 

O histórico clínico dos pacientes foi pesquisado nas fichas e laudos disponíveis no 

banco de dados do INCA para que fosse obtido um detalhado acompanhamento de cada 

caso por pelo menos 5 anos após a data da cirurgia. 

 

3.2. Extração de RNA total e tratamento com DNAse I das amostras para 

hibridização 

 A extração de RNA total é feita através do método tiocianato de guanidina-fenol-

clorofórmio. Para tal, utilizamos o reagente Trizol (Invitrogen) na relação de 1 ml para cada 

50 mg de tecido macerado sob nitrogênio líquido. Após esta etapa, a amostra é 

homogeneizada e incubada por 5 minutos a temperatura ambiente. Divide-se então a amostra 

em alíquotas de 1 ml por tubo, adiciona-se 200 μl de clorofórmio e em seguida nova 

incubação a temperatura ambiente por 5 minutos. Segue-se uma centrifugação dos tubos a 
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11.000 x g por 15 minutos a 2 ºC e a fase aquosa é separada. A ela são adicionados 500 μl de 

álcool isopropílico seguido de incubação por 10 minutos a temperatura ambiente. Após nova 

centrifugação, o sobrenadante é então removido e descartado. 1 ml de etanol 75% é 

adicionado ao tubo e segue-se nova centrifugação (7.000 x g por 5 minutos a 2 ºC). Após 

remoção do sobrenadante, o precipitado é dissolvido em 30 μl de água DEPC. Após a 

extração, o RNA total é tratado com DNAse I por 20 min e purificado com o kit de 

purificação de RNA Mini Kit (Quiagen), conforme intruções do fabricante. 

 O RNA obtido é analisado quanto à sua qualidade utilizando-se o equipamento 

Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies), que realiza uma eletroforese capilar de alta tensão, 

em tempo curto com mínima difusão e alargamento das bandas, e que monitora as bandas por 

fluorescência ao longo da corrida, e que por isso apresenta alta resolução e sensibilidade para 

detecção de bandas. Como medida de qualidade quanto à ausência de degradação do RNA 

total, utilizamos a razão das intensidades das bandas de RNA ribossomal 28S e 18S, sendo o 

valor de referência igual a 2; este valor pode variar de acordo com a topologia do tecido e 

organismo estudado, em função da dificuldade de preservar e extrair o RNA de cada tecido 

diferente. A forma de avaliar o sucesso da purificação do RNA total do tecido renal é a 

quantificação das razões de medida óptica realizadas a 260nm (pico de absorbância do RNA) 

e 280nm (pico de absorbância de proteínas), cujo valor de referência também é igual a 2, 

podendo variar de acordo com o organismo. Estas medidas de espectrofotometria são 

realizadas utilizando-se o espectrofotômetro NanoDrop (Thermo Scientific). Este 

equipamento produz medidas muito acuradas em relação a equipamentos de espectrometria 

comuns, pois o caminho ótico é muito reduzido (0,05 ou 1 mm), evitando assim a necessidade 

de diluição prévia da solução estoque do RNA extraido. Com este equipamento é possível 

obter medidas precisas da concentração, usando-se diretamente 0,5 ul de cada amostra de 

RNA total obtido na extração. 
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3.3.  Ensaios com o Microarranjo de cDNA 4K 

3.3.1. Amplificação linear do RNA mensageiro para hibridizar na lâmina 4K 

 A quantidade de RNA total obtida a partir de uma grande parte das amostras de rim se 

mostrou insuficiente para a obtenção de alvos fluorescentes e hibridização com os 

microarranjos 4K. Para contornar esta limitação, foi utilizado um protocolo de amplificação 

linear do RNA mensageiro (aRNA) descrito na literatura (Wang et al., 2000) e padronizado 

por esta aluna para este projeto. Para obter aRNA suficiente foram realizados dois ciclos de 

amplificação com cada uma das 30 amostras de RNA total de rim: 

1° Ciclo:  

• Síntese da primeira fita de cDNA – 1 μg de RNA total em 9 μl de água é adicionado a 1 μl 

de primer dT-T7 (0,5 μg/μl) (Wang et al., 2000) e incubado a 65 °C por 5 minutos. A esta 

reação é adicionado então tampão 4 μl de 5X First Strand buffer (Invitrogen), 1 μl de 

Template Switch primer (0,5 μg/μl) (Wang et al., 2000), 2 μl de 10 mM dNTP, 1 μl de 

RNAsin RNAse Inhibitor (Promega), 2μl da enzima Superscript III (Invitrogen), completando 

20 μl de reação, e incubado por 42 °C por uma hora e meia. 

• Síntese da segunda fita de cDNA – À reação anterior é adicionado 106 μl de água, 15 μl de 

tampão Advantage PCR (BD Biosciences), 3 μl de 10 mM dNTP, 3 μl do mix da Advantage 

cDNA Polymerase (BD Biosciences), 1 μl de RNAse H (Invitrogen). A reação é incubada a 

37 °C por 5 minutos, 94 °C por 2 minutos, 65 °C por 1 minuto e 75 °C por 30 minutos e logo 

depois interrompida com 7,5 μl de 1 M NaOH com 2 mM EDTA a 65 °C por 10 minutos. 

• Purificação do cDNA fita dupla – À reação é adicionado 1 μl de acrilamida linear (0,2 μg/μl) 

e logo depois ela é transferida a tubos Phase Lock Gel (PLG - Eppendorf) contendo 160 μl de 

Fenol:Clorofórmio:Álcool Isoamilico. Os tubos são centrifugados por 6 minutos a 13.000 

rpm. A fase aquosa é então transferida para tubos contendo 75 μl de 7,5 M de acetato de 
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amônia e a estes é depois adicionado 1 mL de etanol 100 %. Segue-se centrifugação imediata 

por 20 minutos a 14.000 rpm. O precipitado então é lavado duas vezes com 500 μl de etanol 

100 % (com centrifugação por 8 minutos a 14.000 rpm), seco e solubilizado em 8 μl de água. 

• Transcrição in vitro – Ao cDNA dupla fita purificado é adicionado então 2 μl de cada um 

dos nucleotídeos a 75 mM, 2 μl do tampão da reação e 2 μl do mix da enzima T7 RNA 

polimerase (Ambion). A reação é incubada por 6 horas a 37 °C. 

• Purificação do aRNA – Neste procedimento, adicionamos ao tubo da reação de transcrição 

reversa 1 mL de Trizol e 200 μl de clorofórmio, misturando por inversão por 15 segundos. A 

reação é então incubada por 3 minutos à temperatura ambiente e centrifugada por 15 minutos 

a 13.000 rpm a 4 °C. A fase aquosa é transferida a um novo tubo contendo 500 μl de 

isopropanol e incubada por 10 minutos a temperatura ambiente. Segue-se nova centrifugação 

por 25 minutos a 13.000 rpm  a 4 °C. O precipitado é lavado duas vezes com 800 μl de álcool 

70 % (centrífugado a 13.000 rpm por 10 minutos), seco e solubilizado em 20 μl de água. 

2° Ciclo: 

• Síntese da primeira fita de cDNA – 1 μg de aRNA em 8 μl de água é adicionado a 1 μl de 

hexamero randômico (2 μg/μl) e incubado a 65 °C por 5 minutos. A esta reação é adicionado 

então tampão 4 μl de 5X First Strand buffer (Invitrogen), 2 μl de dT-T7 primer (0,5 μg/μl), 2 

μl de 10 mM dNTP, 1 μl de RNAsin RNAse Inhibitor (Promega), 2 μl da enzima Superscript 

III (Invitrogen), completando 20 μl de reação, e incubado a 42 °C por uma hora e meia. 

• Síntese da segunda fita de cDNA – Procedimentos idênticos à síntese da segunda fita no 1°  

ciclo. 

• Purificação do cDNA fita dupla – Procedimentos idênticos à purificação do cDNA dupla fita 

no 1° ciclo. 
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• Transcrição in vitro – Ao cDNA dupla fita purificado é adicionado então 4 μl de cada um 

dos nucleotídeos A, G, e CTP a 75 mM, 2 μl do nucleotídeo UTP a 75 mM, 3μl do 

nucleotídeo modificado 5-(3-amino-alil)-UTP a 50 mM, 8 μl de água, 4 μl do tampão da 

reação e 4 μl do mix da enzima T7 RNA polimerase (Ambion). A reação é incubada por 13 

horas a 37°C. 

• Purificação do aRNA e Tratamento com DNAse – À reação é adicionado 4 μl da DNAse I 

da Ambion seguindo sua incubação a 37 °C por 15 minutos. Seu volume é então completado 

para 100 μl e segue-se o protocolo do kit da Qiagen RNAeasy clean-up para a purificação do 

aRNA. 

3.3.2. Acoplamento dos alvos de aRNA a moléculas fluorescentes 

 Após a reação de amplificação, as moléculas de aRNA produzidas incorporaram 

análogos de amino-alil-UTP modificados. Dessa forma, a molécula de aRNA está pronta para 

ser acoplada a moléculas fluorescentes Cy5 através da esterificação destas à estrutura 

modificada do amino-alil-UTP. 

• Reação de Acoplamento – Secar totalmente 5 μg de aRNA em uma centrífuga à vácuo e 

solubilizá-lo em 4,5 μl de tampão de acoplamento (0,1 M tampão carbonato pH = 8,5-9,0). 

Adicionar 2,5 μl de água e 4 μl do corante monoreativo Cy5 (Amersham Biosciences). 

Misturar e incubar a reação no escuro por uma hora, misturando a cada 15 minutos. 

• Reação de Quenching – Adicionar 6 μl de hidroxilamina 4 M e incubar por 15 minutos no 

escuro a temperatura ambiente. 

• Purificação da sonda – Usar o kit da Qiagen RNAeasy clean-up para a purificação. 

Concentrar as amostras em uma centrífuga a vácuo para um volume final de até 50 μl. 
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3.3.3. Hibridização de alvos fluorescentes 

 O microarranjo de cDNA utilizado nos experimentos de hibridização foi construído em 

nosso próprio laboratório em 2002, no começo do projeto CAGE-Câncer. Este microarranjo 

contém 3.840 fragmentos de cDNA que foram selecionados através de uma análise 

informática das 1.016.501 ESTs provenientes de diversos tipos de tumores humanos, geradas 

a partir da técnica ORESTES entre 2000-2001 durante o Projeto Genoma Humano do Câncer 

(HCGP - http://www.ludwig.org.br/ORESTES) (Dias-Neto et al., 2000; Camargo et al., 

2004). O microarranjo contém também 30 controles positivos (house keeping genes) e 

negativos (regiões intergênicas de levedura e genes de bactéria e planta sem similaridade com 

transcritos humanos, Scorecard kit, Amersham). Cerca de 60 % (~2.200) das seqüências 

depositadas no microarranjo de cDNA correspondem a regiões exônicas de genes já 

conhecidos, codificadores de proteínas, relacionados com câncer na literatura, sendo que 250 

destes já foram reportados como envolvidos na progressão e desenvolvimento de tumores de 

próstata. Aproximadamente 20 % das seqüências contidas no microarranjo (~800) 

correspondem a regiões intrônicas de genes conhecidos, estando ainda presentes cerca de 250 

fragmentos de cDNA que mapeiam em regiões intergênicas do genoma (Reis et al., 2004). 

Uma quantidade de 3 ug de aRNA de cada uma das 33 amostras de rim marcados com 

Cy5 foram hibridizados usando-se 33 lâminas com o microarranjo de cDNA; cada lâmina 

possui o conjunto de 4 mil sondas em duplicata, fornecendo uma réplica técnica de cada 

medida. A hibridização foi feita ainda na presença 5 ug de oligonucleotídeo sintético 

complementar à sequência de um pequeno trecho do vetor pUC18, que está presente na 

extremidade de cada sonda de cDNA (ver adiante).  

A solução de hibridização é composta pelo tampão de hibridização (100 μl de 

formamida 50 %, 50 μl de tampão de hibridização de microarranjo 4x versão 2 - Amersham 

http://www.ludwig.org.br/ORESTES
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Biosciences), com o aRNA acoplado a Cy5 em um volume de 50 μl. A solução de 

hibridização é mantida a 92 °C por dois minutos para desnaturação e transferida para gelo 

imediatamente. Segue-se centrifugação a 8.000 x g por três minutos e aplicação no 

hibridizador automático (Generation III Microarray Systems - Amersham Biosciences), que 

fará a hibridização por 16 horas a 42 °C. Todas as 33 amostras do estudo foram hibridizadas 

no hibridizador automático. 

 Após a hibridização, segue-se a lavagem automática das lâminas ainda no 

hibridizador automático, que é feita com as soluções abaixo:  

∙ Lavagem 1 – 1 ml do tampão 1 x  SSC, 0,2 %  SDS por 3 minutos; 

∙ Lavagem 2 – 1 ml do tampão 0,1 x  SSC, 0,2 %  SDS por 5 minutos; 

∙ Lavagem 3 – jato com 2 ml do tampão 0,1 x  SSC; 

∙ Lavagem 4 – jato com isopropanol para secagem das lâminas; 

∙ Jato de ar. 

3.3.4. Captura da imagem das lâminas hibridizadas e extração dos dados 

Após a hibridização, a detecção dos alvos fluorescentes das lâminas é feita 

imediatamente para evitar o decaimento de sua fluorescência. As 33 lâminas hibridizadas 

contra as amostras de aRNA tiveram sua imagem capturada utilizando-se o scanner que faz 

parte do conjunto de equipamentos Generation III Microarray Systems (Amersham 

Biosciences) sempre com o valor de 600 V para o ganho do PMT (photomultiplier tube). 

As imagens resultantes foram processadas utilizando-se o software ArrayVision 6.0 

(Imaging Research Inc.) que fornece a intensidade total de cada um dos pontos de cDNA 
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depositados no microarranjo subtraída do sinal de ruído local (intensidades medidas em uma 

moldura definida ao redor de cada ponto). 

3.3.5. Filtragem e normalização das intensidades de expressão gênica 

Após a captura dos dados obtidos dos experimentos de hibridização, o primeiro passo 

é a filtragem dos dados de pontos de cDNA da lâmina que apresentam valores abaixo do sinal 

de ruído. Este sinal de ruído foi definido em nossos experimentos como sendo três vezes o 

desvio padrão da média de intensidade dos spots controle vazios (sem DNA). Cada lâmina 

possui seu conjunto de pontos de cDNA depositado em duplicata. Portanto, para cada amostra 

existem 2 valores de intensidade para cada cDNA depositado na lâmina, com os quais foi 

calculada a média aritmética. 

A normalização foi feita pelo método do quantil (Bolstad et al., 2003) que se mostrou 

mais eficaz contra efeitos de lotes de lâminas de microarranjo diferentes. Este método se 

baseia na ordenação decrescente (ranking) dos valores de intensidade das diferentes lâminas 

(com uma etiqueta identificadora de cada transcrito) e cálculo da média da intensidade de 

cada uma das posições do ranking. Este valor médio de cada posição do ranking irá substituir 

todos os valores absolutos de cada uma das lâminas naquela posição, e através da etiqueta de 

identificação de cada transcrito em cada lâmina, o valor do quantil daquela posição é atribuído 

a cada uma das diferentes sondas de cDNA originais. 

3.3.6. Identificação de transcritos diferencialmente expressos entre tecido 

tumoral e não-tumoral adjacente 

Para comparar a expressão diferencial das amostras pareadas tumoral e não-tumoral 

usamos o log da razão de intensidades, a mesma metodologia empregada no estudo anterior 

(Brito et al., 2008), a fim de facilitar a comparação dos dados. Foi feita a razão das 

intensidades das amostras pareadas e os valores foram transformados para a escala 
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logarítmica ao mesmo tempo em que se aplicou a função de normalização LOWESS do 

programa Spotfire Decision Site (Spotfire Inc.). 

O programa estatístico Significance Analysis of Microarrays (SAM) (Tusher et al., 2001) 

foi utilizado para identificar genes diferencialmente expressos. A ferramenta SAM busca 

identificar genes diferencialmente expressos com significância estatística entre conjuntos de 

experimentos de microarranjo, através de permutações repetidas dos dados de expressão de 

transcritos com intensidades semelhantes dentro de uma janela pré-determinada. Para cada 

gene, o valor real da correlação medida é comparado a um valor de correlação obtido através 

de permutação dos dados (valor esperado ao acaso) para checar a significância estatística 

associada ao conjunto de transcritos encontrado como diferencialmente expresso. Se o valor 

de correlação observado excede o valor esperado, a diferença de expressão é considerada 

significativa. O programa calcula uma taxa de falsa descoberta (False Discovery Rate –FDR), 

que expressa a porcentagem de falsos-positivos dentro do grupo de transcritos considerado 

diferencialmente expressos. A ferramenta permite a seleção de conjuntos de transcritos 

usando limiares de FDR definidos pelo usuário. Cada gene encontrado está associado a um 

valor de q que mede a sua significância de forma parecida com o valor p, mas adaptado para a 

análise de um grande número de genes e permutações. Este valor q representa o menor FDR 

para o qual este gene ainda é considerado significativo. Os parâmetros usados foram uma-

classe, 1000 permutações e K-Nearest Neighbors Imputer. 

Além disso, foi feita uma validação cruzada empregando a retirada de cada uma das 

amostras do grupo em análise pelo SAM (patient leave-one-out) (van 't Veer et al., 2002). 

Essencialmente, uma amostra foi removida e um novo conjunto de genes alterados foi 

determinado usando as amostras restantes. Esse procedimento foi repetido para cada par 

tumor/não tumor adjacente. O valor de corte usado foi a taxa de falsa descoberta (FDR)  ≤ 5 
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% em cada um dos conjuntos de análise. O perfil gênico final corresponde aos genes presentes 

em 100 % das listas geradas em cada uma das análises SAM no procedimento leave-one-out. 

Após a identificação do conjunto de transcritos estatisticamente diferencialmente 

expressos, foram feitos mapas de expressão (Heat Maps) no programa SpotFire DecisionSite 

(Spotfire Inc.). 

 

3.3.7. Identificação de transcritos diferencialmente expressos em tumores renais 

correlacionados com sobrevida  

Dois testes estatísticos foram usados para identificar transcritos diferencialmente 

expressos entre os dois grupos de amostras tumorais em função da informação clínica em 

relação à sobrevida dos pacientes. Um grupo correspondia às amostras de tumor primário de 

pacientes vivos após 5 anos sem a doença, e o outro grupo às amostras de pacientes mortos 

em função do câncer. O primeiro programa estatístico foi o Significance Analysis of 

Microarrays (SAM) (Tusher et al., 2001) descrito acima, com o nível de significância de taxa 

de falsa descoberta (FDR) < 5 %. Os parâmetros usados foram duas-classes não pareadas, 

1000 permutações e K-Nearest Neighbors Imputer. 

O segundo programa estatístico utilizado para identificar transcritos expressos 

diferencialmente entre grupos de pacientes com histórico clínico diferente foi o teste de 

discriminação de Golub (Golub et al., 1999). Este teste se baseia na comparação das médias 

de dois grupos distintos e verifica o quão distante elas estão entre si, levando em conta a 

variabilidade dos dados dentro dos grupos (Figura 1). Em seguida é feita permutação dos 

dados entre as classes para definir a significância estatística dos valores de sinal-ruído 

medidos. Foram feitas 1000 permutações. O nível de significância exigido foi p< 0.01.  
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As listas de genes apontadas por cada teste estatístico foram cruzadas e apenas os genes 

presentes em ambas as listas foram selecionados. 

 

Figura 1. Fórmula do teste de discriminação Golub. Além do valor da razão de Sinal/Ruído, é 

determinado um valor p correspondente ao número de vezes em que a razão calculada através 

da permutação dos dados aparece como significativa, entre todas as razões obtidas por 

permutação. 

 

Após a identificação do conjunto de transcritos estatisticamente diferencialmente 

expressos, foram feitos mapas de expressão (Heat Maps) no programa SpotFire DecisionSite 

(Spotfire Inc.). Em seguida também foram obtidas curvas de Kaplan-Meier, com o uso da 

ferramenta MedCalc v.10.0.1.0. O teste de Kaplan-Meier usa a estatística qui-quadrado para 

definir se duas curvas de sobrevida (definidas pelo percentual de sobreviventes em função do 

tempo de observação) são significativamente diferentes. Estas duas curvas representam 

conjuntos de pacientes pré-definidos por algum critério de estratificação em estudo, no caso 

os perfis de expressão gênica, que definiram os dois grupos de “baixo risco” e “alto risco” de 

morte por câncer durante 5 anos de observação.  

3.4. Microarranjos de oligonucleotídeos 44K 

3.4.1. A plataforma 44K 

Esta plataforma possui sondas de oligonucleotídeos desenhadas para 7.715 RNAs 

totalmente intrônicos (TIN) e para 5.289 mensagens parcialmente intrônicas (PIN) (com uma 

região de sobreposição com éxons de genes humanos do conjunto RefSeq do GenBank). Esses 

transcritos foram escolhidos randomicamente a partir de listas de contigs de ESTs sem 
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splicing geradas pelo projeto de nosso grupo, de mapeamento em larga escala que estudou o 

conteúdo transcricional intrônico humano (Nakaya et al., 2007). 

