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RESUMO
Cruz, LO. Idenficação e seleção de novos genes humanos associados a tumores
a partir de dados obtidos no Projeto Transcript Finishing Initiative (TFI).
2007. 180p. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas
(Bioquímica). Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Após o seqüenciamento completo do genoma humano, a busca e
caracterização do conjunto completo de genes humanos constitui-se no
principal desafio nesta área de investigação, sendo o passo limitante para o
progresso na exploração dos dados contidos no seqüenciamento deste
genoma.
O

projeto

de

transcriptoma

denominado

“Transcript

Finishing

Initiative” (TFI) surgiu neste contexto, com o objetivo principal de gerar
fragmentos parciais de transcritos humanos, que não haviam sido descritos
previamente e determinar sua seqüência, para iniciar a caracterização de
novos genes humanos. A estratégia utilizada foi o alinhamento de todas as
seqüências ORESTES e ESTs disponíveis com a seqüência pública do
genoma humano e o agrupamento/clusterização destas com base nas
coordenadas deste genoma. Algumas das regiões que não eram cobertas por
estas seqüências foram, então, completadas, por RT-PCR, utilizando-se
primers ancorados nos clusters vizinhos. Cada par de clusters de ESTs
selecionado para validação experimental foi designado como uma Unidade do
“Transcript Finishing” (TFU), tendo sido validadas experimentalmente, pelo
grupo TFI, Um total de 211 TFUs foram validadas, sendo que 197 seqüências
consenso

foram

submetidas

ao

Genbank

(CF272536–CF272733).

Atualmente, apenas um pequeno número destas seqüências ainda são
considerados genes novos, sem que haja um cDNA depositado em banco de
dados; contudo para um número considerável destas TFUs não existe
qualquer caracterização sobre sua função.
Na tentativa de contribuir para melhor caracterização dos genes
identificados no projeto TFI, e tendo, como base, a linha de pesquisa do
laboratório, que busca genes diferencialmente expressos envolvidos em
transformação

maligna/tumorigênese,

o

presente

trabalho

propôs

i

a

RESUMO

utilização das seqüências TFUs para estudar sua possível associação com
tumores de glia humanos e outros tipos de tumores (de próstata e de mama).
Para tanto, as TFUs foram analisadas “in silico” para estabelecer seu
grau de ineditismo como um novo gene ou um gene sem função conhecida,
e, para análise de sua expressão diferencial entre tecidos normais e tumorais
de cérebro, próstata e mama. Para validar estas análises computacionais na
bancada, foram gerados macro- e microarranjos de DNA utilizando-se as
TFUs disponíveis como clones físicos ou amplicons, para o rastreamento com
sondas das linhagens celulares A172 e T98G de glioblastomas. Os
resultados

das

análises

destes

dados

foram

confirmados

por

PCR

quantitativo tanto nas linhagens como em amostras clínicas de astrocitomas
que apresentam diversos graus de malignidade. Como resultado, foi possível
organizar um Banco de Clones Físicos de TFUs, além de identificar e
selecionar uma TFU (168), cuja expressão correlaciona diretamente com o
grau de malignidade dos tumores de glia. Esta seqüência corresponde a um
novo gene, já que não existe a seqüência de cDNA completo nos bancos de
dados. Em vista disto, a TFU168 foi selecionada para estudos funcionais
posteriores, que já estão em andamento, através da obtenção de sua
seqüência completa de cDNA para ensaios de superexpressão e do
silenciamento gênico através de RNAi.