Para cada transcrito intrônico foram obtidas sondas de 60 bases que satisfizessem uma 

série de critérios definidos pela empresa Agilent  (Hughes et al., 2001), que estabeleceu o 

protocolo de hibridização e lavagem usados nos experimentos, a fim de minimizar a 

possibilidade de hibridizações cruzadas. Os oligonucleotídeos considerados específicos foram 

mapeados em seus respectivos transcritos e a sonda mais próxima a porção 3’ de cada alvo foi 

selecionada, sempre assumindo uma orientação antisenso para mensagem intrônica em 

relação ao transcrito exônico codificador de proteína correspondente. Para cada alvo, uma 

segunda sonda com orientação oposta (fita senso) foi obtida, utilizando o reverso 

complementar da primeira seqüência de 60 bases selecionada. Para os transcritos parcialmente 

intrônicos essa segunda sonda corresponde ao éxon do gene RefSeq onde a mensagem 

intrônica se sobrepõe.  

Para possibilitar a detecção em paralelo dos níveis transcricionais das mensagens 

codificadoras de proteína de mesmo loci dos RNAs intrônicos, foram incluídos 14.393 

elementos correspondentes a sondas desenhadas pela própria Agilent para a plataforma 

comercial Whole Human Genome Oligo Microarray, que representavam os genes 

codificadores de proteína desses loci em estudo (geradores dos ncRNAs intrônicos 

aleatoriamente escolhidos no passo descrito acima). Foram incluídas também 2.256 sondas 

para controles positivos e negativos, recomendadas pela Agilent, os mesmos controles que 

estão presentes em sua plataforma comercial de medida de expressão de genes codificadores 

humanos. As lâminas desta plataforma costumizadas foram construídas por encomenda pela 

Agilent Technologies.  
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3.4.2. Marcação das amostras 

Uma vez que a quantidade de material de tecido renal era limitante, decidimos fazer 

pools de RNA combinando amostras de tecido tumoral aleatoriamente para formar os pools. 

O mesmo foi feito com amostras não-tumorais. Foram usadas amostras dos 17 pacientes em 

que o par T/N estava disponível. Foram feitos 4 pools de amostras tumorais e outros 4 de 

amostras não-tumorais, com quantidades idênticas de RNA total. 

Os pools de RNA totalizando uma quantidade de 500 ng de cada foram amplificados 

separadamente, seguindo as recomendações do Agilent Low RNA Input Fluorescent Linear 

Amplification Kit (Agilent Technologies). Brevemente, foi feita a amplificação de RNAs poli-

(A)+ pela T7 RNA polimerase com marcação direta dos aRNAs marcados com Cy5 e Cy3. 

Cada amostra foi marcada uma vez com cada fluoróforo, sendo incluídos os mRNAs 

sintetizados in vitro Agilent RNA Spike-In Kit (Agilent Technologies) para serem utilizados 

como controle. A marcação utilizando aRNA amplificado por transcrição in vitro com a T7 

RNA polimerase apresenta uma grande vantagem em relação a abordagem de marcação do 

cDNA com transcrição reversa. Com este método a orientação das sondas geradas é sempre 

preservada, enquanto que com a transcrição reversa catalizada pela transcriptase reversa, são 

formadas estruturas secundárias na ponta 3’ da primeira fita do cDNA que permitem gerar  

uma segunda fita complementar; este artefato durante a transcrição reversa impede a 

determinação correta da orientação do RNA original.   

3.4.3. Hibridização das amostras 

Hibridizações com 750 ng de cada aRNA marcado com Cy3 e Cy5 foram realizadas 

seguindo as recomendações do Agilent In situ Hybridization Kit-plus (Agilent Technologies). 

Foram utilizadas 4 lâminas no total. Os quatro pools de indivíduos foram considerados 

réplicas biológicas sendo 2 marcados com Cy3 e dois marcados com Cy5. 
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As lâminas foram lavadas e processadas de acordo com o protocolo Agilent 60-mer Oligo 

Microarray e as imagens foram obtidas por excitação com laser utilizando o GenePix 4000B 

scanner (Molecular Devices). Os seguintes parâmetros foram utilizados como padrão para 

esse procedimento: resolução de 10 μm por pixel; comprimento de onda de excitação de 532 

nm (para alvos marcados com Cy3) ou 633 nm (para alvos marcados com Cy5); e tensão 

PMT de 350 volts (para alvos marcados com Cy3) e 600 volts (para alvos marcados com 

Cy5).  

3.4.4. Obtenção de imagens e valores de intensidade comparáveis 

 Os valores de intensidade foram extraídos das imagens obtidas com as lâminas de 

oligonucleotídeos utilizando o ArrayVision 8.0 software (Imaging Research Inc.), e os valores 

de intensidade de réplicas marcadas com Cy5 e Cy3 foram corrigidos usando algoritmo 

LOWESS (locally weighted linear regression algorithm). A normalização foi feita por quantil 

(Bolstad et al., 2003). 

3.4.5. Análise de transcritos diferencialmente expressos 

 Dois testes estatísticos foram usados para identificar transcritos diferencialmente 

expressos entre amostras tumorais e não-tumorais, já descritos anteriormente: Significance 

Analysis of Microarrays (SAM) (Tusher et al., 2001) descrito acima, duas classes não 

pareadas, 1000 permutações, K-Nearest Neighbors Imputer, com nível de significância de 

taxa de falsa descoberta (FDR) < 10 %; e teste de discriminação de Golub, com 1000 

permutações (Golub et al., 1999). O nível de significância exigido foi p < 0.05. As listas de 

genes apontados por cada teste estatístico foram cruzadas e apenas os genes presentes em 

ambas as listas foram selecionados. 
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3.5. Análise funcional dos transcritos identificados 

Os transcritos apontados como diferencialmente expressos nas análises supervisionadas 

foram anotados através de alinhamento na seqüência genômica disponível no site Genome 

Browser (versão do genoma de março de 2006) da Universidade da Califórnia, Santa Cruz 

utilizando a ferramenta BLAT (http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat?command=start). Os 

transcritos intrônicos foram analisados quanto à sua capacidade codificadora através do 

programa Coding Potential Calculator (CPC) (Kong et al., 2007). Para detectar evidência de 

funcionalidade dos ncRNAs foi usado o programa RNAz (Washietl et al., 2005; Washietl, 

2007). 

O cruzamento das listas de genes identificados com outros trabalhos de expressão 

gênica em câncer de rim foram feitos utilizando-se a ferramenta Ingenuity Pathways Analysis 

(Ingenuity Systems) (Calvano et al., 2005) e Oncomine Research Platform (Compendia 

Bioscience) (Rhodes et al., 2007).  

3.6. PCR quantitativo em tempo real 

 A etapa de transcrição reversa foi feita com o kit Superscript III First-Strand Synthesis 

SuperMix (Invitrogen), partindo de 2 ug de RNA total, a 55 ºC numa reação de volume final 

de 50 µl, de acordo com o protocolo padrão do fabricante. Foi utilizado oligo dT-30 como 

primer. 

Foram desenhados primers para cada gene escolhido usando o programa Primer 

Express v2.0 (Applied Biosystems) e o gene HPRT1 foi escolhido como controle endógeno 

com base na literatura (Vandesompele et al., 2002). Estes primers foram escolhidos de forma 

a apresentar um mínimo de formação de estruturas secundárias e de dímeros de primers. A 

concentração dos primers foi otimizada para a obtenção da maior quantidade de produtos 

específicos em cada experimento. Após estes testes a concentração de 0,8 µM foi definida 

http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat?command=start
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como ideal para os transcritos avaliados. A eficiência de amplificação dos primers foi 

avaliada através do programa LinRegPCR (Ramakers et al., 2003). Todos os primers 

apresentaram eficiências próximas a 100 % (eficiência = 1). 

Todas as reações de amplificação em tempo real foram realizadas em 40 ciclos com 

temperatura de anelamento de 60 ºC, utilizando-se o reagente SYBR Green PCR Master Mix, 

e o equipamento 7300 Real Time PCR System (Applied Biosystems). Foram utilizados 

aproximadamente 5 ng de cDNA template para o início da reação, e concentração final dos 

primers de 0,8 µM. As reações de amplificação em tempo real foram feitas em triplicata, e 

paralelamente, foram feitas reações sem cDNA molde (presença de RNA e ausência de 

transcritase reversa no passo de geração de cDNA) para monitorar a ausência de 

contaminação com DNA genômico. 

A significância estatística da diferença de expressão dos transcritos testados por qPCR 

entre grupos distintos de pacientes foi medida utilizando o teste t de Student. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Obtenção de informações clínicas e histopatológicas dos pacientes e amostras 

A presente tese teve como objetivo estender o trabalho de identificação da expressão 

gênica de ncRNAs em câncer de rim iniciado pelo então doutorando Glauber Brito, que 

contou com a colaboração desta aluna. Os promissores resultados obtidos naquele trabalho 

prévio foram publicados no artigo (Brito et al., 2008) (Anexo 1). 

Existia na época uma séria limitação de amostras de tecido para realizar mais ensaios de 

hibridização com microarranjos para estender o estudo. Outro problema eram as escassas 

informações clínicas e histo-patológicas disponíveis para realizar análises correlacionadas 

com o prognóstico do paciente, como metástase e sobrevida.  

Foi realizada uma revisão detalhada nos arquivos físicos e eletrônicos do Instituto 

Nacional de Câncer (INCA) dos prontuários de cada um dos 34 pacientes para os quais havia 

amostra de tecido tumoral disponível no banco de tumores. Foram levantadas informações 

anátomo-patológicas dos tumores coletadas logo após a cirurgia, assim como informações das 

consultas e exames de acompanhamento realizados pelos pacientes ao longo de pelo menos 5 

anos.  

Os tumores dos 35 pacientes foram classificados da seguinte forma: 20 tumores como do 

subtipo célula clara, 4 do subtipo granular, 4 do subtipo eosinofílico, 2 do subtipo 

sarcomatóide, 2 do subtipo cromofílico, 1 tumor de Wilms, 1 lipossarcoma e 1 não-

classificado. Para estudar um grupo mais homogêneo de pacientes, decidimos limitar a análise 

aos 20 casos de carcinoma de célula renal, subtipo célula clara.  

Uma revisão histopatológica dos 20 tumores foi feita pela patologista Gisele Vignal, do 

INCA, com o objetivo de confirmar a classificação prévia de acordo com a classificação 

internacional recomendada pela Organização Mundial de Saúde - WHO 2004 (Lopez-Beltran 
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et al., 2006). Dos 20 tumores, 18 foram confirmados como sendo do subtipo célula clara e 

compõem o presente estudo. As informações histopatológicas e clínicas de cada caso estão 

descritas em detalhe na Tabela 5 e sumarizadas na Tabela 6.  

Tabela 5. Informações clínicas e patológicas de 18 pacientes com RCC subtipo 

célula clara  

Paci

ente 

n° 

Tecido 

dispo 

nível 

Gên

ero 
Idade 

Tipo 

histoló

gico 

Grau 

nucle

ar 

Tu 

mor 

(cm) 

T  N M 

Ne 

cro 

se 

Infil 

tração 

capsu 

lar 

Estádio da 

doença  

Situação 

do 

paciente  

Acompa

nhamen

to 

(meses) 

31 N/T M 50 

70%  

clara, 

30% 

granu 

lar 

III 8 3b 2 1 sim sim 

metastática: 

pulmão, 

linfonodos 

vivo com 

câncer 
66 

10 N/T F 34 
100% 

clara:  
II 6.5 1b 

n

d 

n.

d. 
não não 

doença 

localizada 

vivo sem 

câncer 
60 

26 N/T F 40 
100%  

clara 
II 7 3b 

n

d 

n.

d. 
 não  sim 

doença 

localizada 

vivo sem 

câncer 
62 

7 T M 41 

80% 

clara, 

20% 

granu 

lar 

II 11 2 
n

d 

n.

d. 
sim sim 

doença 

localizada 

vivo sem 

câncer 
66 

9 N/T M 39 

60% 

clara, 

40% 

granu 

lar 

II 8 3a 0 
n.

d. 
 sim sim 

doença 

localizada 

vivo sem 

câncer 
66 

28 N/T M 51 clara III 5 1 
n

d 

n.

d. 
não não 

doença 

localizada 

vivo sem 

câncer 
66 

33 T M 35 

90% 

clara, 

10% 

granu 

lar 

III 4 1a 0 
n.

d. 
não não 

doença 

localizada 

vivo sem 

câncer 
66 

13 T M 66 

80% 

clara, 

20% 

granu 

lar  

III 5 1b 
n

d 

n.

d. 
sim não 

doença 

localizada 

vivo sem 

câncer 
66 

11 N/T M 51 
100% 

clara 
III 7 1b 

n

d 

n.

d. 
não não 

doença 

localizada 

vivo sem 

câncer 
66 

1 N/T M 51 

90% 

clara, 

10% 

granu 

lar 

III 18 3c 
n

d 

n.

d. 
sim sim 

localmente 

avançada 

morto por 

câncer 
0 
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Paci

ente 

n° 

Tecido 

dispo 

nível 

Gên

ero 
Idade 

Tipo 

histoló

gico 

Grau 

nucle

ar 

Tu 

mor 

(cm) 

T  N M 

Ne 

cro 

se 

Infil 

tração 

capsu 

lar 

Estádio da 

doença  

Situação 

do 

paciente  

Acompa

nhamen

to 

(meses) 

5 N/T M 53 

70% 

clara,  

30% / 

granu 

lar 

III 8 2 1 1 sim sim 

metastática: 

fígado, 

linfonodos 

morto por 

câncer 
6 

15 N/T F 78 clara IV 10 3 2 0 sim sim 

metastática: 

linfonodos 

veia 

periaórtica, 

cava 

morto por 

câncer 
8 

24 N/T M 75 

60% 

clara, 

40% 

granu 

lar 

IV 15 2 
n

d 

n.

d. 
sim Sim 

metastática: 

fígado, baço 

morto por 

câncer 
16 

32 N/T F 63 
 100% 

clara 
II 13 2 

n

d 
1 no Sim 

metastática: 

peritôneo 

morto por 

câncer 
17 

3 N/T F 78 

50% 

clara, 

50% 

granu 

lar  

IV 6 3c 
n

d 
1 sim sim 

metastática: 

endocava, 

ossos 

morto por 

câncer 
21 

29 N/T M 75 

70 % 

clara, 

30% 

granu 

lar 

IV 20 3a 
n

d 
1 sim sim 

metastática: 

pulmão, 

ossos 

morto por 

câncer 
54 

30 N/T F 51 

90% 

clara, 

10% 

granu 

lar 

II 8.5 2 
n

d 

n.

d. 
sim sim 

metastática 

(cérebro, 

pulmão, 

ossos) 

morto por 

câncer 
56 

8 N/T F 71 

80% 

clara, 

20% 

granu 

lar 

II 5 3a 
n

d 

n.

d. 
sim sim 

Localmente 

avançada 

Morto 

por outras 

causas 

14 

n.d.: informação não disponível. 

 

Tabela 6: Descrição resumida dos 18 pacientes com RCC subtipo célula clara. 

Característica  Número de 
pacientes (%) 

Idade na cirurgia (anos) Média = 56 anos ± 15   

   < 60 12 (67%) 

   ≥ 60   6 (33%) 

Gênero   

   Feminino   7 (39%) 

   Masculino 11 (61%) 
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Característica  Número de 
pacientes (%) 

Grau Nuclear Fuhrman’  

   II 7 (39%) 

   III 7 (39%) 

   IV 4 (22%) 

Tamanho do tumor primário   

   ≤ 7 cm 8 (44%) 

   > 7 cm 10 (56%) 

Presença de necrose   

   Ausente    6 (33%) 

   Presente 12 (67%) 

Classificação do tumor primário   

   1; 1a; 1b 5 (28%) 

   2; 2a; 2b 5 (28%) 

   3; 3a; 3b 8 (44%) 

Linfonodos regionais positivos para metástase   

   Presente   3 (17%) 

   Não detectado 15 (83%) 

Metástase à distância no momento da cirurgia   

   Presente   5 (28%) 

   Não detectada 13 (72%) 

Status da doença   

   Localizada 8 (44%) 

   Localmente avançada 2 (12%) 

   Metastática 8 (44%) 

 *ossos (3), pulmão (3), fígado (2), peritôneo (2), baço (1), cérebro (1) 

Status do paciente 

   Vivo sem câncer 8 (44%) 

   Vivo com câncer 1 (5%) 

   Morto em função do câncer 8 (44%) 

   Morto por outras causas 1 (5%) 
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4.2. Obtenção de RNA total para os experimentos de hibridização 

 Para os 18 pacientes, possuíamos 33 amostras de tecidos, sendo 18 tumorais e 15 

correspondentes a tecido renal não tumoral adjacente. As amostras foram processadas para a 

obtenção do RNA total (Materiais e Métodos item 3.2). O tratamento com a enzima DNAse I 

é especialmente importante para a nossa pesquisa, a fim de eliminar o eventual DNA 

genômico contaminante, pois as amostras são hibridizadas em um microarranjo de DNA 

enriquecido em sondas para seqüências intrônicas. A presença de DNA genômico 

contaminante poderia informar erradamente que haveria uma mensagem de RNA transcrita 

em certa região, quando na realidade o sinal no microarranjo teria sido derivado da marcação 

deste DNA genômico contaminante. Controlamos para a ausência de DNA após o tratamento, 

fazendo uma amplificação por PCR de uma mensagem de tubulina, usando primers em dois 

éxons diferentes, que flanqueiam um intron de aprox. 300 pb, e constatando que não é gerada 

uma banda de 500 pb, que corresponderia ao produto derivado do contaminante. O tratamento 

com DNAse I e posterior purificação implica em uma perda de cerca de 40% em relação à 

quantidade inicial aplicada na coluna. Acreditamos que parte desta perda se deva a moléculas 

de RNA degradado ou menores que 200 pb. Avaliamos que o tratamento, apesar da perda de 

RNA, é indispensável para os nossos experimentos de microarranjo com regiões intrônicas. 

 Para mensurar a pureza das amostras calculamos a razão das absorbâncias lidas em 260 

e 280nm no espectrofotômetro Nanodrop® ND-1000. A razão 260/280nm obtida em todas as 

amostras foi de 2,0 (2,01-2,05). Para mensurar a integridade do RNA usamos o sistema de 

eletroforese microfluídica Agilent 2100 Bioanalyzer com o kit RNA6000 LabChip®. O 

Bioanalyzer fraciona as moléculas de RNA de acordo com o tamanho, como em um gel de 

agarose desnaturante, porém a eletroforese é feita com uma amostra de apenas 200 a 300 ng, 

em um microcapilar, já na presença de um corante que permite a detecção da posição das 

bandas durante a corrida. É determinanda a quantidade de rRNA 18S e 28S pela integração do 
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registro de cada banda. A razão 28/18S obtida variou entre 1,1 e 2,4, média 1,5 (± 0,25). A 

razão de uma amostra sem qualquer grau de degradação seria igual a 2.0. Considerando a 

razão obtida e o perfil da separação eletroforética, todas as amostras foram mantidas no 

estudo. A Figura 2 mostra o perfil típico obtido de uma amostra antes e após o tratamento 

com DNAse e purificação. 

 

Figura 2: Eletroferograma típico de RNA total antes e após purificação. RNA total de 

tecido renal de paciente com RCC tipo célula clara. (A) RNA não purificado, razão 28S/18S 

= 1,2; (B) RNA tratado com DNAse I e purificado, razão 28S/18S = 1,3. 

 

A qualidade das amostras de RNA obtidas a partir da maceração de tecidos geralmente 

é comprometida. Entretanto as amostras que compõe este estudo apresentam um grau de 

degradação reduzido (razão 28S/18S > 1). Esta qualidade é essencial para gerarmos dados 

confiáveis de medida de expressão. 
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4.3. Padronização de protocolo de amplificação linear de RNA poli(A)+ para 

hibridização em microarranjos  

 A grande limitação de amostras disponíveis para hibridização nos microarranjos foi 

solucionada com a implementação de um protocolo de amplificação linear do RNA poli(A)+.  

Avaliamos que a técnica de amplificação de RNA apesar de na época não ser um 

consenso na comunidade científica, vinha sendo cada vez mais empregada em estudos de 

expressão gênica que usavam amostra clínica como material biológico inicial.  

Segundo Wang et al (Wang et al., 2000) a técnica não distorce significativamente a 

abundância relativa das seqüências individuais de mRNA em uma população de RNA. A 

atividade da RNA polimerase não é, em geral, afetada pela concentração individual dos 

substratos assim como não é afetada pela seqüência das moléculas que estão sendo transcritas.  

Para os poucos cDNAs que são transcritos de forma mais ou menos eficiente que 

outros, o desvio é tipicamente equivalente em todas as amostras. Assim, mesmo que o 

procedimento de amplificação de RNA não gere exatamente o mesmo número de moléculas 

de aRNA de cada molécula molde, as amplificações são reprodutíveis de reação para reação 

tornando possível comparar o perfil de expressão de diferentes amostras de RNA amplificado 

(Wang et al., 2000; Glanzer and Eberwine, 2004; Kaposi-Novak et al., 2004; Li et al., 2004; 

Zhu et al., 2006). Hoje praticamente todos os protocolos de hibridização possuem uma etapa 

de amplificação do RNA antes ou durante a marcação com fluoróforo. 

O protocolo que estabeleci no nosso laboratório foi baseado no artigo de Wang et al 

(Wang et al., 2000) que por sua vez segue a metodologia criada por Eberwine em 1990  (Van 

Gelder et al., 1990). O método se baseia na síntese in vitro de aRNA com a seqüência 

promotora da enzima RNA polimerase T7 (Materiais e Métodos, item 3.3.1).  
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No protocolo de hibridização convencional dos microarranjos de cDNA são necessários 

cerca de 10 ug de RNA total para cada lâmina – foi esta a quantidade utilizada no estudo 

anterior (Brito et al., 2008). Com a implementação do protocolo de amplificação de RNA 

poli(A)+, foi necessário determinar a quantidade mínima necessária de RNA total inicial a ser 

amplificado, que deveria ser usado para que os aRNAs mantivessem a reproducibilidade nas 

hibridizações, não distorcendo o perfil de hibridização.  

A partir do mesmo RNA total de tumor de rim foram feitas amplificações usando-se 0,1 

µg, 0,25 µg, 0,5 µg, 1,0 µg e 3,0 µg de RNA inicial. O aRNA hibridizou de forma muito 

consistente em todos os casos (Figura 3). Todas as lâminas ficaram mais marcadas do que o 

que havia sido observado até então em experimentos de microarranjos com alvos de cDNA. 

Creditamos este evento ao fato de o anelamento DNA:RNA ser mais forte que o anelamento 

DNA:DNA, o que em geral aumenta o sinal de cada gene em relação ao background.  

Este aumento de sinal observado também pode ser creditado a uma hibridização 

inespecífica, talvez pelo aumento da quantidade de sonda que agora pode ser usada.  

Para confeccionar a lâmina de 4 k, todas as sondas foram obtidas através da reação de 

PCR utilizando primers universais do vetor pUC18; assim todos os cDNAs depositados no 

microarranjo possuem uma curta seqüência em comum, em cada extremidade do inserto de 

cDNA, complementar a uma região do vetor pUC18. Decidimos testar o uso dos 

competidores tRNA de levedura - carreador de ácidos nucléicos e Cot1-DNA de placenta 

humana – onde predominam seqüências entre 50 e 300 pb. Ambos são vendidos 

comercialmente para bloquear hibridização inespecífica, e efetivamente diminuíram o sinal 

global da lâmina, deixando vários genes com sinal similar ao dos controles negativos (veja 

Figura3 –F).  
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Figura 3: Microarranjo de aRNA – diferentes quantidades iniciais de RNA total usado 

durante a amplificação. (A) 0,1 ug, (B) 0,25 ug, (C) 0,5 ug, (D) 1,0 ug, (E) 3,0 ug e (F) 3,0 

ug com competidor. Na figura são apresentados apenas três subarrays do lado esquerdo da 

lâmina. A quantidade de aRNA resultante, usado para fazer a marcação fluorescente, é 

idêntica em cada caso (2,8 ug) e a quantidade de alvos fluorescentes é também similar em 

cada caso (20 a 40 pmol). 

Foi feita uma análise do coeficiente de correlação entre as intensidades líquidas de 

cada um dos diversos genes, medidos com o RNA amplificado nas diversas condições acima 

descritas. Foram usados 1400 pontos do array cuja intensidade era pelo menos 3 desvios-

B 

D E       F 

C A 
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padrão acima do background medido na lâmina com competidor. As intensidades entre as 

lâminas foram normalizadas tomando-se a intensidade geral de cada lâmina (média de 60% 

dos dados, com eliminação dos extremos 20% mais altos e mais baixos) (Tabela 7).  

O coeficiente de correlação, também conhecido como correlação de Pearson, avalia de 

forma qualitativa o grau de correlação entre duas variáveis (no caso, o mesmo gene medido 

em duas lâminas, cada uma hibridizada com um aRNA gerado por amplificação de 

quantidade diferente de RNA total).  

Tabela 7: Coeficientes de correlação entre lâminas com quantidades iguais de aRNA 

marcado, gerados a partir de quantidades iniciais diferentes do RNA total de amostra de 

tecido renal.  

RNA total 

inicial (ug) 0,10 0,25 0,50 1,00 3,00 3,00+competidor 

0,10 - 0,88 0,91 0,89 0,87 0,37 
  

0,25 - - 0,89 0,92 0,93 0,37 
  

0,50 - - - 0,97 0,93 0,42 
  

1,00 - - - - 0,93 0,39 
  

3,00 -   -  -  -  - 0,54 
  

 

Parece existir um forte grau de correlação entre todas as lâminas, com exceção da 

lâmina com competidor. Estes dados indicam que o método de amplificação de RNA é 

reprodutível. Indicam ainda que o método é reprodutível a partir de diminutas quantidades 

iniciais diferentes, acima de 250 ng de RNA total. Os dados com 100ng de RNA total 

sugerem que já existe uma modificação do perfil de expressão (diminuição do coeficiente de 



57 
 

 
 

correlação, abaixo de 0,90), se comparado com a correlação obtida entre as amostras obtidas 

com 250 ng até 3 ug de RNA total inicial. 

Os competidores parecem ter diminuído a hibridização inespecífica, mas parecem 

também ter modificado de maneira aleatória o perfil de hibridização da amostra (correlação 

entre 0,34 e 0,54). Uma vez que não foram obtidos resultados satisfatórios com os 

competidores comerciais tRNA de levedura (carreador de ácidos nucléicos) e Cot1-DNA de 

placenta humana (predomínio de seqüências entre 50 e 300 bp repetitivas), optou-se por usar 

um competidor específico complementar à seqüência do vetor existente nas pontas 5’ e 3’ de 

cada inserto de cDNA depositado na lâmina.  

Foi feito um novo teste de hibridização com uma quantidade padrão de aRNA de 

tecido renal (5ug) em três condições diferentes: sem competidor, com 5 ug e com 10 µg de 

competidor. A hibridização inespecífica diminuiu com a presença deste competidor (Figura 

4). Após normalização das intensidades pela mediana, foi possível observar que a intensidade 

média das lâminas contendo o competidor diminuiu em relação à lâmina sem competidor e o 

número de genes expressos aumentou (Tabela 8). Foram considerados expressos os genes 

com intensidade acima do valor médio dos pontos controle negativo (DNA de planta). O 

coeficiente de correlação entre as lâminas indica que o competidor não altera o perfil de 

hibridização do aRNA alvo (Tabela 9). 
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Figura 4. Uso do competidor no microarranjo para eliminar a hibridização inespecífica. 

Visualização do efeito do competidor quando hibridizado junto com aRNA de tumor renal 

marcado com Cy5. O competidor não possui marcação fluorescente. A primeira imagem 

representa o microarranjo que foi hibridizado apenas com 5 µg de aRNA, a segunda imagem 

representa o microarranjo que foi hibridizado com 5 µg de aRNA e com 5µg de competidor e 

a terceira imagem representa o microarranjo que foi hibridizado com 5 µg de aRNA e 10 µg 

de competidor. É clara a diferença entre a hibridização sem competidor e as com competidor. 

Essa diferença já é mais tênue entre as 2 lâminas com competidor. 

 

Tabela 8. Comparação da intensidade média e de genes expressos das lâminas sem 

competidor, com 5 ug e com 10 µg de competidor. Cada lâmina foi hibridizada também 

com a quantidade padrão de 5 µg de aRNA de tecido renal. 

Quantidade de 

competidor 

Intensidade 

média 

Genes 

expressos (%) 

0ug 6,2 3668(95,8%) 

5ug 11,24 3205 (83,7%) 

10ug 12,69 2979 (77,8%) 

 

Sem competidor

5µg de competidor

10µg de competidor

Sem competidor

5µg de competidor

10µg de competidor
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Tabela 9. Coeficiente de correlação entre as intensidades das lâminas sem competidor, 

com 5 µg e com 10 µg de competidor. Cada lâmina foi hibridizada também com a 

quantidade padrão de 5 µg de aRNA de tecido renal. 

 

5 µg de 

competidor 

10 µg de 

competidor 

Sem competidor 0,993 0,976 

5 µg de competidor - 0,988 

 

Com base nestes resultados concluiu-se que o competidor não altera o perfil de 

hibridização do aRNA alvo e que a partir de 5 ug o competidor já tem efeito satisfatório em 

relação à hibridização inespecífica. É interessante notar que a reprodutibilidade de nossos 

experimentos de microarranjos é muito alta, pois os coeficientes de correlação entre todas as 

réplicas de hibridização do mesmo aRNA variaram de 0,97 até 0,99. 

Para garantir a reprodutibilidade do efeito observado nesses testes nos experimentos com 

as 43 amostras de tecido renal, a seqüência do competidor foi sintetizada comercialmente em 

grande escala (oligonucleotídeo sintético) e foram feitas alíqüotas a partir de uma diluição 

padronizada. 

 

4.4. Obtenção de RNA amplificado para as hibridizações 

Levando-se em consideração os testes feitos para amplificação de RNA, decidimos usar 

como quantidade inicial 1 µg de RNA total. O protocolo de amplificação foi feito para as 33 

amostras de tecido renal (Material e Métodos, item 3.3.1; 3.3.2). 

Foi obtido em média 1,86 µg (± 0,92 µg) de mRNA amplificado (aRNA) após a primeira 

etapa de amplificação, e em média 37,32 µg de aRNA (± 14,16 µg) após a segunda etapa de 
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amplificação. Considerando-se que o mRNA representa ~2% do RNA total, a amplificação 

média é de 1866 ± 708 vezes.  

O aRNA foi analisado após cada etapa de amplificação por eletroforese microfluídica no 

aparelho Agilent 2100 Bioanalyzer apresentando após cada etapa de amplificação um perfil 

típico de uma amostra de RNA mensageiro (Figura 5). 

 

 

 

 

Figura 5: Eletroforese de 10 amostras de aRNA de tecido renal, no Bioanalyzer, após a 

primeira (painel A) e a segunda (painel B) etapas de amplificação. 

 

4.5. Hibridização das amostras de rim no microarranjo de 4K 

Para identificar RNAs não-codificadores potencialmente envolvidos na malignidade e no 

mau-prognóstico dos pacientes com câncer de rim, 33 amostras de 18 pacientes com 

carcinoma de célula renal subtipo célula clara foram hibridizadas na plataforma 4K. Esta 

plataforma foi construída em nosso laboratório e é constituída de 4.608 clones distintos 

imobilizados em duplicata por lâmina. Cerca de 60 % (~2.200) das seqüências depositadas no 

microarranjo de cDNA correspondem a regiões exônicas de genes já conhecidos codificadores 
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de proteínas relacionados com câncer na literatura, sendo que 250 destes já foram reportados 

como envolvidos na progressão e desenvolvimento de tumores de próstata (Materiais e 

Métodos, item 3.3.3). Entretanto, aproximadamente 20% das seqüências contidas no 

microarranjo (~800) correspondem a regiões intrônicas de genes conhecidos, o que torna 

possível analisar a expressão de RNAs não-codificadores. 

Foram hibridizadas 33 lâminas, cada uma contendo 5 µg de amostra de aRNA marcado 

com Cy5 de tecido renal e 5 µg de oligonucleotídeo sintético competidor conforme descrito 

anteriormente (Materiais e Métodos, item 3.3.3.).  

A precisão das medidas de expressão é avaliada pelo coeficiente de correlação entre 

réplicas técnicas da mesma lâmina (intra-slide) e entre lâminas diferentes (inter-slide). A 

correlação média das réplicas intra-slide das 33 amostras hibridizadas foi de 0,99 (± 0,008) e a 

média das correlações inter-slides foi de 0,96 (± 0,07). 

As intensidades de cada ponto foram extraídas através do programa ArrayVision 8.0 

(Imaging Research Inc.). A filtragem e a normalização foram feitas conforme descrito 

(Materiais e Métodos, item 3.3.3.).  

 

4.6. Identificação de perfil de ncRNAs intrônicos relacionado com malignidade  

Para identificar ncRNAs intrônicos alterados entre tecido tumoral (T) e não-tumoral (N) 

adjacente o perfil de expressão de 15 amostras de RCC célula clara foi comparado de forma 

pareada com a expressão das 15 amostras não-tumorais adjacentes correspondentes. Foi 

utilizada a abordagem estatística Significance Analysis of Microarrays (SAM) seguida de uma 

análise de leave-one-out para diminuir a contribuição individual de cada paciente no perfil 

final (Material e Métodos, ítem 3.3.6). 
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Uma assinatura bem definida de 33 ncRNAs intrônicos foi identificada (Figura 6A). O 

perfil é formado por 19 ncRNAs com expressão mais baixa em tumor quando comparado com 

tecido não-tumoral, e 14 ncRNAs com expressão aumentada em tumor.  

As amostras dos pacientes foram ordenadas de acordo com coeficiente de correlação 

(r) do perfil de expressão de cada amostra em relação ao perfil de expressão mediano de todos 

pacientes (Figura 6B). É interessante notar que a maioria das amostras (12 de 15; 80%) estão 

bastante correlacionadas com o perfil mediano (correlações entre 1,0 e 0,7) e a maioria destes 

pacientes (10 de 12; 83%) apresentou tumores pequenos (< 10 cm), enquanto que para as 

maiores amostras de tumores (≥ 10 cm) o perfil de expressão foi menos correlacionado com a 

mediana (correlação abaixo de 0,7).  

Estas correlações entre perfil de expressão e tamanho do tumor primário podem indicar 

um efeito de mudanças na biologia do tumor como conseqüência da conhecida deficiência na 

vascularização e hipoxia, quando ocorre uma massiva proliferação maligna (Brahimi-Horn et 

al., 2007). A lista dos ncRNAs com expressão alterada nos tumores está descrita na Tabela 

10. 
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Figura 6: Perfil de expressão de ncRNAs em RCC subtipo célula clara. Um conjunto de 

33 ncRNAs intrônicos foi identificado como estatisticamente alterado (FDR ≤ 5% em todos 

15 leave-one-out). (A) mapa de expressão onde cada gene é mostrado em uma linha, a 

intensidade de expressão é indicada como log2 (T/N). Vermelho indica expressão maior, e 

azul expressão menor daquele gene em tecido tumoral em relação ao tecido adjacente não-

tumoral. Cada um dos 15 pacientes é mostrado em uma coluna, identificados por números. 

(B) coeficiente de correlação (r) do perfil de cada amostra em relação ao perfil de expressão 

mediano de todos pacientes. As amostras foram ordenadas de acordo com (r). (C) tamanho do 

tumor (maior dimensão) em centímetros (cm). 
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Tabela 10. Lista dos 33 ncRNAs intrônicos alterados em RCC subtipo célula clara. 

GenBank 

Acc  
ncRNA 

intronico  

RefSeq do gene 

hospedeiro  
Símbolo gene 

hospedeiro  Nome gene hospedeiro  Região 

cromossômica  
Log2 

T/N 
SAM 

LOO 

FDR (%) 

Brito et al 

(Log2 

T/N) 

AW835362
 

NM_001553
 

IGFBP7
 

insulin-like growth factor binding protein 7
 

4q12
 

2.0
 

0.0
 

 
 

AW881130
 

NM_006868
 

RAB31
 

RAB31, member RAS oncogene family
 

18p11.22
 

1.8
 

0.0
 

 
 

BF881464
 

NM_004930
 

CAPZB
 

capping protein (actin filament) muscle Z-

line, beta
 

1p36.13
 

1.3
 

0.0
 

 
 

BF743551
 

NM_005720
 

ARPC1B
 

actin related protein 2/3 complex, subunit 1B, 

41kDa
 

7q22.1
 

1.0
 

0.0
 

 
 

BF350736
 

NM_025228
 

TRAF3IP3
 

TRAF3 interacting protein 3
 

1q32.2
 

0.9
 

0.0
 

 
 

AW815357
 

NM_006066
 

AKR1A1
 

aldo-keto reductase family 1, member A1 

(aldehyde reductase), transcript variant 2
 

1p34.1
 

0.8
 

0.0
 

 
 

AW846722
 

NM_001003678
 

C11orf49
 

chromosome 11 open reading frame 49
 

11p11.2
 

0.8
 

0.0
 

 
 

CK327196
 

NM_002581
 

PAPPA
 

pregnancy-associated plasma protein A, 

pappalysin 1
 

9q33.1
 

0.7
 

0.0
 

 
 

CK327040
 

NM_178276
 

SERINC5
 

serine incorporator 5
 

5q14.1
 

0.7
 

1.5
 

 
 

AW880864
 

no RefSeq
 

n.a.
 

n.a. 
 

9p22.2
 

0.7
 

0.0
 

 
 

AW846856
 

NM_004930
 

CAPZB
 

capping protein (actin filament) muscle Z-

line, beta
 

1p36.13
 

0.6
 

0.9
 

 
 

BE086852
 

NM_020689
 

SLC24A3
 

solute carrier family 24 
(sodium/potassium/calcium exchanger), 

member 3
 

20p11.23
 

0.5
 

0.8
 

 
 

AW369667
 

NM_000610
 

CD44
 

CD44 molecule (Indian blood group)
 

11p13
 

0.5
 

0.6
 

 
 

BF997085
 

NM_001028
 

RPS25
 

ribosomal protein S25
 

11q23.3
 

0.4
 

0.0
 

 
 

BF357735
 

NM_145206
 

VTI1A
 

vesicle transport through interaction with t-
SNAREs homolog 1A (yeast)

 
10q25.2

 
-0.3

 
1.9
 

 
 

AW836835
 

NM_024697
 

ZNF385D
 

zinc finger protein 385D
 

3p24.3
 

-0.4
 

1.5
 

 
 

BF899621
 

NM_005539
 

INPP5A
 

inositol polyphosphate-5-phosphatase, 

40kDa
 

10q26.3
 

-0.4
 

1.5
 

 
 

CK327137
 

NM_001135098
 

UPP2
 

uridine phosphorylase 2
 

2q24.1
 

-0.5
 

1.5
 

 
 

BQ321884
 

NM_003290
 

TPM4
 

tropomyosin 4
 

19p13.12
 

-0.5
 

1.5
 

 
 

BE168993
 

NM_005882
 

MAEA
 

macrophage erythroblast attacher 
 

4p16.3
 

-0.5
 

1.5
 

 
 

BE181783
 

NM_001893
 

CSNK1D
 

casein kinase 1, delta
 

17q25.3
 

-0.5
 

0.8
 

 
 

AW817401
 

no RefSeq
 

n.a.
 

n.a. 
 

7q32.3
 

-0.6
 

1.2
 

 
 

AW835443
 

NM_145206
 

VTI1A
 

vesicle transport through interaction with t-

SNAREs homolog 1A (yeast)
 

10q25.2
 

-0.6
 

1.5
 

 
 

AW817047
 

NM_017556
 

FBLIM1
 

filamin binding LIM protein 1
 

1p36.13
 

-0.6
 

1.5
 

 
 

BF879194
 

NM_198679
 

RAPGEF1
 

Rap guanine nucleotide exchange factor 

(GEF) 1
 

9q34.13
 

-0.6
 

1.5
 

 
 

BF756299
 

 NM_000701
 

ATP1A1
 

ATPase, Na+/K+ transporting, alpha 1 

polypeptide 
 

1p13.1
 

-0.6
 

1.5
 

 
 

AW602048
 

NM_001077443
 

HNRNPC
 

heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C 

C1/C2
 

19p13.3
 

-0.6
 

1.2
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GenBank 

Acc  
ncRNA 

intronico  

RefSeq do gene 

hospedeiro  
Símbolo gene 

hospedeiro  Nome gene hospedeiro  Região 

cromossômica  
Log2 

T/N 
SAM 

LOO 

FDR (%) 

Brito et al 

(Log2 

T/N) 

BF357721
 

NM_002755
 

MAP2K1
 

mitogen-activated protein kinase kinase 1
 

15q22.31
 

-0.7
 

1.5
 

 
 

AW836810
 

NM_000314
 

PTEN
 

phosphatase and tensin homolog
 

10q23.31
 

-0.7
 

0.0
 

 
 

CK327077
 

no RefSeq
 

n.a.
 

n.a.
 

Xq26.2
 

-0.7
 

0.9
 

 
 

BF368747
 

NM_006516
 

SLC2A1
 

solute carrier family 2 (facilitated glucose 

transporter), member 1
 

1p34.2
 

-0.7
 

1.5
 

-2.4
 

BE710971
 

no RefSeq
 

n.a.
 

n.a.
 

17p11.2
 

-0.8
 

0.0
 

 
 

BE168995
 

NM_139118
 

YY1AP1
 

YY1 associated protein (YAP), transcript 

variant 1
 

1q22
 

-0.8
 

0.0
 

 
 

 

4.7. Identificação de perfil de genes codificadores relacionado com malignidade  

Ainda que a plataforma de microarranjos usada tenha um viés para o estudo de ncRNAs, 

60 % das sequências depositadas corresponde a regiões exônicas de genes codificadores para 

proteína. Para identificarmos novos marcadores moleculares de RCC foi feita uma análise 

estatística supervisionada do padrão de expressão de genes codificadores. A assinatura 

compreende 268 genes diferencialmente expressos entre tecido tumoral e não-tumoral 

adjacente (Figura 7A). O perfil de malignidade é formado por 58 genes com expressão 

diminuída em tumor quando comparado ao tecido não-tumoral, e 210 genes com expressão 

aumentada em tumor. A lista de genes codificadores com expressão alterada em tumor está 

descrita na Tabela 11. 

É interessante notar que a maioria dos genes nesta assinatura gênica apresenta expressão 

aumentada (78 %) em tumores, diferente do observado no estudo anterior (Brito et al., 2008).   

Na presente análise os pacientes foram ordenados de acordo com a correlação do perfil de 

expressão de cada amostra com o perfil de expressão mediano de todas as amostras (Figura 

7B). Assim como foi observado no perfil de ncRNAs, a maioria dos perfis de amostras (9 de 

10; 90%) que são altamente correlacionadas com o perfil mediano (correlação entre 1,0 e 0,7) 



66 
 

 
 

são de pequenos tumores (tamanhos < 10cm) com uma exceção, paciente 24. Quando a 

correlação da expressão gênica é abaixo da mediana (correlação ≤ 0,6) a maioria dos tumores 

(4 de 5; 80%) apresenta dimensões grandes (≥ 10 cm) (Figura 7C).  