Palavras-chave: TFI, Transcriptoma, Glioblastomas, novos genes humanos,
expressão diferencial.
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ABSTRACT
Cruz, LO. Identification and selection of new human genes associated with tumors from
the Transcript Finishing Initiative (TFI) Project data. 2007. 180p. PhD Thesis - Graduate
Program Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Upon complete sequencing of the human genome, identification and
characterization of the complete set of human genes constitutes the major
challenge in this research field, constituting the limiting step for progress in
exploration of the informations contained in the genome sequencing data.
The Transcript Finishing Initiative (TFI) transcriptome project arose in
this context, aiming at the generation, sequencing and characterization of
partial new human transcripts and genes. The strategy adopted was the
alignment of the all the available ORESTES and EST sequences data with
the public human genome sequence and their clusterization based on the
coordinates of this genome. Thus, some of the regions which were not cover
by ESTs and ORESTES (gaps) were then completed by RT-PCR using primers
anchored in the neighboring clusters. Each pair of EST clusters selected for
experimental validation was named Transcript Finishing Unit (TFU). A large
number (211) of TFUs were validated and 197-consensus sequences were
submitted to the Genbank (CF272536-CF272733). At present, only a few of
these sequences are considered as new genes without a full-length cDNA
sequence

deposited

in

the

data

bank,

however,

no

functional

characterization is yet available for a large number of these sequences.
In an attempt to contribute to further characterization of these genes
identified in the TFI project and keeping in mind the main interest of our
laboratory, which is the identification of differentially expressed genes in
tumor versus normal tissue, the present work aims at utilizing these TFUs to
find differentially expressed genes associated with human glial tumors and
with other kinds of tumors.
To this end, these sequences were first subjected to in silico analysis in
order to establish their degree of ineditism (new sequences and/or sequences
iii
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with unknown function) and their expression profile between normal and
tumoral tissues of brain, mammary gland and prostate. To validate this
computational analysis, DNA macro- and microarrays were generated with
the TFU sequences and screened with cDNA probes obtained from the A172
and T98G glioblastomas cell lines. The results of these screenings were
confirmed by quantitative PCR both in cell lines and in tumor samples of
different degrees of malignancy.
The results obtained in this work allowed the organization of a TFUs
Physical Clones Bank and the identification and selection of one sequence
(TFU168), whose expression is directly related to the degree of tumor
malignancy. This sequence constitutes a new gene, since no complete cDNA
sequence is available in the data banks. Therefore, TFU168 was selected for
further functional studies by obtaining its full-length cDNA sequence to be
used for over expression by silencing this gene using RNAi.

Key-words:

TFI,

Transcriptome,

Glioblastomas,

New

human

genes,

differential expression
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1. INTRODUÇÃO

1.1.

Busca de novos genes humanos:
Com o seqüenciamento completo do genoma humano, publicado por

dois grupos independentemente (Lander et al, 2001; Venter et al, 2001;
International Human Genome Sequencing Consortium, 2004) houve um
grande

impulso

na

pesquisa

genômica, abrindo

caminho

para

o

seqüenciamento de outros genomas com alto grau de complexidade, como
o de murinos (Waterston, 2002), e oferecendo novos desafios aos
pesquisadores dessa área.
Atualmente,

o

principal

desafio

ainda

é

a

identificação

e

caracterização do conjunto completo dos genes codificados contidos nesta
seqüência e a construção de um mapa funcional do genoma humano.
Apesar das expectativas

geradas em torno

dos

projetos de

seqüenciamento do Genoma Humano (International Human Genome
Sequencing Consortium – IHGSC e Celera Genomics), sua finalização não
levou a dados conclusivos sobre a identificação completa dos genes
presentes na seqüência humana (Das et al, 2001) ou sobre a possível
função dos genes identificados. Esta análise está sendo o passo limitante
no progresso da exploração dos dados de seqüenciamento (Camargo et al,
2001).
Vários tipos de abordagens estão sendo usadas para a identificação
de novos genes humanos, como, por exemplo:
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 Análises de similaridades de seqüências gênicas e protéicas
previamente identificadas, tanto em humanos como em outras
espécies;
 Análises “in silico”, que podem ter, como princípio, análises de
domínios