 

Figura 7: Perfil de expressão de genes codificadores em RCC subtipo célula clara. Um 

conjunto de 268 genes codificadores foi identificado como estatisticamente alterado (FDR ≤ 

5% em todos 15 leave-one-out). (A) mapa de expressão onde cada gene é mostrado em uma 

linha, a intensidade de expressão é indicada como log2 (T/N). Vermelho indica expressão 

maior, e azul expressão menor daquele gene em tecido tumoral em relação ao tecido adjacente 

não-tumoral. Cada um dos 15 pacientes é mostrado em uma coluna, identificados por 

números. (B) coeficiente de correlação (r) do perfil de cada amostra em relação ao perfil de 

expressão mediano de todos pacientes. As amostras foram ordenadas de acordo com (r). (C) 

tamanho do tumor (maior dimensão) em centímetros (cm). 
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Tabela 11: Lista dos 268 genes codificadores alterados em RCC subtipo célula clara. 

GenBank ACC Ref Seq 
Símbolo do 

gene 
Nome do gene 

Região 

cromossômica 

FDR 

(%) 

Log2 

T/N 

Brito et al 

(Log2 T/N) 

BF736823 NM_001013398 IGFBP3 
insulin-like growth factor 
binding protein 3  7p13 0.0 3.0   

AW608129 NM_138455 CTHRC1 

collagen triple helix repeat 

containing 1  8q22.3 0.0 2.2   

BF901361 NM_003332 TYROBP 

TYRO protein tyrosine kinase 

binding protein  19q13.12 0.0 2.0   

AW370679 NM_003254 TIMP1 
TIMP metallopeptidase inhibitor 
1  Xp11.3 0.0 2.0   

BF883184 NM_000093 COL5A1 collagen, type V, alpha 1  9q34.3 0.0 1.9   

BF083523 NM_152855 IGLL1 

immunoglobulin lambda-like 

polypeptide 1  22q11.22 0.0 1.9   

BF934063 NM_021115 SEZ6L 

seizure related 6 homolog 

mouse-like 22q12.1 0.0 1.8   

AW815529 NM_002060 GJA4 
gap junction protein, alpha 4, 
37kDa  1p34.3 0.0 1.8   

BF985067 NM_000088 COL1A1 collagen, type I, alpha 1  17q21.33 0.0 1.8   

AW937926 NM_006762 LAPTM5 

lysosomal multispanning 

membrane protein 5  1p35.2 0.0 1.7   

AW795778 NM_152855 IGLL1 

immunoglobulin lambda-like 

polypeptide 1  22q11.22 0.0 1.7   

BF843151 NM_001002858 ANXA2 annexin A2  15q22.2 0.0 1.6   

BF854497 NM_198212 CAV2 caveolin 2  7q.31.2 0.0 1.6   

BQ329430 NM_001753 CAV1 
caveolin 1, caveolae protein, 
22kDa  7q31.2 0.0 1.6   

BF090568 NM_004106 FCER1G 

Fc fragment of IgE, high affinity 

I, receptor for; gamma 

polypeptide  1q23.3 0.0 1.6   

AW385664 NM_002192 INHBA inhibin, beta A  7p14.1 0.0 1.5   

BE151950 NM_001002273 FCGR2B 

Fc fragment of IgG, low affinity 

IIb, receptor CD32 1q23.3 0.0 1.5   

BF334673 NM_002123 HLA-DQB1 

major histocompatibility 

complex, class II, DQ beta 1    0.0 1.4   

BF845844 NM_001015881 TSC22D3 
TSC22 domain family, member 
3  Xq22.3 0.0 1.4   

AW392557 NM_002123 HLA-DQB1 

major histocompatibility 

complex, class II, DQ beta 1    0.6 1.3   

BQ349504 NM_001135239 LDHA lactate dehydrogenase A  11p15.1 0.0 1.3   

AW605349 NM_000358 TGFBI 

transforming growth factor, beta-

induced, 68kDa  5q31.1 0.0 1.3   

AW995337 NM_145648 SLC15A4 
solute carrier family 15, member 
4  12q24.32 0.0 1.3   

BF846805 NM_003786 ABCC3 

ATP-binding cassette, sub-

family C CFTR/MRP, member 3 17q21.33 0.0 1.3   

AW391850 no no no 14q11.2 0.0 1.2   

BE926343 NM_001127891 MMP2 

matrix metallopeptidase 2 

gelatinase A, 72kDa gelatinase, 

72kDa type IV collagenase 16q12.2 0.0 1.2   

BE833350 NM_198183 UBE2L6 

ubiquitin-conjugating enzyme 

E2L 6  11q12.1 0.0 1.1   

AW804421 NM_025082 CENPT centromere protein T  16q22.1 0.0 1.1   

AW884516 NM_001008528 MXRA7 matrix-remodelling associated 7  17q25.1 0.0 1.1   

AW880649 NM_021109 TMSB4X thymosin beta 4, X-linked  4q22.1 0.0 1.1   

AW602701 NM_006868 RAB31 
RAB31, member RAS oncogene 
family  18p11.22 0.0 1.1   

BE166669 NM_004048 B2M beta-2-microglobulin  15q21.1 0.0 1.1   

AW751228 NM_032206 NLRC5 

NLR family, CARD domain 

containing 5  16q13 0.8 1.1   

BE768971 NM_002451 MTAP 

methylthioadenosine 

phosphorylase  9p21.3 0.0 1.1   

BE774819 NM_002964 S100A8 S100 calcium binding protein A8  1q21.3 0.0 1.1   
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GenBank ACC Ref Seq 
Símbolo do 

gene 
Nome do gene 

Região 

cromossômica 

FDR 

(%) 

Log2 

T/N 

Brito et al 

(Log2 T/N) 

AW380288 NM_153713 LIX1L Lix1 homolog mouse-like 1q21.1 0.0 1.1   

AW609811 NM_023009 MARCKSL1 MARCKS-like 1  1p35.1 0.0 1.1   

BF883034 NM_005720 ARPC1B 
actin related protein 2/3 
complex, subunit 1B, 41kDa  7q22.1 0.0 1.1   

BF934147 NM_004364 CEBPA 
CCAAT/enhancer binding 
protein C/EBP, alpha 19q13.11 0.0 1.1   

BF896666 NM_024940 DOCK5 dedicator of cytokinesis 5  8p21.2 0.0 1.0   

BE155866 NM_001130088 ABLIM2 

actin binding LIM protein 

family, member 2  4p16.1 0.0 1.0   

AW606595 NM_001731 BTG1 

B-cell translocation gene 1, anti-

proliferative  12q21.33 0.0 1.0   

BF848746 NM_002966 S100A10 
S100 calcium binding protein 
A10  1q21.3 0.0 1.0   

BF806693 NM_006048 UBE4B 

ubiquitination factor E4B UFD2 

homolog, yeast 1p36.22 0.0 1.0   

BF943697 NM_000980 RPL18A ribosomal protein L18a  12q23.3 0.0 1.0   

AW882703 NM_004049 BCL2A1 BCL2-related protein A1  15q25.1 0.0 1.0   

BF081511 NM_003255 TIMP2 

TIMP metallopeptidase inhibitor 

2  17q25.3 1.2 1.0   

BF907551 NM_000655 SELL selectin L  1q24.2 0.0 0.9   

AW373940 NM_001077490 GNAS GNAS complex locus  20q13.32 0.0 0.9   

AW606067 NM_004642 CDK2AP1 
cyclin-dependent kinase 2 
associated protein 1  12q24.31 0.0 0.9   

BF751608 NM_138578 BCL2L1 

BCL2-like 1  nuclear gene 

encoding mitochondrial protein 20q11.21 0.0 0.9   

BF083428 NM_001098522 HTATIP2 

HIV-1 Tat interactive protein 2, 

30kDa  11p15.1 0.0 0.9   

CK327066 NM_206857 RTN1 reticulon 1  14q23.1 0.0 0.9   

BF089425 NM_033293 CASP1 

caspase 1, apoptosis-related 
cysteine peptidase interleukin 1, 

beta, convertase 11q22.3 0.0 0.9   

AW799652 NM_199363 TPD52L2 tumor protein D52-like 2  20q13.33 0.0 0.9   

BE774791 NM_052966 FAM129A 
family with sequence similarity 
129, member A  1q25.3 0.0 0.9   

AW604799 NM_005620 S100A11 

S100 calcium binding protein 

A11  1q21.3 0.0 0.9   

BF843143 NM_002928 RGS16 

regulator of G-protein signaling 

16  1q25.3 0.0 0.9   

BF897809 NM_006495 EVI2B 
ecotropic viral integration site 
2B  17q11.2 0.0 0.9   

BQ360579 XM_001713658 LOC100130553 

hypothetical protein 

LOC100130553    0.0 0.9   

BE703406 NM_002332 LRP1 

low density lipoprotein-related 

protein 1 (alpha-2-macroglobulin 

receptor) 12q13.3 0.0 0.9   

BF754627 NM_003821 RIPK2 

receptor-interacting serine-

threonine kinase 2  8q21.3 0.0 0.9   

BE706846 NM_001008529 MXRA7 matrix-remodelling associated 7  17q25.1 0.6 0.9   

BF084905 NM_006963 ZNF22 zinc finger protein 22 KOX 15 10q11.21 0.0 0.9   

BF872750 NM_001083613 TMEM219 transmembrane protein 219  16p11.2 0.0 0.9   

BF918850 NM_206962 PRMT2 
protein arginine 
methyltransferase 2  21q22.3 0.0 0.9   

BF368636 NM_020552 TCL6 T-cell leukemia/lymphoma 6  14q32.13 0.0 0.9   

BF858069 NM_001009880 C22orf9 

chromosome 22 open reading 

frame 9  22q13.31 0.0 0.9   

BF879262 NM_080391 PTP4A2 

protein tyrosine phosphatase 

type IVA, member 2  1p35.2 0.0 0.9   

BE080610 NM_022733 SMAP2 small ArfGAP2  1p34.2 0.3 0.8   

AW605378 NM_000134 FABP2 

fatty acid binding protein 2, 

intestinal  4q26 0.0 0.8   

BF376340 NM_005380 NBL1 

neuroblastoma, suppression of 

tumorigenicity 1  1p36.13 0.0 0.8   

BQ331055 NM_001312 CRIP2 cysteine-rich protein 2  14q32.33 0.3 0.8   
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AW380135 NM_002070 GNAI2 

guanine nucleotide binding 
protein G protein , alpha 

inhibiting activity polypeptide 2  3p21.31 0.0 0.8   

BE939455 NM_181726 ANKRD37 ankyrin repeat domain 37  4q35.1 0.0 0.8   

AW880575 NM_003592 CUL1 cullin 1  7q36.1 0.8 0.8   

AW381720 NM_000801 FKBP1A 

FK506 binding protein 1A, 

12kDa  20p13 0.0 0.8   

AW996967 NM_024831 TGS1 
trimethylguanosine synthase 
homolog (S. cerevisiae) 8q12.1 0.0 0.8   

BE174463 NM_002019 FLT1 

fms-related tyrosine kinase 1 

vascular endothelial growth 
factor/vascular permeability 

factor receptor 13q12.3 0.0 0.8   

AW797250 NM_024901 DENND2D 
DENN/MADD domain 
containing 2D  1p13.3 1.2 0.8   

BF892591 NM_002163 IRF8 interferon regulatory factor 8  16q24.1 0.3 0.8   

AW820896 NM_000300 PLA2G2A 

phospholipase A2, group IIA 

platelets, synovial fluid 1p36.13 0.0 0.8   

BE833209 NM_004688 NMI N-myc and STAT interactor 2q23.3 0.0 0.8   

BF853007 NM_020529 NFKBIA 

nuclear factor of kappa light 

polypeptide gene enhancer in B-

cells inhibitor, alpha  14q13.2 0.0 0.8   

AW375514 NM_001032295 SERPING1 

serpin peptidase inhibitor, clade 

G C1 inhibitor , member 1  11q12.1 0.0 0.8   

BF806799 NM_212503 PCTK3 PCTAIRE protein kinase 3  1q32.1 0.8 0.8   

AW602243 NM_000075 CDK4 cyclin-dependent kinase 4  12q14.1 1.9 0.8   

BF853544 NM_001024210 S100A13 
S100 calcium binding protein 
A13  1q21.3 0.0 0.8   

BF820605 NM_152862 ARPC2 

actin related protein 2/3 

complex, subunit 2, 34kDa  2q35 0.0 0.8   

AW936188 NM_002265 KPNB1 karyopherin importin beta 1 17q21.32 0.0 0.8   

BE704033 NM_138737 HEPH hephaestin  Xq12 0.0 0.8   

BE094768 NM_001024 RPS1 ribosomal protein S21  20q13.33 0.0 0.8   

BF881950 NM_013975 LIG3 

ligase III, DNA, ATP-dependent 

nuclear gene encoding 

mitochondrial protein 17q12 0.0 0.8   

BF989969 NM_004339 PTTG1IP 

pituitary tumor-transforming 1 

interacting protein  21q22.3 0.0 0.8   

AW392628 NM_001001894 TTC3 tetratricopeptide repeat domain 3  21q22.13 0.0 0.8   

BQ377318 NM_198175 NME1 
non-metastatic cells 1, protein 
NM23A expressed in  17q21.33 0.0 0.8   

AW750185 NM_002648 PIM1 pim-1 oncogene  6p21.2 0.8 0.8   

BF332317 NM_001316 CSE1L  

CSE1 chromosome segregation 

1-like (yeast) 20q13.13 0.3 0.8   

BQ365970 NM_001033582 PRKCZ protein kinase C, zeta  1p36.33 0.3 0.7   

BF987841 no no no 14q22.1 0.0 0.7   

BE925852 NM_002870 RAB13 

RAB13, member RAS oncogene 

family  1q21.3 0.0 0.7   

BF881199 NM_003789 TRADD 
TNFRSF1A-associated via death 
domain  16q22.1 0.0 0.7   

CK326978 NM_001347 DGKQ 

diacylglycerol kinase, theta 

110kDa    0.0 0.7   

BF805098 NM_001042486 DLGAP4 

discs, large Drosophila  

homolog-associated protein 4  20q11.23 0.0 0.7   

BE703218 NM_003970 MYOM2 
myomesin (M-protein) ( 2, 
165kDa) 8p23.3 0.0 0.7   

BE709116 NM_021873 CDC25B 

cell division cycle 25 homolog B 

(S. pombe) 20p13 0.0 0.7   

AW369617 NM_006191 PA2G4 

proliferation-associated 2G4, 

38kDa  12q13.2 0.0 0.7   

BF997721 NM_005082 TRIM25 tripartite motif-containing 25  17q23.2 0.0 0.7   

BF759588 NM_001110556 FLNA 
filamin A, alpha actin binding 
protein 280 Xq28 0.0 0.7   
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AW602099 NM_003564 TAGLN2 transgelin 2  1q23.2 0.0 0.7   

BQ352035 NM_005009 NME4 
non-metastatic cells 4, protein 
expressed in 16p13.3 0.6 0.7   

BF951884 NM_018916 PCDHGA3 
protocadherin gamma subfamily 
A, 3  5q31.3 0.0 0.7   

BE935259 NM_003925 MBD4 

methyl-CpG binding domain 

protein 4  3q21.3 1.2 0.7   

BF921442 NM_183356 ASNS asparagine synthetase  7q21.3 0.0 0.7   

BE840007 NM_130847 AMOTL1 angiomotin like 1  11q21 0.9 0.7   

BF854220 NM_004634 BRPF1 

bromodomain and PHD finger 

containing, 1  3p25.3 0.0 0.7   

BF354397 NM_138392 SHKBP1 SH3KBP1 binding protein 1  19q13.2 0.0 0.7   

BF332165 NM_170697 ALDH1A2 
aldehyde dehydrogenase 1 
family, member A2  15q21.3 0.0 0.7   

BF081626 NM_004597 SNRPD2 

small nuclear ribonucleoprotein 

D2 polypeptide 16.5kDa  19q13.32 0.3 0.7   

BE710943 NM_057182 CCNE1 cyclin E1  19q12 0.0 0.7   

BE082268 NM_001813 CENPE centromere protein E, 312kDa  4q24 0.3 0.7   

BF987121 NM_001897 CSPG4 

chondroitin sulfate proteoglycan 

4  15q24.2 0.0 0.7   

BE702263 NM_001788 SEPT7 septin 7  7p14.2 0.3 0.7   

BE007941 NM_001142327 DMTF1 
cyclin D binding myb-like 
transcription factor 1  7q21.12 0.0 0.7   

BE174141 NM_004238 TRIP12 

thyroid hormone receptor 

interactor 12  2q36.3 0.6 0.7   

AW815580 NM_031471 FERMT3 

fermitin family homolog 3 

Drosophila transcript variant 

URP2SF 11q13.1 1.5 0.7   

AW880828 no no no 2p23.3 0.0 0.7   

BF854049 NM_003150 STAT3 

signal transducer and activator of 

transcription 3 acute-phase 

response factor 17q21.2 0.0 0.6   

AW867730 NM_032991 CASP3 

caspase 3, apoptosis-related 

cysteine peptidase  4q35.1 0.3 0.6   

BF921541 NM_018975 TERF2IP 
telomeric repeat binding factor 
2, interacting protein  16q23.1 0.0 0.6   

BE170819 NM_001008395 C7orf59 

chromosome 7 open reading 

frame 59  7q22.1 0.8 0.6   

AW902244 NM_024046 CAMKV 

CaM kinase-like vesicle-

associated  3p21.31 0.8 0.6   

AW369596 NM_001040715 KIAA0895L KIAA0895-like  16q22.1 0.6 0.6   

BF378877 NM_002204 ITGA3 

integrin, alpha 3 antigen CD49C, 
alpha 3 subunit of VLA-3 

receptor 17q21.33 0.0 0.6   

AW888697 NM_006272 S100B S100 calcium binding protein B  21q22.3 1.5 0.6   

AW820147 NM_001135153 SLC39A14 
solute carrier family 39 zinc 
transporter , member 14 8p21.3 0.8 0.6   

BE163747 NM_001100603 KDELR2 

KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu)  

endoplasmic reticulum protein 
retention receptor 2 7p22.1 0.6 0.6   

AW604781 NM_053056 CCND1 cyclin D1  11q13.3 0.6 0.6   

BF850910 NM_004723 ARHGEF2 

rho/rac guanine nucleotide 

exchange factor GEF2 1q22 0.0 0.6   

BE930194 NM_002853 RAD1 RAD1 homolog (S. pombe) 5p13.2 0.0 0.6   

BF951702 NM_178014 TUBB tubulin, beta  6p21.33 0.0 0.6   

AW375531 XM_001718435 LOC653881 similar to ribosomal protein L3  22q13.1 0.6 0.6   

BF378626 NM_002074 GNB1 

guanine nucleotide binding 

protein (G protein) , beta 

polypeptide 1  1p36.33 0.0 0.6   

BF087544 NM_203401 STMN1 stathmin 1  1p36.11 0.0 0.6   

BE000354 NM_003633 ENC1 

ectodermal-neural cortex with 

BTB-like domain 5q13.3 0.9 0.6   
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BE707395 NM_006122 MAN2A2 
mannosidase, alpha, class 2A, 
member 2  15q26.1 0.0 0.6   

BF809099 NM_014631 SH3PXD2A SH3 and PX domains 2A  10q24.33 0.3 0.6   

AW391467 NM_001127183 CFLAR 
CASP8 and FADD-like 
apoptosis regulator  11p15.5 0.0 0.6   

BF899764 NM_002017 FLI1 

Friend leukemia virus 

integration 1  11q24.3 0.6 0.6   

AW875709 NM_006510 TRIM27 tripartite motif-containing 27  6p22 0.0 0.6   

AW373555 NM_000292 PHKA2 

phosphorylase kinase, alpha 2 

liver Xp22.13 0.9 0.6   

BE699740 NM_003820 TNFRSF14 

tumor necrosis factor receptor 
superfamily, member 14 

herpesvirus entry mediator 1p36.32 0.0 0.6   

BF154541 NM_003130 SRI sorcin  7q21.12 1.2 0.6   

CK327133 no no no 12p11.23 0.8 0.6   

BQ343653 NM_012301 MAGI2 

membrane associated guanylate 
kinase, WW and PDZ domain 

containing 2  7q21.11 1.5 0.6   

BE174630 NM_003470 USP7 
ubiquitin specific peptidase 7 
herpes virus-associated 16p13.2 0.0 0.6   

BF946966 NM_002361 MAG myelin associated glycoprotein  19q13.12 0.3 0.6   

BE810518 NM_001137559 ANAPC5 

anaphase promoting complex 

subunit 5  12q24.31 0.3 0.6   

AW393939 NM_002745 MAPK1 

mitogen-activated protein kinase 

1  22q11.21 1.5 0.6   

AW859984 NM_001100595 FAM33A 
family with sequence similarity 
33, member A  17q23.2 0.6 0.6   

BE812570 NM_002026 FN1 fibronectin 1  2q35 0.3 0.6   

AW939959 NM_032390 MKI67IP 

MKI67 FHA domain interacting 

nucleolar phosphoprotein 2q14.3 0.0 0.6   

AW867566 NM_002388 MCM3 

minichromosome maintenance 

complex component 3  6p12.2 0.0 0.6   

AW373932 NM_002568 PABPC1 
poly A  binding protein, 
cytoplasmic 1  8q22.3 1.2 0.6   

BQ379225 NM_000476 AK1 adenylate kinase 1  9q34.11 0.0 0.5   

BE840232 NM_178234 TUSC3 tumor suppressor candidate 3  8p22 0.0 0.5   

AW608727 NM_005013 NUCB2 nucleobindin 2  11p15.1 0.8 0.5   

BF854284 NM_001795 CDH5 

cadherin 5, type 2 vascular 

endothelium 16q22.1 0.8 0.5   

BE156189 NM_002802.2 PSMC1 

proteasome (prosome, 

macropain) 26S subunit, 

ATPase, 1 14q32.11 0.6 0.5   

AW902178 NM_006091 CORO2B 

coronin, actin binding protein, 

2B  15q23 0.3 0.5   

AW805862 NM_006761 YWHAE 

tyrosine 3-
monooxygenase/tryptophan 5-

monooxygenase activation 

protein, epsilon polypeptide  17p13.3 0.0 0.5   

BE933503 NM_002497 NEK2 

NIMA (never in mitosis gene a)-

related kinase 2  1q32.3 0.8 0.5   

BQ366135 NM_014567 BCAR1 
breast cancer anti-estrogen 
resistance 1  16q23.1 0.0 0.5   

BE086664 NM_001568 EIF3E 

eukaryotic translation initiation 

factor 3, subunit E  8q23.1 1.5 0.5   

BE932430 NM_005253 FOSL2 FOS-like antigen 2  2p23.2 0.9 0.5   

AW609551 NM_005521 TLX1 T-cell leukemia homeobox 1  10q24.31 0.3 0.5   

BE063167 NM_024835 GGNBP2 gametogenetin binding protein 2  17q12 1.5 0.5   

BE926593 NM_006936 SUMO3 

SMT3 suppressor of mif two 3 

homolog 3 (S. cerevisiae) 21q22.3 0.0 0.5   

AW604826 NM_014923 FNDC3A 

fibronectin type III domain 

containing 3A  13q14.2 0.0 0.5   

BF987707 NM_025008 ADAMTSL4 ADAMTS-like 4  1q21.3 0.6 0.5   

BQ342589 NM_003992 CLK3 CDC-like kinase 3 15q24.1 1.2 0.5   
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AW369265 NM_000123 ERCC5 

excision repair cross-
complementing rodent repair 

deficiency, complementation 
group 5  13q33.1 1.5 0.5 -1.5 

BQ334593 NM_004776 B4GALT5 

UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4- 

galactosyltransferase, 
polypeptide 5  20q13.13 1.2 0.5   

BF748927 NM_001042446 CAST calpastatin  5q15 0.0 0.5   

BG000990 NM_015071 ARHGAP26 

Rho GTPase activating protein 

26  5q31.3 0.3 0.5   

BF813609 NM_006045 ATP9A ATPase, class II, type 9A  20q13.2 0.3 0.5   

BF896608 no no no 17p13.1 0.3 0.5   

AW604882 NM_015545 PTCD1 

pentatricopeptide repeat domain 

1  7q22.1 0.0 0.5   

BE833109 NM_019554 S100A4 S100 calcium binding protein A4  1q21.3 0.0 0.5   

BE708727 NM_003363 USP4 
ubiquitin specific peptidase 4 
(proto-oncogene) 3p21.31 1.2 0.5   

BE702187 NM_001144989 ZNF814 zinc finger protein 814  19q13.43 0.9 0.5   

AW805141 NM_001150 ANPEP 

alanyl membrane 

aminopeptidase 15q26.1 0.9 0.5   

AW797063 NM_015103 PLXND1 plexin D1  3q22.1 0.3 0.5   

BE708773 NM_147187 TNFRSF10B 

tumor necrosis factor receptor 

superfamily, member 10b  8p21.2 0.9 0.5   

BE174220 NM_001078645 CDC16 
cell division cycle 16 homolog 
(S. cerevisiae) 13q34 0.0 0.5   

AW995629 NM_153810 C10orf46 

chromosome 10 open reading 

frame 46  10q26.11 0.3 0.5   

BF325985 NM_004420 DUSP8 dual specificity phosphatase 8  11p15.5 0.6 0.5   

BF922399 NM_001014438 CARS cysteinyl-tRNA synthetase  11p15.4 0.0 0.5   

BF869408 NM_080430 SELM selenoprotein M  22q12.2 0.8 0.5   

CK326975 NM_001030 RPS27 ribosomal protein S27  1q21.3 0.3 0.5   

AW369662 NM_199171 PMEPA1 

prostate transmembrane protein, 

androgen induced 1  20q13.32 0.6 0.4   

AW748841 NM_006458 TRIM3 tripartite motif-containing 3  11p15.4 1.2 0.4   

BE933501 NM_001987 ETV6 ets variant 6  12p13.2 0.9 0.4   

BE000205 NM_000201 ICAM1 intercellular adhesion molecule 1  19p13.2 0.0 0.4   

AW880836 NM_201279 NRP2 neuropilin 2  2q33.3 0.0 0.4   

BQ322318 NM_006642 SDCCAG8 
serologically defined colon 
cancer antigen 8  1q44 1.5 0.4   

AW606043 NM_001024662 RPL6 ribosomal protein L6  4q13.1 0.9 0.4   

AW375614 NM_001903 CTNNA1 

catenin cadherin-associated 

protein , alpha 1, 102kDa  5q31.2 0.8 0.4   

AW837557 NM_005370 RAB8A 

RAB8A, member RAS oncogene 

family  19p13.12 1.2 0.4   

BE926554 NM_001791 CDC42 
cell division cycle 42 (GTP 
binding protein, 25kDa) 4p15.31 1.5 0.4   

BG001145 NM_024844 NUP85 nucleoporin 85kDa 17q25.1 1.2 -0.4   

BF892861 NM_015447 CAMSAP1 

calmodulin regulated spectrin-

associated protein 1  9q34.3 1.5 -0.4   

BQ334482 NM_001785 CDA cytidine deaminase  1p36.12 1.5 -0.4   

AW369686 NM_001102564 C14orf179 

chromosome 14 open reading 

frame 179  14q24.3 1.2 -0.4   

BE930096 NM_172170 CAMK2G 
calcium/calmodulin-dependent 
protein kinase II gamma  10q22.2 1.5 -0.4   

AW837043 NM_001142784 IL11RA interleukin 11 receptor, alpha  9p13.3 1.2 -0.5 -0.4 

AW752215 NM_153229 TMEM92 transmembrane protein 92  17q21.33 1.5 -0.5   

AW995991 NM_183401 RNF14 ring finger protein 14  5q31.3 1.2 -0.5   

AW748714 NM_001145544 ZSCAN18 

zinc finger and SCAN domain 

containing 18 19q13.43 1.5 -0.5 -0.4 
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BE160146 NM_001040660 TTC23 
tetratricopeptide repeat domain 
23  15q26.3 0.9 -0.6   

BE169714 NM_001135664 RAB7L1 
RAB7, member RAS oncogene 
family-like 1  1q32.1 0.8 -0.6   

BF751541 NM_001128849 SMARCA4 

SWI/SNF related, matrix 

associated, actin dependent 
regulator of chromatin, 

subfamily a, member 4  19p13.2 1.2 -0.6   

BG000815 NM_001100623 PLEKHB2 

pleckstrin homology domain 
containing, family B evectins 

member 2 2q21.1 1.2 -0.6   

AW880758 NM_001136258 SGMS2 sphingomyelin synthase 2  4q25 1.5 -0.6   

AW389538 NM_001146699 RBM19 RNA binding motif protein 19  12q24.21 1.5 -0.6   

BE697369 NM_144570 HN1L 
hematological and neurological 
expressed 1-like  16p13.3 1.2 -0.6 -2 

AW392280 NM_024077 SECISBP2 SECIS binding protein 2  9q22.2 1.5 -0.7   

AW816503 NM_017925 DENND4C 

DENN/MADD domain 

containing 4C  9p22.1 1.2 -0.7   

AW175991 NM_003940 USP13 

ubiquitin specific peptidase 13 

(isopeptidase T-3) 3q26.33 0.8 -0.7 -2.3 

BF334661 NM_001008539 SLC7A2 

solute carrier family 7 cationic 
amino acid transporter, y+ 

system , member 2  8p22 0.0 -0.7   

AW890141 NM_001145000 ITGAV 

integrin, alpha V vitronectin 
receptor, alpha polypeptide, 

antigen CD51 2q32.1 1.2 -0.7   

AW375538 NM_138788 TMEM45B transmembrane protein 45B  11q24.3 1.2 -0.7   

BF883401 NM_152793 C7orf41 
chromosome 7 open reading 
frame 41  7p15.1 1.2 -0.7   

AW846417 NM_018279 TMEM19 transmembrane protein 19  12q21.1 1.9 -0.7   

AW885071 NM_013326 C18orf8 

chromosome 18 open reading 

frame 8  18q11.2 0.0 -0.7   

BE172434 NM_007229 PACSIN2 

protein kinase C and casein 

kinase substrate in neurons 2  22q13.2 0.0 -0.7   

BF809657 NM_017671 FERMT1 
fermitin family homolog 1 
Drosophila 20p12.3 0.9 -0.7   

AW753128 NM_002563 P2RY1 

purinergic receptor P2Y, G-

protein coupled, 1  3q25.2 1.2 -0.7 -2.2 

BF333731 no no no 17q23.3 1.2 -0.7   

BF751544 NM_001545 ICT1 

immature colon carcinoma 

transcript 1  17q25.1 0.8 -0.8 -2.5 

BE164224 NM_015675 GADD45B 
growth arrest and DNA-damage-
inducible, beta  19p13.3 0.0 -0.8   

BF821503 NM_001072 UGT1A6 

UDP glucuronosyltransferase 1 

family, polypeptide A6  2q37.1 0.0 -0.8   

BF988663 NM_002997 SDC1 syndecan 1  2p24.1 0.0 -0.8   

AW603395 NM_006530 YEATS4 YEATS domain containing 4  12q15 1.2 -0.8 -2.5 

BF736834 NM_001135099 TMPRSS2 

transmembrane protease, serine 

2  21q22.3 0.8 -0.8   

BE697330 NM_133491 SAT2 

spermidine/spermine N1-
acetyltransferase family member 

2  17p13.1 1.2 -0.8 -0.4 

AW883439 NM_212461 PRKAG1 

protein kinase, AMP-activated, 

gamma 1 non-catalytic subunit  12q13.12 0.4 -0.9 -2.8 

AW889200 NM_014503 UTP20 

UTP20, small subunit (SSU)  

processome component, 

homolog (yeast) 12q23.2 0.0 -0.9   

AW935998 NM_004960 FUS 

fusion involved in t(12;16) in 

malignant liposarcoma 16p11.2 1.2 -0.9 -2.5 

AW996872 no no no 15q21.3 0.0 -0.9   

AW880788 NM_002314 LIMK1 LIM domain kinase 1  7q11.23 1.2 -0.9   

AW602088 NM_001130823 DNMT1 
DNA-cytosine-5-
methyltransferase 1  19p13.2 0.0 -0.9   

AW364435 NM_174902 LDLRAD3 

low density lipoprotein receptor 

class A domain containing 3  11p13 0.0 -1.0 -2 
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BE172353 NM_003902 FUBP1 
far upstream element (FUSE)  
binding protein 1  1p31.1 0.0 -1.0   

BE841032 NM_001005353 AK3L1 

adenylate kinase 3-like 1 , 
nuclear gene encoding 

mitochondrial protein 1p31.3 0.4 -1.0   

BG876687 NM_002474 MYH11 
myosin, heavy chain 11, smooth 
muscle  16p13.11 0.4 -1.0 -2.3 

BE166695 NM_198098 AQP1 aquaporin 1 Colton blood group 7p14.3 0.0 -1.0   

AW369658 NM_001001928 PPARA 

peroxisome proliferator-

activated receptor alpha  22q13.31 0.0 -1.0   

BF857797 NM_173473 C10orf104 

chromosome 10 open reading 

frame 104  10q22.1 0.9 -1.0 -2.1 

CK327098 no no no M 0.4 -1.0   

BF087349 NM_006116 MAP3K7IP1 

mitogen-activated protein kinase 
kinase kinase 7 interacting 

protein 1  22q13.1 0.0 -1.1 -2.4 

AW866366 NM_001005862 ERBB2 

v-erb-b2 erythroblastic leukemia 
viral oncogene homolog 2, 

neuro/glioblastoma derived 

oncogene homolog avian 17q12 0.0 -1.1   

BE084816 NM_001002295 GATA3 GATA binding protein 3  10p14 0.0 -1.1   

BF155304 NM_003258 TK1 thymidine kinase 1, soluble  17q25.3 0.0 -1.1   

BF083101 NM_031426 AIF1L 

allograft inflammatory factor 1-

like  9q34.13 0.0 -1.3   

BQ350426 NM_025149 ACSF2 
acyl-CoA synthetase family 
member 2  17q21.33 0.0 -1.5   

BE720500 NM_005978 S100A2 S100 calcium binding protein A2  1q21.3 0.0 -1.5 -1.1 

AW837036 NM_002084 GPX3 glutathione peroxidase 3 plasma 5q33.1 0.0 -2.1 -3.7 

 

Para identificar redes gênicas alteradas envolvendo os genes codificadores identificados 

nesta análise usamos o programa Ingenuity Pathways Analysis (Material e Métodos), que 

apontou para 15 redes significativamente alteradas (p < 10
-7

). Estas redes apresentam funções 

relacionadas com câncer ou manutenção celular como morte celular, agrupamento celular, 

crescimento e proliferação. A lista de genes enriquecidos nas cinco redes mais significativas 

está descrita na Tabela 12. A rede mais enriquecida (p = 10
-39

) – Ciclo celular, resposta 

imune mediada por células e câncer – é mostrada na Figura 8. Após a rede ter sido criada, 

identificamos e acrescentamos na figura o ncRNA do locus do oncogene Rab3; o ncRNA 

também está altamente expresso em amostras tumorais.  
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Figura 8: Rede de genes codificadores relacionados ao RCC subtipo célula clara. A 

rede “Ciclo celular, resposta imune mediada por célula e câncer” foi identificada pela 

plataforma Ingenuity Pathway Analysis como a mais enriquecida (p = 10
-39

). É compreendida 

por 34 genes codificadores de proteína identificados a partir dos 268 genes do perfil 

molecular e de dados disponíveis da literatura. Vermelho: genes aumentados no perfil 

molecular; verde: genes diminuídos no perfil molecular; cinza: genes presentes na plataforma 

4K; branco: genes ausentes na plataforma. Em negrito, genes presentes em vias canônicas 

relacionadas com câncer. O ncRNA intrônico do locus Rab3 foi acrescentado na figura por 

estar altamente expresso em amostras tumorais. 
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Tabela 12: Redes de genes relacionados ao perfil de expressão de RCC subtipo célula 

clara. 

Rede Moléculas presentes na rede:  

(+) expressão aumentada no perfil 

 (-) expressão diminuída no perfil 

Score 

(-log p-

value) 

N° moléculas 

do perfil 

molecular 

Principais 

funções 

1 Alcohol gro+ acceptor phosphotransferase, 

ANAPC5 (+), ANPEP (+), APC,ASNS (+), 

ATYPICAL PROTEIN KINASE C, BTG1 (+), 

CCNE1 (+), CDC16 (+), CDC25B (+), CDK4 (+), 

CEBPA (+), CENPE (+), CUL1 (+), Cyclin A, 

Cyclin D, Cyclin E, DMTF1 (+), E2f, FAM33A 

(+), Gm-Csf Receptor, LIMK1 (-), MAPK1 (+), 

MEF2, NEK2 (+), PCTK3 (+), PIM1 (+), PP2A, 

RAB31 (+), Rb, S100A2 (-), SMARCA4 (-), TK1 

(-), TLX1 (+), tyrosine kinase 

39 23 Ciclo celular, 

Resposta Imune 

mediada por 

célula, Câncer 

2 ADCY, ALP, AMOTL1 (+), Calcineurin protein(s), 

Calmodulin, CASP3 (+), DLGAP4 (+), FABP2 (+), 

FKBP1A (+), GPX3 (-), hCG, Hsp70, Hsp90, IL1, 

INHBA (+), Insulin, MAGI2 (+), N-cor, NFKBIA 

(+), NMDA Receptor, Pka, Pkc(s), PLA2G2A (+), 

PLC, PPARA (-), PRKCZ (+), PRMT2 (+), RAB13 

(+), Rxr, S100A8 (+), SECISBP2 (-), SELL (+), 

TERF2IP (+), TGS1 (+), YWHAE (+) 

32 20 Movimento 

celular, 

metabolismo de 

lipídeos, 

Bioquímica de 

pequenas 

moléculas 

3 Angiotensin II receptor type 1, Ap1, AQP1 (-), 

ARHGEF2 (+), ATP9A (+), CAV1 (+), CAV2 (+), 

CCND1 (+), Creb, CRIP2 (+), DUB, Dynamin, Fgf, 

FOSL2 (+), FSH, FUBP1 (-), GATA3 (-), GNAS 

(+), Gsk3, Histone h3, Histone h4, HTATIP2 (+), 

KPNB1 (+), LAPTM5 (+), Mapk, MCM3 (+), 

NGF, peptidase, RNA polymerase II, Rsk, S100A4 

(+), USP4 (+), USP7 (+), USP13 (includes 

EG:8975) (+), Vegf 

29 19 Câncer, Doenças 

do Sistema 

Reprodutivo, 

Morfologia do 

Tumor 

4 26s Proteasome,  BCL2A1 (+), BCR, CASP1 (+), 

Caspase, CFLAR (+), ETS, GADD45B (-), Hsp27, 

Ifn gamma, IGLL1 (+), Ikb, Ikk (family), IRF8 (+), 

LDHA (+), MAP3K7IP1 (-), NFkB (complex), 

NfkB-RelA, Proteasome, RGS16 (+), RIPK2 (+), 

RPS27 (+), S100A11 (+), S100B (+), SAA@, Sod, 

Stat3-Stat3, Tlr, Tnf receptor, TNFRSF14, 

TNFRSF10B, TRADD, TUBB, TYROBP, 

Ubiquitin 

27 18 Câncer, Morte 

celular, 

Sinalização 

celular 

5 B2M (+), BCL2L1 (+), Caspase 3/7, Cbp/p300, 

Cpla2, DNMT1 (-), EIF3E (+), ERCC5 (+), 

ERK1/2, ETV6 (+), FCGR2B (+), FLT1 (+), FUS 

(-), HLA-DQB1 (+), ICAM1 (+), IFN Beta, IgG, 

Igm, IL11RA (-), IL12 (complex), Interferon alpha, 

LDL, MHC Class II, NMI (+), NRP2 (+), P38 

MAPK, PLC gamma, PLXND1 (+), Rock, 

S100A10 (+), Smad2/3, STAT, STAT3 (+), 

STAT5a/b, TRIM27 (+) 

27 18 Resposta Imune 

mediada por 

célula, Função e 

desenvolvimento 

do sistema 

hematológico, 

hematopoiese 
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O estudo prévio de expressão gênica em rim (Brito et al., 2008) com seis amostras de 

pacientes com RCC subtipo célula clara identificou 83 genes alterados – 6 intrônicos. Apenas 

19 (23%) estavam aumentados no tecido tumoral, em contraste com os 79% genes 

aumentados (238 de 301 genes alterados) encontrados no presente estudo.  

Entre os 83 genes alterados encontrados no estudo anterior, 18 também foram 

identificados como alterados no presente estudo, com 17 deles apresentando um padrão 

concordante de expressão diminuída em tumor (Tabelas 10 e 11; coluna 11). O aumento no 

número de genes identificados como alterados e uma fração maior de transcritos com 

expressão aumentada no tumor, no presente trabalho, pode ser em conseqüência do 

aperfeiçoamento da metodologia de microarranjos: um sinal mais alto foi obtido nestes 

experimentos, resultante da amplificação linear do RNA e de modificações no protocolo de 

hibridização (Van Gelder et al., 1990).  

Como conseqüência destas mudanças metodológicas foi possível identificar um conjunto 

robusto de 62 ncRNAs intrônicos diferencialmente expressos. Os ncRNAs intrônicos são uma 

classe de RNAs com níveis mais baixos de expressão quando comparados às mensagens 

codificadoras de proteína (Louro et al., 2009). 

Existe um número crescente de estudos mostrando que ncRNAs estão involvidos em 

funções biológicas especializadas como regulação da expressão gênica através de processos 

epigenéticos, silenciamento gênico transcricional e pós-transcricional, compensação de dose 

cromossomal, imprinting parental e exclusão alélica (Louro et al., 2009; Mattick, 2009). 

Atualmente, um grande desafio é identificar e caracterizar funcionalmente ncRNAs em 

doenças humanas. O envolvimento do microRNA em câncer é conhecido e tem recebido 

crescentes contribuições (Zhang et al., 2007).  
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Com os resultados encontrados neste trabalho através da análise de perfis de expressão de 

ncRNAs intrônicos foi possível apontar para possíveis marcadores moleculares para 

diagnóstico e prognóstico do câncer. Estes ncRNAs alterados também podem ser candidatos 

para o desenvolvimento de novas terapias anti-câncer objetivando possíveis interações 

proteína-ncRNA. 

4.8. Perfil de expressão de ncRNA intrônico preditivo de sobrevida  

Para identificar expressão de ncRNAs intrônicos correlacionada com sobrevida dos 

pacientes  com RCC, foram analisadas 16 amostras de tumor primário de pacientes que 

pertenciam a dois diferentes grupos clínicos: oito pacientes vivos e livres da doença em 66 

meses de acompanhamento, e outro grupo com outros oito pacientes que morreram em função 

do câncer. Usamos dois testes estatísticos combinados: SAM (FDR ≤ 5 %) e teste 

discriminante de Golub (p < 0,01) (Material e Métodos, item 3.3.7) para identificar um perfil 

de expressão intrônica significativamente correlacionado com o status do paciente (Figura 9). 

A maioria dos ncRNAs (24/27, i.e. 89 %) apresenta expressão diminuída no grupo livre da 

doença. A lista dos 27 ncRNAs intrônicos está disponível na Tabela 13. 

Dois pacientes adicionais com histórico clínico diverso (ID 31, vivo com metástase; e ID 

8, morreu aos 14 meses por outras causas) tiveram a expressão gênica medida mas não foram 

incluídos na análise para identificação da assinatura molecular descrita acima, em função de 

seu status particular; entretanto eles foram incluídos depois na análise de agrupamento 

(Figura 9A) e classificados de acordo com a assinatura molecular obtida com os demais 

pacientes. Interessantemente, o paciente 31, que possui metástase e está vivo aos 66 meses 

após a cirurgia, apresenta um perfil de expressão que é intermediário entre os dois grupos bem 

definidos.  
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O status do paciente (PS), referente ao acompanhamento clínico nos últimos 5 anos, foi o 

critério usado para a análise estatística supervisionada (Figura 9B, primeira linha). 

Outras nove características clínicas e patológicas pertencentes a cada paciente são 

mostradas na Figura 9B. Nenhuma destas características está correlacionada com 100% de 

acerto com o status do paciente.  

Para cada perfil de expressão, a correlação com o perfil médio dos pacientes livres de 

doença foi calculado (Figura 9C). As amostras dos pacientes foram ordenadas de acordo com 

esta correlação. Entre os pacientes livres da doença a correlação foi de 0,34 a 0,87; assim, 

decidimos fazer o corte na correlação > 0,1 para definir o grupo de paciente baixo risco de 

morte por câncer, conforme indicado na Figura 9, embaixo do gráfico de correlação. 
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Figura 9: Perfil de expressão de ncRNAs correlacionados com sobrevida do paciente em 

RCC subtipo célula clara. (A) Cada linha mostra um dos 28 ncRNAs intrônicos que são 

diferencialmente expressos (FDR ≤ 5%; p<0,01) entre os dois grupos de pacientes, vivos livres da 

doença e mortos em função da doença. As amostras dos pacientes (colunas) estão ordenadas de acordo 

com a correlação de cada amostra em relação à média do perfil de expressão dos pacientes vivos livres 

da doença. As cores indicam aumento (vermelho) ou diminuição (azul) da expressão de um ncRNA 

em relação à expressão média daquele ncRNA em todos os pacientes. (B) Características clínicas e 

patológicas: SP, Status do Paciente (branco = vivo sem a doença; preto = morto em função do câncer; 

cinza = vivo com metástase; cinza com X: morto por outras causas); SD, Status da doença (branco = 

doença localizada; cinza = localmente avançada; preto = doença com metástase); M+, presença de 

metástase na cirurgia (branco = sem informação; preto = sim); LN+, linfonodo regional positivo para 

metástase (branco = não ou não informado; preto = sim); CT, Classificação do Tumor primário 

(branco = 1a/1b; preto = 2/3a/3b/3c); Necr, presença de necrose (branco = não; preto = sim); Tm, 

tamanho do tumor primário (branco ≤ 7 cm; preto > 7 cm); FG, Grau nuclear Fuhrman (branco = II; 

preto = III/IV); Idade, idade na cirurgia (branco ≤ 60 anos; preto > 60 anos); Genr, Gênero (branco = 

feminino; preto = masculino). (C) coeficiente de correlação (r) do perfil de expressão cada amostra em 

relação ao perfil de expressão médio dos pacientes vivos livre da doença.   
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Tabela 13: Lista dos 28 ncRNAs correlacionados com sobrevida em RCC subtipo 

célula clara 

GenBank Acc 

ncRNA  

intrônico  
RefSeq do gene 

hospedeiro 
Símbolo gene 

hospedeiro Nome gene hospedeiro Região 

cromossômica 
Log2 

Morto/Vivo 

(média) 

SAM  

FDR 

(%) 
p-value 

(Golub) 

AW391850 n.a.  TRA@ T cell receptor alpha locus 14q11.2 -0.94 0.00 0.00 
AW805635 NM_004449 ERG v-ets erythroblastosis virus E26 

oncogene like (avian)  21q22.2 0.24 9.43 0.01 
AW865863 NM_183422 TGFB1I4 transforming growth factor beta 

1 induced transcript 4 13q14.11 0.47 4.59 0.00 
AW880028 NR_024330 NCRNA00085 non-protein coding RNA 85 19q13.41 0.69 0.00 0.00 
AW901940 n.a. n.a. n.a.  15q26.1 -0.70 7.34 0.00 
AW995256 NM_032143 ZRANB3 zinc finger RAN-binding 

domain containing 3 2q21.3 0.31 5.53 0.01 
AW995671 NM_018839 NSFL1C NSFL1 (p97) cofactor (p47) 20p13 0.43 7.34 0.01 
BE080597 NM_002829 PTPN3 protein tyrosine phosphatase, 

non-receptor type 3 9q31 0.58 4.59 0.00 
BE087072 NM_004318 ASPH aspartate beta-hydroxylase  8q12.3 0.90 0.00 0.00 
BE160464 NM_020806 GPHN gephyrin 14q23.3 0.30 3.20 0.01 
BE181783 NM_001893 CSNK1D casein kinase 1, delta 17q25.3 0.34 1.52 0.00 
BF332192 NM_017890 VPS13B vacuolar protein sorting 13B 8q22.2 0.83 0.00 0.00 
BF360792 NM_020387 RAB25 RAB25, member RAS 

oncogene family 1q22 0.89 0.00 0.00 
BF365245 NM_014914 CENTG2 centaurin, gamma 2 2q37.2 0.40 3.20 0.01 
BF368584 NM_006260 DNAJC3 DnaJ (Hsp40) homolog, 

subfamily C, member 3 13q32.1 1.49 5.53 0.00 
BF736558 NM_018051 WDR60 WD repeat domain 60 7q36.3 0.83 1.52 0.00 
BF768459 NM_004924 ACTN4 actinin, alpha 4 19q13.2 0.99 6.12 0.00 
BF803619 NM_002856 PVRL2 poliovirus receptor-related 2 

(herpesvirus entry mediator B) 19q13.32 0.52 0.00 0.00 
BF881090 NM_001002814 RAB11FIP1 RAB11 family interacting 

protein 1 (class I) 6p11.23 0.43 0.00 0.00 
BF882783 NM_004924 ACTN4 actinin, alpha 4 19q13.2 0.66 1.52 0.00 
BF883251 NM_080628 C20orf118 chromosome 20 open reading 

frame 118 20q11.23 0.36 0.00 0.00 
BF895291 NM_002032 FTH1 ferritin, heavy polypeptide 1 11q12.2 0.41 4.59 0.01 
BF898387 NM_199004 ARRB2 arrestin, beta 2 17p13.2 0.53 3.20 0.00 
BF919582 NM_000293 PHKB phosphorylase kinase, beta 16q12.1 0.16 1.52 0.00 
BF955891 NM_012181 FKBP8 FK506 binding protein 8, 

38kDA 19p13.11 0.78 5.53 0.00 
BG001097 n.a. n.a. n.a. 6p22.2 -0.16 3.53 0.01 
CK327034 NM_001103147 GIGYF2 GRB10 interacting GYF 

protein 2 2q37.1 0.82 9.01 0.01 
CK327190 NM_016620 ZNF644 zinc finger protein 644 1P22.2 -0.25 7.72 0.01 
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4.9. Perfil de expressão de genes codificadores preditivo de sobrevida  

Nós identificamos também um perfil de expressão gênica de RNAs codificadores de 

proteína significativamente alterado (FDR ≤ 5 %, p < 0,01) em relação ao status do paciente 

(Figura 10A). Novamente, a maioria dos genes alterados (54/64, i.e. 84 %) apresenta-se 

diminuída no grupo de pacientes livre da doença. A lista dos 64 genes codificadores está 

disponível na Tabela 14. O status do paciente (PS) assim como nove outras características 

clínicas e patológicas é mostrada na Figura 10B.  

Para cada perfil de expressão gênica de paciente, foi calculada a correlação com o perfil 

médio do grupo de pacientes livre da doença (Figura 10C).  
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Figura 10: Perfil de expressão de ncRNAs correlacionados com sobrevida do paciente em 

RCC subtipo célula clara. (A) Cada linha mostra um dos 64 genes codificadores de proteína que são 

diferencialmente expressos (FDR ≤ 5%; p<0,01) entre os dois grupos de pacientes, vivos livres da 

doença e mortos em função da doença. As amostras dos pacientes (colunas) estão ordenadas de acordo 

com a correlação de cada amostra em relação à média do perfil de expressão dos pacientes vivos livres 

da doença. As cores indicam aumento (vermelho) ou diminuição (azul) da expressão de um ncRNA 

em relação à expressão média daquele ncRNA em todos os pacientes. (B) Características clínicas e 

patológicas: SP, Status do Paciente (branco = vivo sem a doença; preto = morto em função do câncer; 

cinza = vivo com metástase; cinza com X: morto por outras causas); SD, Status da doença (branco = 

doença localizada; cinza = localmente avançada; preto = doença com metástase); M+, presença de 

metástase na cirurgia (branco = sem informação; preto = sim); LN+, linfonodo regional positivo para 

metástase (branco = não ou não informado; preto = sim); CT, Classificação do Tumor primário 

(branco = 1a/1b; preto = 2/3a/3b/3c); Necr, presença de necrose (branco = não; preto = sim); Tm, 

tamanho do tumor primário (branco ≤ 7 cm; preto > 7 cm); FG, Grau nuclear Fuhrman (branco = II; 

preto = III/IV); Idade, idade na cirurgia (branco ≤ 60 anos; preto > 60 anos); Genr, Gênero (branco = 

feminino; preto = masculino). (C) coeficiente de correlação (r) do perfil de expressão cada amostra em 

relação ao perfil de expressão médio dos pacientes vivos livre da doença. 
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Tabela 14: Lista dos 64 genes codificadores correlacionados com sobrevida em RCC 

subtipo célula clara. 

Genbank 
Acc  

Ref Seq 
Símbolo do 

gene 
Nome do gene 

Região 
cromossômica 

Log2 

Morto/Vivo 

(média) 

SAM 

FDR 

(%) 

Golub 

(p-

value) 

AW364435 NM_174902 LDLRAD3 
low density lipoprotein receptor class 

A domain containing 3 
11p13 0.42 

2.70019
2714 

0.007 

AW369662 NM_199169 PMEPA1 
prostate transmembrane protein, 

androgen induced 1 
20q13.31 0.33 

1.23395

9036 
0.005 

AW392280 NM_024077 SECISBP2 SECIS binding protein 2 9q22.2 0.35 0 0.001 

AW601765 NM_003310 TSSC1 
tumor suppressing subtransferable 

candidate 1 
2p25.2 0.41 0 0 

AW602088 NM_001130823 DNMT1 DNA-cytosine-5- -methyltransferase 1 19p13.2 0.51 0 0.001 

AW606595 NM_001731 BTG1 
B-cell translocation gene 1, anti-

proliferative 
12q21.33 -0.79 

2.21754

9572 
0.005 

AW608727 NM_005013 NUCB2 nucleobindin 2 11p15.1 0.72 
4.02660

3169 
0.006 

AW899816 NM_004389 CTNNA2 
catenin (cadherin-associated protein), 

alpha 2 
2p12 0.65 0 0 

AW936188 NM_002265 KPNB1 karyopherin (importin) beta 1 17q21.32 0.52 
2.01330

1585 
0.005 

AW994902 NM_002948 RPL15 ribosomal protein L15 3p24.2 -0.95 0 0 

AW995991 NM_183401 RNF14 ring finger protein 14 5q31.3 0.43 0 0.001 

BE155866 NM_001130088 ABLIM2 
actin binding LIM protein family, 

member 2 
4p16.1 0.84 

2.01330

1585 
0.003 

BE156189 NM_002802 PSMC1 
proteasome (prosome, macropain) 26S 

subunit, ATPase, 1 
14q32.11 0.53 0 0 

BE160146 NM_001040660 TTC23 tetratricopeptide repeat domain 23 15q26.3 0.42 0 0.003 

BE166343 NM_178507 OAF OAF homolog (Drosophila) 11q23.3 0.27 
1.23395

9036 
0.007 

BE168197 NM_001001936 AFAP1L2 
actin filament associated protein 1-like 

2 
10q25.3 0.58 0 0 

BE174160 NM_005239 ETS2 
v-ets erythroblastosis virus E26 

oncogene homolog 2 avian 
21q22.2 0.33 

2.70019
2714 

0.009 

BE179064 NM_004781 VAMP3 
vesicle-associated membrane protein 3 

(cellubrevin) 
1p36.23 -0.38 

3.47752

0919 
0.005 

BE762727 NM_002035 KDSR 3-ketodihydrosphingosine reductase 18q21.33 0.78 0 0 

BE769564 NM_138421 SAAL1 serum amyloid A-like 1 11p15.1 0.60 
4.02660

3169 
0.005 

BE769759 NM_006357 UBE2E3 
ubiquitin-conjugating enzyme E2E 3 

(UBC4/5 homolog, yeast) 
2q31.3 -0.52 

2.21754
9572 

0.001 

BE833284 NM_001142316 LMO2 LIM domain only 2 (rhombotin-like 1) 11p13 -0.66 
2.21754

9572 
0 

BE840167 NM_001037666 GATSL3 GATS protein-like 3 22q12.2 0.61 0 0 

BE926554 NM_001791 CDC42 
cell division cycle 42 (GTP binding 

protein, 25kDa) 
4p15.31 0.46 

2.01330

1585 
0.005 

BF082343 NM_201544 LGALS8 lectin, galactoside-binding, soluble, 8 1q43 0.51 0 0 

BF085170 NM_003391 WNT2 
wingless-type MMTV integration site 

family member 2 
7q31.2 -0.31 

1.53010

9204 
0.001 

BF087349 NM_006116 MAP3K7IP1 
mitogen-activated protein kinase kinase 

kinase 7 interacting protein 1 
22q13.1 0.45 

1.23395

9036 
0.005 

BF330679 NM_144686 TMC4 transmembrane channel-like 4 19q13.42 0.43 0 0.001 

BF332317 NM_001316 CSE1L 
CSE1 chromosome segregation 1-like 

(yeast) 
20q13.13 0.92 0 0.001 

BF334661 NM_003046 SLC7A2 
solute carrier family 7 (cationic amino 

acid transporter, y+ system), member 2 
8p22 0.29 

2.70019

2714 
0.009 

BF375649 NM_005533 IFI35 interferon-induced protein 35 17q21.31 0.50 
2.01330

1585 
0.004 

BF751539 NM_004514 FOXK2 forkhead box K2 17q25.3 0.63 0 0.003 

BF761020 NM_001136562 AKAP2 A kinase (PRKA)  anchor protein 2 9q31.3 0.97 0 0.003 

BF769176 NM_006867 RBPMS RNA binding protein with multiple 8p12 0.66 0 0.002 



85 
 

 
 

Genbank 

Acc  
Ref Seq 

Símbolo do 

gene 
Nome do gene 

Região 

cromossômica 

Log2 

Morto/Vivo 
(média) 

SAM 

FDR 
(%) 

Golub 

(p-
value) 

splicing 

BF803359 NM_145112 MAX MYC associated factor X 14q23.3 0.45 0 0 

BF805098 NM_001042486 DLGAP4 
discs, large (Drosophila)  homolog-

associated protein 4 
20q11.23 0.62 0 0 

BF805749 NM_001135745 ALS2 amyotrophic lateral sclerosis 2 juvenile 2q33.1 0.93 0 0.003 

BF829498 NM_005419 STAT2 
signal transducer and activator of 

transcription 2, 113kDa 
12q13.3 0.34 

4.37174

0584 
0.005 

BF853007 NM_020529 NFKBIA 
nuclear factor of kappa light 

polypeptide gene enhancer in B-cells 

inhibitor, alpha 

14q13.2 0.49 
2.01330

1585 
0.009 

BF856925 NM_025230 WDR23 WD repeat domain 23 14q11.2 0.32 
4.37174

0584 
0.001 

BF857797 NM_173473 C10orf104 
chromosome 10 open reading frame 

104 
10q22.1 0.86 0 0 

BF880116 NM_052925 LENG8 
leukocyte receptor cluster (LRC)  

member 8 
19q13.42 0.52 0 0 

BF880146 NM_015042 ZNF609 zinc finger protein 609 15q22.31 0.73 0 0 

BF883446 XM_001725329 GAFA2 FGF-2 activity-associated protein 2 16q23.2 0.53 
1.23395

9036 
0 

BF890754 NM_006004 UQCRH 
ubiquinol-cytochrome c reductase 

hinge protein 
1p34.1 0.61 

2.01330
1585 

0.01 

BF892704 NM_001127663 GSN gelsolin (amyloidosis, Finnish type) 9q33.2 0.34 0 0.007 

BF897735 NM_032357 CCDC115 coiled-coil domain containing 115 2q21.1 0.57 0 0 

BF922399 NM_001014438 CARS cysteinyl-tRNA synthetase 11p15.4 0.39 0 0 

BF922962 NM_147783 CTSB cathepsin B 8p23.1 0.44 0 0.004 

BF928916 NM_006743 RBM3 RNA binding motif protein 3 Xp11.23 0.23 
4.37174

0584 
0.003 

BF962290 NM_005235 ERBB4 
v-erb-a erythroblastic leukemia viral 

oncogene homolog 4 (avian) 
2q34 0.53 0 0 

BF988750 n.a n.a n.a 5q14.3 0.39 0 0.003 

BF992143 NM_003387 WIPF1 
WAS/WASL interacting protein 

family, member 1 
2q31.1 0.72 0 0.003 

BG000814 NM_017736 THUMPD1 THUMP domain containing 1 16p12.3 -0.71 
1.53010

9204 
0 

BG012655 NM_004761 RGL2 
ral guanine nucleotide dissociation 

stimulator-like 2 
6p21.3 -0.52 

2.21754
9572 

0.001 

BG877797 NM_000055 BCHE butyrylcholinesterase 3q26.1 0.21 0 0.002 

BQ312267 NM_001012752 ABI1 abl-interactor 1 10p12.1 0.56 0 0 

BQ317836 NM_018951 HOXA10 homeobox A10 7p15.2 0.30 
2.01330

1585 
0.006 

BQ318543 NM_003380 VIM vimentin 10p13 -0.31 
1.53010

9204 
0.003 

BQ328971 NM_172390 NFATC1 
nuclear factor of activated T-cells, 

cytoplasmic, calcineurin-dependent 1 
18q23 0.56 

3.47752

0919 
0.002 

BQ360579 NM_022551 RS18 ribosomal protein S18 6qbl -0.50 0 0 

CK327098 n.a n.a n.a M6.708 0.62 0 0.005 

CK327114 NM_024910 ZNF767 zinc finger family member 767 7q36.1 0.69 0 0 

CK327194 NM_152383.4 DIS3L2 
DIS3 mitotic control homolog (S. 

cerevisiae)-like 2 
2q37.1 0.44 

2.70019

2714 
0.004 

 

Um estudo de redes enriquecidas foi feito usando a ferramenta Ingenuity Pathways 

Analysis. Foram identificadas quatro redes gênicas significativamente enriquecidas (p < 10
-7

) 

com genes do perfil de sobrevida, são elas: “Expressão gênica, Desenvolvimento e função do 

sistema reprodutivo, Replicação do DNA, Recombinação e reparo” (p < 10
-44

); 
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“Desenvolvimento e função do sistema cardiovascular, Morfologia tecidual, organização e 

agrupamento celular” (p < 10
-32

); “Câncer, crescimento celular e proliferação, Doença do 

sistema reprodutivo” (p < 10
-28

); “Movimento celular, Desenvolvimento e função do sistema 

hematológico, Tráfego de células imunes’ (p < 10
-16

). As moléculas presentes em cada rede 

estão listadas na Tabela 15. 

Tabela 15: Redes moleculares relacionadas à sobrevida de pacientes com RCC 

subtipo célula clara. 

Rede Moléculas presentes na rede: 

(+) expressão aumentada no perfil 

(-) expressão diminuída no perfil 

Score (-log p-

value) 

N° 

moléculas 

do perfil 

molecular 

Principais funções 

 1  Akt, Ap1, BAG1(-), CAMK2G (-), CaMKII, 

CARS (+), CAV1 (+), CBL (+), Creb, 

CREB1 (-), DNMT1 (+), ERBB4 (+), ERK, 

ETS2 (+), FOXK2 (+), FSH, Hsp90, 

LGALS8 (+), Mapk, MYH11 (+), NFkB 

(complex), PCNA (-), Pdgf, PDGF BB, PI3K, 

Proteasome, RNF14 (+), S100A7 (+), 

SECISBP2 (+), TCR, TK1 (+), UBE2, 

UBE2B (+), UBE2E3 (-), VIM (-) 

 44  20  Expressão gênica, Função e 

desenvolvimento do sistema 

reprodutivo, Replicação do 

DNA, recombinação e 

reparo 

 2  ABCC6 (+), ABLIM2 (+), AGT, ALS2 (+), 

ANXA4 (-), Ca2+, CCDC115 (+), CDC42 

(+), CETN2 (-), CORO1A (+), CTSB (+), 

DHX8, EDN1, F Actin, FAM160A2, 

FAM86C, FGD4 (-), FLJ11292 (+), FN1 (+), 

GTP, HNF4A, MMEL1, NUCB2 (+), NUP88 

(-), PSMC1 (+), RGL2 (-), RPL15 (-), RPS18 

(-), TBC1D3, TCF12 (-), TNFAIP1 (-), USP6 

(-), WDR23 (+), WIPF1 (+), WRNIP1 

 32  16  Função e desenvolvimento 

do sistema cardiovascular, 

Morfologia do tecido, 

Organização e agrupamento 

celular 

 3  ACPP (includes EG:55) (-), ATXN1, beta-

estradiol, CASP3 (-), CD97 (-), CDK2 (-), 

CENPE (+), CTBP1 (+), CTNNA2 (+), 

dihydrotestosterone, DZIP3 (-), EIF1AY (-), 

ERBB2, ESPL1, FEZ2, FNDC3B (+), 

HSD17B2 (+), IL6 (-), LENG8 (+), LMO2 (-

), MAP4 (-), MIR25, MIR17 (includes 

EG:406952), PINK1 (+), PMEPA1 (+), 

RAD21 (-), SAPS2 (-), SBNO2 (-), 

SLC39A14 (+), SLC41A1 (includes 

EG:254428) (+), SPOCK1 (+), TGFB1, 

TMPRSS2 (+), TSSC1 (+), ZNF609 (+) 

 28  14  Câncer, Proliferação e 

crescimento celular, Doença 

do sistema reprodutivo 
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Rede Moléculas presentes na rede: 

(+) expressão aumentada no perfil 

(-) expressão diminuída no perfil 

Score (-log p-

value) 

N° 

moléculas 

do perfil 

molecular 

Principais funções 

 4  ABI1 (+), ADAP1, AFAP1L2 (+), 

Androgen-AR, AZU1, B2M (-), Ck2, 

DEFCR3, DLGAP4 (+), ELP3 (includes 

EG:55140), Histone h3, IFI27, IL8, Insulin, 

Interferon alpha, KIR3DL1, MAX (+), Max-

Myc, MSK1/2, MUC4 (-), NCOA4 (-), P38 

MAPK, Pka, Pkc(s), PPP1R1A, PSMC3IP, 

RNA polymerase II, RSAD2 (-), SEPT4, 

ST14 (-), STAT2 (+), STX6 (-), TFIIF, 

VAMP3 (-), VCAM1 (-) 

 16  9  Movimento celular, Função 

e desenvolvimento do 

sistema hematológico, 

Tráfego de células imunes. 

 

 

Figura 11: Rede de moléculas relacionadas com a sobrevida de pacientes com RCC subtipo 

célula clara. A plataforma Ingenuity Pathway Analysis identificou a rede “Função e Desenvolvimento 

do Sistema Cardiovascular, Morfologia do Tecido, Organização e Agrupamento Celular” como a 

segunda mais enriquecida (p = 10
-32

). A rede é formada por 28 genes codificadores identificados a 

partir dos 64 genes do perfil molecular e de dados disponíveis da literatura. Vermelho: genes 

aumentados no perfil molecular; verde: genes diminuídos no perfil molecular; cinza: genes presentes 

na plataforma 4K; branco: genes ausentes na plataforma. O ncRNA intrônico do locus CDC42 foi 

acrescentado na figura por estar altamente expresso no grupo de alto risco, apesar que o gene 

codificador CDC42 não apresentou expressão alterada. 
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Estas redes apontam para possíveis novas interações entre as moléculas envolvidas na 

agressividade da doença, levando a um mau prognóstico. A segunda rede mais enriquecida 

possui o locus gênico CDC42. Nós identificamos que o ncRNA intrônico deste locus está 

altamente expresso entre os pacientes do grupo de alto risco; interessantemente, não foi 

detectada expressão diferencial do gene codificador da proteína (Figura 11).  

 

 Com o objetivo de fazer uma validação in silico, uma meta-análise de marcadores 

moleculares foi feita na plataforma Oncomine 3.0 (Material e Métodos,ítem 3.5). Nós 

listamos os 92 loci genômicos que hospedam os ncRNAs e os genes codificadores 

identificados nas análises de sobrevida descritas acima, e cruzamos estes dados com os dados 

disponíveis no banco da plataforma: quatro estudos na literatura que disponibilizaram os 

dados de expressão gênica e informação clínica de acompanhamento (Boer et al., 2001; 

Vasselli et al., 2003; Yang et al., 2005; Zhao et al., 2006).  

Identificamos 20 loci em comum, sendo que três destes hospedam ncRNAs intrônicos 

identificados no presente trabalho e genes codificadores nos trabalhos da literatura        

(Tabela 16).  Destes, 15 apresentam concordância em relação à expressão do transcrito, isto 

é, se aumentado ou diminuído no tumor em pelo menos um dos trabalhos da literatura. Os 

outros cinco apresentam expressão contrária. No nosso estudo foram identificados como 

aumentados em tumor e no estudo anterior foi descrito como diminuído. 
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Tabela 16: Meta-análise com dados de sobrevida de 4 estudos com câncer renal 

disponíveis na literatura 

Símbolo 

do Gene 

Nome do gene 
Tipo de 

sonda 

# Estudos 

concordantes/ # 

estudos c/ 

sobreposição 

Razão Log2 (Morto/Vivo) 

Este 

estudo 

Zhao 

et al.a 

Yang 

et al.b 

Vasselli et 

al.C 

Boer 

et al.d 

VCAM1 vascular cell adhesion 

molecule 1 

Exônico 2/2 -1.31 -0.51  -1.88*  

CLK3 CDC-like kinase 3 Exônico 2/2 0.78 0.29  0.28*  

UBE2B ubiquitin-conjugating 

enzyme E2B (RAD6 

homolog) 

Exônico 2/2 0.60  0.17  0.84* 

PCNA proliferating cell 

nuclear antigen 

Exônico 2/2 -0.63    -0.97* 

PHKB phosphorylase kinase, 

beta 

Intrônico 1/2 0.16 0.13* -0.19   

ANXA4 annexin A4 Exônico 1/1 -1.33 -0.45*    

ERBB2 v-erb-b2 erythroblastic 

leukemia viral 

oncogene homolog 2 

Exônico 1/1 -1.23  -0.15*   

NBL1 neuroblastoma, 

suppression of 

tumorigenicity 1 

Exônico 1/1 -0.83  -0.54*   

LMO2 LIM domain only 2 

(rhombotin-like 1) 

Exônico 1/1 -0.67 -0.44*    

BAG1 BCL2-associated 

athanogene 

Exônico 1/1 -0.65  -0.55*   

ARIH2 ariadne homolog 2 

(Drosophila) 

Exônico 1/1 -0.41  -0.22*   

TK1 thymidine kinase 1, 

soluble 

Exônico 1/1 0.59  0.45*   

FOXK2 forkhead box K2 Exônico 1/1 0.64  0.23*   

FNDC3B fibronectin type III 

domain containing 3B 

Exônico 1/1 0.73 0.25*    

HIST1H2

AC 

histone cluster 1, H2ac Intrônico 1/1 -0.16   -0.78*  
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Símbolo 

do Gene 

Nome do gene 
Tipo de 

sonda 

# Estudos 

concordantes/ # 

estudos c/ 

sobreposição 

Razão Log2 (Morto/Vivo) 

Este 

estudo 

Zhao 

et al.a 

Yang 

et al.b 

Vasselli et 

al.C 

Boer 

et al.d 

RBPMS RNA binding protein 

with multiple splicing 

Exônico 0/2 0.62 -0.30* -0.34*   

WDR60 WD repeat domain 60 Intrônico 0/2 0.83 -0.34* -0.19*   

TMC4 transmembrane 

channel-like 4 

Exônico 0/1 0.40  -0.55*   

CAV1 caveolin 1, caveolae 

protein, 22kDa 

Exônico 0/1 0.45   -1.42*  

CTNNA2 catenin (cadherin-

associated protein), 

alpha 2 

Exônico 0/1 0.68 -0.47*    

 

A meta-análise foi feita com dados de três estudos que pesquisaram expressão gênica 

correlacionada com sobrevida (Vasselli et al., 2003; Yang et al., 2005; Zhao et al., 2006) mais 

dados de um estudo de Boer et al. (Boer et al., 2001) que não analisou sobrevida mas 

disponibilizou dados clínicos de três anos de acompanhamento. Boer et al identificou 1738 

cDNAs diferencialmente expressos entre 37 indivíduos com amostras pareadas neoplásicas e 

não cancerosas de epitélio renal através do uso de um microarranjo de cDNA com 31500 

elementos. 

Zhao et al (Zhao et al., 2006) estudou 177 RCC célula clara primários através de 

microarranjos de DNA e identificou 259 genes com capacidade de predizer sobrevida livre de 

doença entre pacientes com 5 anos de acompanhamento em um grupo de validação 

independente (p < 0,001); Yang et al (Yang et al., 2005) estudou 34 casos de RCC papilar 

com 5 anos de acompanhamento usando a plataforma Affymetrix HGU133 Plus 2.0 e 

identificou um conjunto de 7 transcritos preditores para as duas subclasses identificadas no 

estudo, correlacionadas com características biológicas e clínicas; e Vasselli et al (Vasselli et 

al., 2003) estudou 58 tumores de rim primários de pacientes com 3-anos de acompanhamento 
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com RCC metastático – 51 célula clara, 6 papilar e 1 subtipo não-diferenciado – e identificou 

45 genes significativamente associados com maior ou menor sobrevida (p<0,001).  

No presente estudo nós identificamos promissores marcadores moleculares para 

sobrevida. Entre eles, 17 genes codificadores já haviam sido identificados previamente na 

literatura (Tabela 16). Por exemplo, o gene VCAM-1, diminuído em amostras de tumor 

primário de pacientes com mau prognóstico no nosso estudo foi descrito por Vasseli et al 

(Vasselli et al., 2003) como o mais importante marcador molecular de sobrevida identificado 

por seu estudo. Zhao et al (Zhao et al., 2006) também identificaram o gene VCAM-1 como um 

importante marcador de sobrevida.  

Em adição às assinaturas descritas, Kosari et al descreveram uma promissora assinatura 

para agressividade tumoral (Kosari et al., 2005) em um estudo de microarranjos com 28 

amostras de RCC célula clara e 12 amostras não-neoplásicas de rim. Em adição fez uma 

validação independente em 55 paciente por qPCR.  Mais recentemente, Yao at al (Yao et al., 

2008) descreveram um modelo de assinatura com três genes para predizer o futuro clínico 

baseado em amostras de 27 pacientes com RCC célula clara dos quais 16 apresentavam 

metástase. 

Os ncRNAs também são promissores marcadores moleculares. Três ncRNAs intrônicos 

identificados no presente trabalho são transcritos do loci gênico de genes codificadores 

previamente identificados como marcadores moleculares de sobrevida (Tabela 16).  

Um recente estudo que correlaciona um perfil de microRNA e câncer de rim comparando 

amostras tumorais e não-tumorais foi publicado por Jung at al (Jung et al., 2009). Este é o 

segundo trabalho que publica ncRNAs como marcadores moleculares de câncer de rim. O 

primeiro foi o nosso trabalho (Brito et al., 2008). 
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4.10. Análises Kaplan-Meier de sobrevida 

Curvas Kaplan-Meier de sobrevida são uma forma alternativa de representar a separação 

dos pacientes em dois grupos baseado na identificação prévia dos perfis gênicos, e 

incorporando outra variável independente, que é o tempo decorrido entre a cirurgia e o evento 

de morte por câncer. A análise de Kaplan-Meier com o perfil de ncRNAs (Figura 12A) 

mostrou que o perfil estratifica significativamente (p = 0,0015) os pacientes em um grupo de 

mau-prognóstico e alto risco (n = 11) e outro de bom prognóstico e baixo risco (n = 7).  

O perfil de expressão dos genes codificadores correlacionado com sobrevida           

(Figura 12B) separa os pacientes em dois grupos ligeiramente diferentes, i.e., um grupo de 

alto risco com 9 pacientes e um grupo de baixo risco (n = 9). A análise de Kaplan-Meier com 

esta assinatura de genes codificadores (Figura 12B) indica uma discriminação ainda maior    

(p < 0,0001) para os dois grupos, quando comparada com a assinatura dos ncRNAs.  
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Figura 12: Curvas de sobrevida Kaplan-Meier. (A) O perfil molecular ncRNA 

intrônico definiu os grupos de pacientes de alto risco (n = 11) e de baixo risco (n = 7) (p = 

0,0015). (B) O perfil molecular de genes codificadores definiu os grupos de pacientes de alto 

risco (n= 9) e de baixo risco (n= 9) (p < 0,0001). 

 

4.11. Análise do potencial codificador e conservação da estrutura secundária dos 

ncRNAs 

Estruturas secundárias conservadas em ncRNAs podem apontar para papéis funcionais 

destas moléculas, mantidos ao longo da evolução (Weile et al., 2007; Pang et al., 2009). 

Primeiramente, confirmamos o status não-codificador das moléculas identificadas que 

compõe a plataforma 4K. 

Os transcritos que compõe a plataforma 4K foram identificados como ncRNAs através do 

cruzamento (BLAT) de suas seqüências com o banco de dados do projeto UCSC Genome 

Browser (www.genome.ucsc.edu). As sequências que não mapearam em genes RefSeqs, 

mRNAs maduros ou mRNAs putativos foram classificadas como não codificadoras. 

Para confirmar o status não-codificador dos 33 transcritos intrônicos que compõem o 

perfil de malignidade e dos 28 que compõem o perfil de sobrevida foi usado o programa 
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Coding Potential Calculator (CPC) (Kong et al., 2007). Esta ferramenta classifica as 

seqüências em codificadoras e não codificadoras levando em consideração seis características: 

extensão, qualidade e integridade da ORF predita; e também o número, a qualidade e o frame 

dos hits nas buscas BLASTX ( http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Todos os transcritos 

intrônicos foram confirmados como não apresentando potencial para codificar uma proteína 

(Score < -1) (Kong et al., 2007).   

Para buscar estruturas secundárias conservadas e termodinamicamente estáveis nos 

ncRNAs intrônicos usamos o programa RNAz (Washietl et al., 2005). O programa combina 

análise comparativa de seqüências com predição de estruturas. 

Dos 33 ncRNAs intrônicos correlacionados com malignidade, um número considerável 

(7/33, i.e. 21%) apresentou estruturas secundárias conservadas e termodinamicamente 

estáveis. São os ncRNAs localizados nos seguintes loci gênicos: RAB31, CAPZB, TPM4, 

FBLIM1, MAPSK1, SLC2A1 e o AW880864 (detalhes dos loci na Tabela 10).    

Já entre os 29 ncRNAs intrônicos correlacionados com sobrevida apenas um (1/29, i.e. 

3%) apresenta conservação : O ncRNA hospedado no locus do gene ARRB2. As estruturas 

secundárias identificadas estão presentes em seis diferentes genomas e possuem um tamanho 

entre 65 e 119 pb. 

O estudo de estruturas secundárias conservadas em ncRNAs pode indicar um papel 

funcional destas moléculas, como um elemento regulatório, por exemplo. Os RNAs com 

função estrutural, de ligação, geralmente não possuem sinais característicos na seqüência 

primária mas possuem uma conformação estrutural muito conservada ao longo da evolução 

(Washietl et al., 2007; Gruber et al., 2008).   
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4.12. Hibridização das amostras de rim no microarranjo de 44K 

Para aprofundar o estudo dos ncRNAs expressos no câncer renal, foi feito um novo ensaio 

de microarranjos, desta vez usando a plataforma de oligonucleotideos 44K desenhada por 

nosso grupo (Nakaya et al., 2007) (Material e métodos, item 3.4.1). 

Esta plataforma combinada íntron-éxon permite investigar concomitantemente os níveis 

de expressão intrônicos e exônicos de um mesmo locus gênico. As sondas são fita-específica, 

o que permite identificar o sentido da mensagem, diferentemente da plataforma 4K em que as 

sondas são cDNAs dupla-fita. Uma ilustração do desenho de sondas da lâmina 44K é 

apresentada na Figura 13. 

 

 

Figura 13. Esquema visual do desenho de sondas da plataforma 44K. Sonda 1 é para 

transcritos não-codificadores antisenso Parcialmente Intrônicos (PIN) (flecha azul). Sondas 3 

e 4 são um par de sequências complementares reversas desenhadas para detectar transcritos 

antisenso ou senso Totalmente Intrônicos (TIN) (flechas preta e preta hachurada, 

respectivamente). Sondas exônicas senso 2 e 5 são para identificar transcritos codificadores de 

proteína (blocos e flecha vermelhos). 

 

Uma vez que a quantidade de material de tecido renal era limitante, decidimos fazer o 

estudo com 8 pools de RNA, 4 de tecido tumoral e 4 de tecido não-tumoral. Foram usadas 34 

amostras dos 17 pacientes que o par T/N estava disponível (Tabela 17). Foi usado 500ng de 
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RNA total de cada pool para amplificado do RNA poli(A)+ por T7-RNA polimerase. 

Detalhes em Material e Métodos, item 3.4.3. 

 

Tabela 17. Distribuição das amostras de RNA de tecido tumoral (T) e não-tumoral 

(N) em pools para hibridização. Os números seguidos de uma letra, no lado direito da 

tabela, indicam a identificação do paciente e o tecido correspondente (N ou T).  

 

 

 

 

 

 

 

4.13. Perfil de ncRNAs intrônicos parcialmente e totalmente intrônicos antisenso 

relacionados com malignidade identificados com a plataforma 44K 

Comparando os perfis de expressão gênica obtidos através de análise estatística 

supervisionada (SAM FDR 10%; Golub`s test, p ≤ 0,05), identificamos um conjunto de 66 

ncRNAs parcialmente intrônicos antisenso (AS-PIN) (Tabela 18) e um conjunto de 52 

ncRNAs totalmente intrônicos antisenso (AS-TIN) (Tabela 19) que segregam perfeitamente 

os dois grupos de amostras (Figura 14 A e B, respectivamente). 

Pool Pacientes incluídos no pool 

N1 3 N 26 N 28 N 29 N 27 N 

N2 31 N 8 N 14 N 32 N 
 

N3 5 N 24 N 9 N 30 N 
 

N4 1 N 10 N 11 N 17 N 
 

T1 3 T 26 T 28 T 29 T 27 T 

T2 31 T 8 T 14 T 32 T 
 

T3 5 T 24 T 9 T 30 T 
 

T4 1 T 10 T 11 T 17 T 
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Figura 14: Agrupamento hierárquico de ncRNAs antisenso correlacionados com 

malignidade em RCC subtipo célula clara. (A) 66 ncRNAs parcialmente intrônicos 

antisenso (AS-PIN) e (B) 52 ncRNAs totalmente intrônicos antisenso (AS-TIN). Os 

transcritos foram selecionados pelo teste SAM (FDR ≤ 10%) combinado com o teste de 

discriminação Golub (p ≤ 0,05). Cada transcrito é representado por uma linha no painel. Cada 

réplica biológica é mostrada em uma coluna. Vermelho representa transcritos aumentados em 

relação à media; verde representa transcritos diminuídos em relação à média. 
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Tabela 18: Lista dos 66 ncRNAs parcialmente intrônicos e antisenso diferencialmente 

expressos em RCC subtipo célula clara.  

Gene ID 

Locus 

Símbolo 

Locus 
Coordenada genômica (hg17) 

SAM - 

FDR (%) 
SNR 

Golub (p-

value) 

26751 SH3YL1 chr2:221131-221191 3.26 2.59 0.03 

4000 LMNA chr1:152920543-152920603 0.00 1.31 0.03 

154197 PNLDC1 chr6:160197425-160197485 0.00 2.67 0.03 

2878 GPX3 chr5:150386653-150386713 0.00 2.19 0.03 

506 ATP5B chr12:55320183-55320243 2.24 1.57 0.01 

283989 TSEN54 chr17:71029099-71029159 0.00 1.71 0.03 

10486 CAP2 chr6:17534799-17534859 5.74 1.39 0.03 

972 CD74 chr5:149764863-149764923 3.01 -1.67 0.03 

11336 SEC6L1 chr5:522913-522973 0.00 4.97 0.03 

498 ATP5A1 chr18:41920398-41920458 0.00 1.95 0.03 

8536 CAMK1 chr3:9782510-9782570 3.26 1.44 0.03 

498 ATP5A1 chr18:41923636-41923696 0.00 1.97 0.03 

63982 TMEM16C chr11:26537841-26537901 0.00 2.34 0.03 

11103 HRB2 chr12:74181803-74181863 5.50 -1.35 0.03 

957 COQ6 chr14:73494602-73494662 2.24 1.59 0.03 

3133 HLA-E chr6:30566140-30566200 0.00 -2.15 0.03 

9581 PREPL chr2:44460630-44460690 0.00 1.65 0.03 

9703 - chr17:23968403-23968463 3.26 1.77 0.03 

5204 PFDN5 chr12:51978095-51978155 0.00 1.48 0.03 

7431 VIM chr10:17315591-17315651 0.00 -2.20 0.03 

3956 LGALS1 chr22:36398989-36399049 3.01 -1.92 0.03 

7431 VIM chr10:17316757-17316817 0.00 -1.96 0.03 

83939 - chr3:151782102-151782162 2.24 1.78 0.03 

55937 APOM chr6:31733380-31733440 0.00 3.61 0.03 

5053 PAH chr12:101736700-101736760 0.00 3.99 0.03 

9528 C1orf8 chr1:54223420-54223480 0.00 1.79 0.03 

476 ATP1A1 chr1:116653284-116653344 2.24 1.74 0.03 

3945 LDHB chr12:21681335-21681395 0.00 2.24 0.03 

84162 KIAA1109 chr4:123623141-123623201 0.00 4.70 0.03 

10327 AKR1A1 chr1:45703249-45703309 3.26 3.55 0.03 

3945 LDHB chr12:21686268-21686328 0.00 1.63 0.03 

9812 KIAA0141 chr5:141296946-141297006 0.00 1.45 0.03 

5095 PCCA chr13:99977929-99977989 5.74 1.77 0.03 

84293 C10orf58 chr10:82181841-82181901 2.24 1.58 0.03 

8120 AP3B2 chr15:81146754-81146814 0.00 2.76 0.03 

137872 ADHFE1 chr8:67535108-67535168 2.24 1.53 0.03 

34 ACADM chr1:75938827-75938887 2.24 3.22 0.03 

51660 BRP44L chr6:166749945-166750005 0.00 2.36 0.03 

5096 PCCB chr3:137531444-137531504 2.24 2.33 0.03 

6524 SLC5A2 chr16:31406371-31406431 0.00 2.64 0.03 

8836 GGH chr8:64092683-64092743 0.00 3.96 0.03 

3920 LAMP2 chrX:119347138-119347198 2.24 1.44 0.03 

4072 TACSTD1 chr2:47517758-47517818 0.00 2.01 0.03 

22873 CLDN10 chr13:95027485-95027545 0.00 3.02 0.03 

85007 - chr5:177572650-177572710 0.00 3.00 0.03 

7633 ZNF79 chr9:127277740-127277800 2.24 1.21 0.02 
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Gene ID 

Locus 

Símbolo 

Locus 
Coordenada genômica (hg17) 

SAM - 

FDR (%) 
SNR 

Golub (p-

value) 

55788 C6orf209 chr6:70443094-70443154 2.24 1.62 0.03 

6721 SREBF2 chr22:40594303-40594363 5.74 1.11 0.03 

29098 SLC25A35 chr17:8133967-8134027 0.00 1.62 0.03 

1892 ECHS1 chr10:135068420-135068480 0.00 2.15 0.03 

213 ALB chr4:74651005-74651065 0.00 2.98 0.03 

2140 EYA3 chr1:28004153-28004213 0.00 1.89 0.03 

213 ALB chr4:74648839-74648899 0.00 2.03 0.03 

1353 COX11 chr17:50395731-50395791 0.00 2.45 0.03 

213 ALB chr4:74650331-74650391 0.00 1.46 0.03 

3679 ITGA7 chr12:54368291-54368351 2.24 1.86 0.03 

213 ALB chr4:74644326-74644386 0.00 1.41 0.03 

635 BHMT chr5:78451928-78451988 0.00 4.09 0.01 

11188 NISCH chr3:52488804-52488864 0.00 2.72 0.03 

1912 PHC2 chr1:33467030-33467090 0.00 2.57 0.03 

6710 SPTB chr14:64286565-64286625 2.24 1.16 0.03 

8802 SUCLG1 chr2:84572157-84572217 0.00 2.74 0.03 

2119 ETV5 chr3:187264907-187264967 2.24 1.10 0.03 

176 AGC1 chr15:87218095-87218155 5.74 1.13 0.02 

23037 PDZK3 chr5:31972011-31972071 0.00 2.17 0.03 

64344 HIF3A chr19:51524303-51524363 2.24 2.19 0.03 

 

 

Tabela 19: Lista dos 52 ncRNAs totalmente intrônicos e antisenso diferencialmente 

expressos em RCC subtipo célula clara.  

Gene ID 

Locus 

Símbolo 

Locus 
Coordenada genômica (hg17) 

SAM - FDR 

(%) 
SNR 

Golub (p-

value) 

10276 NET1 chr10:5474161-5474221 3.93 2.42 0.03 

80262 - chr16:65734458-65734510 0.00 1.48 0.03 

7869 SEMA3B chr3:50284346-50284398 9.65 -1.22 0.03 

2200 FBN1 chr15:46713958-46714018 3.93 1.60 0.03 

6311 ATXN2 chr12:110465546-110465598 7.13 1.89 0.03 

57222 - chr5:172208585-172208645 0.00 1.96 0.03 

157376 - chr8:125203216-125203268 0.00 5.65 0.03 

8224 SYN3 chr22:31524628-31524688 3.93 1.12 0.04 

64778 FNDC3B chr3:173292406-173292466 0.00 1.84 0.03 

54788 DNAJB12 chr10:73781617-73781677 0.00 1.53 0.03 

7038 TG chr8:134123608-134123668 3.20 -1.96 0.03 

7038 TG chr8:134124420-134124472 5.38 -1.79 0.03 

57414 RHBDL7 chr7:75158486-75158538 9.65 0.98 0.04 

170960 ABCA11 chr4:558457-558517 0.00 -2.46 0.02 

54796 BNC2 chr9:16669521-16669581 0.00 1.26 0.03 

8178 ELL chr19:18424022-18424082 0.00 1.82 0.03 

1238 CCBP2 chr3:42888708-42888760 0.00 2.78 0.03 

9320 TRIP12 chr2:230461425-230461485 8.89 1.24 0.03 

57553 MICAL3 chr22:16669684-16669744 7.13 -2.95 0.03 
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Gene ID 

Locus 

Símbolo 

Locus 
Coordenada genômica (hg17) 

SAM - FDR 

(%) 
SNR 

Golub (p-

value) 

4194 LRRN5 chr1:201366619-201366679 0.00 1.75 0.03 

26010 - chr2:201004846-201004906 9.65 -1.70 0.03 

1312 COMT chr22:18315669-18315729 0.00 1.58 0.03 

7936 BAT2 chr6:31547701-31547757 8.89 0.95 0.01 

3383 ICAM1 chr19:10251665-10251717 3.93 1.24 0.02 

5396 PRRX1 chr1:167370300-167370360 0.00 1.97 0.03 

116225 ZMYND19 chr9:137755920-137755980 0.00 -2.22 0.03 

3172 HNF4A chr20:42418686-42418738 0.00 5.08 0.03 

23102 - chr15:76102670-76102730 7.13 -2.61 0.02 

3172 HNF4A chr20:42419654-42419714 0.00 2.63 0.03 

8481 OFD1 chrX:13519198-13519258 3.93 1.47 0.03 

148641 SLC35F3 chr1:230712891-230712951 3.93 1.51 0.03 

56999 ADAMTS9 chr3:64538945-64539005 0.00 1.17 0.03 

1612 DAPK1 chr9:87445250-87445310 0.00 1.58 0.03 

10988 METAP2 chr12:94596529-94596581 0.00 1.95 0.03 

57706 KIAA1608 chr9:123226824-123226884 7.13 1.70 0.02 

8038 ADAM12 chr10:128028052-128028112 7.13 -1.68 0.03 

283219 - chr11:77568463-77568523 9.65 0.89 0.03 

9265 PSCD3 chr7:5983283-5983343 0.00 2.21 0.03 

55082 - chr13:106000031-106000091 0.00 1.17 0.03 

112597 - chr2:87638907-87638967 3.93 1.74 0.03 

81285 OR51E2 chr11:4664406-4664466 9.65 1.44 0.03 

5152 PDE9A chr21:42983465-42983525 3.93 1.59 0.03 

26229 B3GAT3 chr11:62144417-62144477 9.65 1.23 0.03 

23705 IGSF4 chr11:114627182-114627242 8.89 1.37 0.03 

55034 MOCOS chr18:32035822-32035882 0.00 3.79 0.03 

55034 MOCOS chr18:32098167-32098219 5.38 1.41 0.03 

83696 - chr8:141266251-141266303 0.00 2.00 0.02 

9759 HDAC4 chr2:239779252-239779312 3.93 1.44 0.03 

55805 LRP2BP chr4:186682968-186683028 9.65 -1.48 0.03 

22884 WDR37 chr10:1130288-1130348 0.00 1.26 0.03 

2744 GLS chr2:191628866-191628926 9.65 1.12 0.03 

128553 C20orf17 chr20:51513424-51513484 0.00 1.55 0.03 

 

Nós cruzamos os dados das diferentes sondas presentes nesta plataforma para analisar se 

ncRNAs e genes codificadores hospedados no mesmo locus gênico estavam 

concomitantemente alterado. Nós encontramos um subconjunto dentro dos TINs antisenso 

identificados acima para os quais o gene codificador correspondente ao mesmo locus também 

esta estatisticamente alterado. A Figura 15 apresenta o perfil de expressão dos transcritos 

TIN senso e antisenso alterados com um padrão similar (Figura 15A) ou invertido (Figura 

15B) em relação ao gene codificador. 
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Figura 15: Perfil de expressão correlacionado de RNAs antisenso e senso Totalmente 

Intrônicos (TIN) e do éxon 3`do gene codificador em amostras de RCC versus amostras 

não-tumorais.  

Subconjuto de 28 TIN RNAs que apresentam padrão de expressão correlacionado ao 

padrão de expressão do éxon 3` do gene codificador de proteína presente no mesmo locus. (A) 

8 pares foram identificados onde o éxon 3`do gene codificador (painel da direita) apresenta 

padrão de expressão similar ao do RNA TIN antisenso (painel da esquerda); (B) 5 pares foram 

identificados onde éxon 3`do gene codificador (painel da direita) apresenta padrão de 

expressão invertido ao do RNA TIN antisenso (painel da esquerda); (C) 13 pares foram 

identificados onde o éxon 3`do gene codificador (painel da direita) apresenta padrão de 

expressão similar ao do RNA TIN senso (painel da esquerda); (D) 2 pares foram identificados  

onde éxon 3`do gene codificador (painel da direita) apresenta padrão de expressão invertido 

ao do RNA TIN antisenso (painel da esquerda); Cada transcrito é representado por uma linha 

no painel. Cada réplica biológica é mostrada em uma coluna. Vermelho representa transcritos 

aumentados em relação à media; verde representa transcritos diminuídos em relação à média. 
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Tabela 20: Lista dos 28 ncRNAs totalmente intrônicos antisenso e senso com padrão 

de expressão correlacionado com padrão do éxon 3` do gene codificador.  

Tipo de 

sonda 

Gene 

ID 

Símbolo do 

gene 
Descrição do gene 

 Localização 

cromossômica 

Padrão 

expressão 

no RCC - 

TIN 

Padrão 

expressão 

no RCC - 

Éxon 3` 

TIN 

Antisenso 
2744 GLS glutaminase 

2q32-

q34 
diminuído diminuído 

TIN 

Antisenso 
2200 FBN1 fibrillin 1 15q21.1 diminuído aumentado 

TIN 

Antisenso 
80262 C16orf70 chromosome 16 open reading frame 70 16q22.1 diminuído diminuído 

TIN 

Antisenso 
57414 RHBDD2 rhomboid domain containing 2 7q11.23 diminuído diminuído 

TIN 

Antisenso 
57706 DENND1A DENN/MADD domain containing 1A 9q33.2 diminuído diminuído 

TIN 

Antisenso 
3383 ICAM1 

intercellular adhesion molecule 1 (CD54), 

human rhinovirus receptor 

19p13.3-

p13.2 
diminuído aumentado 

TIN 

Antisenso 
54788 DNAJB12 

DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 

12 
10q22.1 diminuído diminuído 

TIN 

Antisenso 
64778 FNDC3B fibronectin type III domain containing 3B 3q26.31 diminuído aumentado 

TIN 

Antisenso 
57222 ERGIC1 

endoplasmic reticulum-golgi intermediate 

compartment (ERGIC) 1 

5q35.1-

q35.2 
diminuído aumentado 

TIN 

Antisenso 
54796 BNC2 basonuclin 2 

9p22.3-

p22.2 
diminuído diminuído 

TIN 

Antisenso 
8038 ADAM12 

ADAM metallopeptidase domain 12 (meltrin 

alpha) 
10q26.3 aumentado aumentado 

TIN 

Antisenso 
7936 RDBP RD RNA binding protein 6p21.3 diminuído diminuído 

TIN 

Antisenso 
7869 SEMA3B 

sema domain, immunoglobulin domain (Ig), 

short basic domain, secreted, (semaphorin) 3B 
3p21.3 aumentado diminuído 

TIN 

Senso 
1001 CDH3 cadherin 3, type 1, P-cadherin (placental) 16q22.1 diminuído diminuído 

TIN 

Senso 
29842 TFCP2L1 transcription factor CP2-like 1 2q14 diminuído diminuído 

TIN 

Senso 
6568 SLC17A1 

solute carrier family 17 (sodium phosphate), 

member 1 

6p23-

p21.3 
diminuído diminuído 

TIN 

Senso 
5101 PCDH9 protocadherin 9 

13q14.3-

q21.1 
diminuído diminuído 

TIN 

Senso 
2104 ESRRG estrogen-related receptor gamma 1q41 diminuído diminuído 

TIN 

Senso 
84952 CGNL1 cingulin-like 1 15q21.3 diminuído diminuído 

TIN 

Senso 
83715 ESPN espin 

1p36.31-

p36.11 
diminuído diminuído 

TIN 

Senso 
57580 PREX1 

phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-

dependent RAC exchanger 1 
20q13.13 diminuído aumentado 

TIN 

Senso 
51363 

GALNAC4S-

6ST 
B cell RAG associated protein 10q26 aumentado aumentado 

TIN 

Senso 
861 RUNX1 

runt-related transcription factor 1 (acute 

myeloid leukemia 1; aml1 oncogene) 
21q22.3 aumentado aumentado 

TIN 

Senso 
7009 TEGT 

testis enhanced gene transcript (BAX inhibitor 

1) 

12q12-

q13 
aumentado diminuído 

TIN 

Senso 
5210 PFKFB4 

6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-

biphosphatase 4 

3p22-

p21 
aumentado diminuído 

TIN 

Senso 
138046 LOC138046 hypothetical protein LOC138046 8q21.2 diminuído diminuído 

TIN 

Senso 
9356 SLC22A6 

solute carrier family 22 (organic anion 

transporter), member 6 

11q13.1-

q13.2 
diminuído diminuído 

TIN 

Senso 
64081 PBLD 

phenazine biosynthesis-like protein domain 

containing 

10pter-

q25.3 
diminuído diminuído 
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O estudo em larga-escala feito com a plataforma 44K identificou um conjunto de ncRNAs 

intrônicos potencialmente envolvidos na modulação da expressão do gene codificador. Uma 

possibilidade é a ação em ação em cis, já descrita para outros ncRNAs (Louro et al., 2009). 

Estes dados apontam para possíveis sistemas de regulação da expressão gênica em câncer. Em 

adição, os transcritos identificados no estudo podem ser promissores marcadores moleculares 

de carcinoma renal subtipo célula clara. 

 

4.14. Seleção de ncRNAs para experimentos de RT-qPCR 

 

Com o objetivo de medir a expressão de transcritos de uma forma independente aos 

microarranjos, foram selecionados 3 locus com expressão diferencial detectada tanto para o 

ncRNA quanto para o gene codificado do mesmo locus. Para esta seleção foram levados em 

consideração dados da literatura. 

A proteína SEMA3B, uma vez secretada, atua como supressora de tumor por indução da 

apoptose  (Tse et al., 2002). Faz sentido, portanto, a diminuição do nível de expressão do 

RNA codificador da proteína, detectado nos tumores renais. Esta proteína apresenta 4 

isoformas diferentes, sendo uma não funcional. A partir desta observação, levantamos a 

hipótese de que o aumento da expressão do transcrito intrônico – medido do nosso estudo - 

pode favorecer a expressão da isoforma mais curta não-funcional, que não seria detectada pela 

sonda do 3’-éxon no microarranjo, em detrimento da expressão da forma longa funcional. 

Assim a expressão da isoforma longa e que tem papel supressor de tumor estaria diminuída no 

câncer renal.  

A proteína “molécula de adesão intercelular-1” (ICAM-1) está envolvida em dois aspectos 

funcionais importantes na biologia tumoral: potencialização da metástase e modulação de 
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mecanismos de defesa celular como citotoxidade tumoral mediada por linfócito O seu papel 

em RCC é estudado há mais de dez anos (Obiri et al., 1995; Tanabe et al., 1997). No nosso 

estudo a expressão do RNA do locus ICAM1 está aumentada em RCC e a expressão do TIN 

está diminuída. Seria muito interessante confirmar através de outra técnica que existe uma 

correlação entre o nível aumentado de ICAM1 e o nível diminuído do TIN de mesmo locus 

em pacientes com RCC. 

A proteína glutationa peroxidase 3 é uma enzima com papel crítico na detoxificação de 

espécies reativas de oxigênio (ROX) e na manutenção da integridade gênica das células 

mamíferas. Recentemente esta enzima foi descrita como inativada em câncer de próstata (Yu 

et al., 2007) No nosso estudo a expressão gênica desta enzima aparece diminuída assim como 

o PIN deste locus. 

Como mostrado mais abaixo, medimos os três ncRNAs e o gene codificador do mesmo 

locus. Foi realizado o protocolo de RT-PCR em tempo real, conforme descrito em Materiais e 

Métodos, item 3.6, a partir de amostras de tumor e tecido não tumoral adjacente de pacientes 

com RCC. Estas amostras fizeram parte do pool de RNAs total que foi usado para as 

hibridizações com o microarranjo 44K. Nos experimentos de microarranjo, foram detectados 

os níveis de expresssão do SEMA3B TIN aumentado em tumor e SEMA3B éxon 3’ 

diminuído; ICAM-TIM diminuído em tumor e ICAM éxon 3’ aumentado; GPX- PIN 

diminuído em tumor e GPX éxon 3´ também diminuído.  

 A Figura 16 mostra o padrão de expressão, em 3 ou 4 pacientes, dos transcritos 

codificadores (éxon 3´) dos loci SEMA3B (p = 0,01) e GPX (p = 0,05). Diferenças 

significativas entre tumoral e não-tumoral foram detectadas por Teste-t. Para o éxon 3’ do 

gene ICAM, o padrão de expressão parece também concordar com o padrão que foi medido 
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na plataforma 44K (p = 0,06), entretanto para confirmar é necessário estender este estudo para 

mais amostras.  

 O padrão de expressão dos três ncRNAs identificados nos microarranjos não foi 

confirmado (Figura 16). O ncRNA SEMA3B-TIN apresentou um padrão inverso ao 

observado no microarranjo. O GPX-PIN e o ICAM-TIN apresentaram expressão variada entre 

as amostras. 

 

Figura 16: Níveis relativos de expressão de três transcritos intrônicos (SEMA3B-TIN, GPX-

PIN e ICAM-TIN) e dos transcritos exônicos 3’ codificadores de proteína do mesmo locus, em 

tumores de RCC e  tecido não-tumoral adjacente. A diferença de expressão entre tumor (T) e não-

tumor (N) é concordante com o que foi detectado nos microarranjos nos genes codificadores de 

proteína. Nos ncRNAs o padrão de expressão variou entre as amostras, ou foi inverso ao observado no 

microarranjos (SEMA3B). Para cada gene, os experimentos foram feitos em triplicata. Para cada 

transcrito testado, foi utilizado o gene HPRT1 (Hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1) como 

referência para normalização entre as amostras de pacientes. Os dados de expressão relativa nas 

amostras não tumorais foram fixados como valor 1 para fins de comparação.  
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A contribuição individual de cada amostra pode tornar difícil a validação da expressão dos 

ncRNAs, transcritos identificados como diferencialmente expressos em um  pool de amostras 

onde variação individual fica diluída. Além disso, o RT-PCR em tempo real foi feito com 

cDNA dupla-fita gerado por oligo-dT como descrito nos Métodos, e não com cDNA gerado 

para uma fita específica, por falta de amostra suficiente para esta última medida. Já a medida 

no microarranjo 44K é fita-específica (sonda de oligonucleotídeo fita-simples) o que pode 

explicar as diferenças obtidas. 

Soma-se a isto o fato de que os ncRNAs intrônicos apresentam um nível de expressão 

menor em relação aos genes codificadores de proteína (Nakaya et al., 2007). É esperado que 

seja mais difícil observar a diferença de expressão entre dois grupos de amostras desse tipo de 

transcrito. Será imprescindível expandir este estudo de validação independente para um 

número maior de amostras, no mínimo com o mesmo número de amostras que foram usadas 

para formar os pools de RNA usados nos experimentos de microarranjo. 

 

5. CONCLUSÃO 

Este trabalho avaliou a contribuição dos ncRNAs nas alterações moleculares do carcinoma 

renal subtipo célula clara. Foi identificada pela primeira vez uma assinatura de expressão 

exclusiva de 36 ncRNAs intrônicos capaz de distinguir amostras de tecido tumoral  de  tecido 

não-tumoral. Além disso, novos candidatos a marcadores moleculares de transformação 

maligna foram identificados. Foi identificada pela primeira vez uma assinatura de expressão 

gênica exclusiva de 27 ncRNAs capaz de distinguir com alta acurácia pacientes com bom e 

mau prognóstico a partir de amostras tumorais primárias. Os novos genes codificadores 

identificados neste estudo como marcadores moleculares, e especialmente os novos ncRNAs 

podem vir a contribuir para um diagnóstico antecipado da doença e para uma melhor predição 
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da evolução clínica dos pacientes com carcinoma renal subtipo célula clara. Por outro lado 

estes candidatos podem ser estudados como novos alvos moleculares para terapias 

direcionadas. 

Testes que predizem a evolução individual de pacientes com câncer, baseados em perfis 

de expressão gênica, estão se tornando mais freqüentes (van't Veer and Bernards, 2008) e 

prometem contribuir para um grande avanço nesta área, na direção de uma terapia 

personalizada efetiva (Sawyers, 2008). Nossos achados devem acrescentar mais informações 

que permitam avançar nesta direção do diagnóstico molecular detalhado e tratamento 

personalizado, principalmente porque aponta para a importância de incluir ncRNAs no 

conjunto de genes alterados em cada indivíduo. Nossos dados devem também contribuir para 

aumentar o interesse no estudo funcional de um conjunto de ncRNA envolvidos em câncer, 

permitindo o avanço da compreensão do papel dos ncRNAs longos intrônicos na biologia 

celular dos tecidos normal e malignizado. 
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