e

homologias,

assim

como

programas

computacionais de predição gênica, que são desenvolvidos
para reconhecer padrões na estrutura gênica, como regiões
codificantes e seqüências sinalizadoras (promotores, códons
de início e parada da síntese de RNA, sítios de “splicings” e
sinais de poliadenilação) (Camargo et al, 2002; Saha et al,
2002). Entretanto, estes métodos computacionais exibem
diversas limitações (Reymond et al, 2002), entre as quais, a
inabilidade de identificar uma fração importante de genes e de
exons, quando estes não apresentam a estrutura gênica típica
que

está

determinada

no

programa

de

predição, e

a

dificuldade de apresentar evidências definitivas de que estas
seqüências são realmente expressas.
Para o catálogo completo dos genes humanos, muitos pesquisadores
têm adotado outras estratégias, como: o aperfeiçoamento dos programas
de predição gênica, a produção de seqüências de outros organismos e a
produção, em larga escala, de dados de seqüências expressas.
De fato, o seqüenciamento destas seqüências expressas, tanto ESTs
(“expressed sequence tags”) como cDNAs completos (“full length”), é a
estratégia que mais tem colaborado para a identificação de novos genes
humanos, pois não só dão evidências experimentais concretas da
2
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existência de um gene, ao sequenciar uma molécula de cDNA diretamente,
como, também, permite o mapeamento de cada gene com a identificação
exata do início e do final de cada exon. Além disso, este tipo de abordagem
tem a capacidade de identificar transcritos alternativos de um gene, os
“splicings”, e ainda, contribuir para a definição do padrão de expressão do
mesmo, tanto tecidual como temporal (Camargo et al, 2002).
Existe um grande número de ESTs humanas descritas (7,8x106) as
quais foram depositadas na base de dados GenBank/EMBL/DDBJ
(Benson et al, 2007), tendo sido derivadas de diferentes tecidos. Estas
ESTs são provenientes, principalmente, de projetos de seqüenciamento em
massa como “Merck Gene Index Project” (Eckman et al, 1998), “Cancer
Genome Anatomy Project” (CGAP) (Strausberg et al, 2001) e do Projeto
Genoma Humano do Cancer - Ludwig/FAPESP (HCGP) (Dias Neto et al,
2000). Entretanto, é amplamente reconhecido que os dados de ESTs
podem estar sujeitos a artefatos, como: seqüências parciais e de baixa
qualidade e contaminações de vários tipos. Além disso, alguns transcritos
podem estar sub-representados nestas bibliotecas devido à sua baixa
abundância.

Como

mostrado

por

The

Ludwig–FAPESP

Transcript

Finishing Initiative, 2004, apesar do alto número de ESTs disponíveis,
estas não cobrem inteiramente o transcriptoma humano, sendo ainda
necessária a geração de dados adicionais de seqüências transcritas.
A geração de cDNAs completos é o ideal para a descrição de um
transcrito, no entanto, para isso é necessário a construção de bibliotecas
enriquecidas com cDNAs completos, o que é algo tecnicamente mais
complicado. Neste sentido, foi demonstrado por Reymond et al. 2002 e
3
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Silva et al. 2003, que o uso racional dos dados de ESTs, juntamente com
os dados do genoma humano, se mostraram altamente informativos na
caracterização de novos genes humanos.

1.2.

O Projeto “Transcript Finishing Initiative” (TFI):
No contexto de geração de dados adicionais de seqüências

expressas, o projeto “Transcript Finishing Initiative” (TFI) surgiu como
uma extensão do Projeto Genoma Humano do Câncer (HCGP/FAPESPLIRC), com o objetivo principal de identificar e sequenciar novos genes
humanos. Realizado por um consórcio composto por quatro grupos de
Bioinformática e 31 laboratórios do Estado de São Paulo, sendo dois deles
grupos coordenadores: o da Dra. Mari Sogayar juntamente com o
laboratório da Dra. Anamaria Camargo do Instituto Ludwig de Pesquisa
sobre o Câncer.
A estratégia utilizada por este projeto para gerar e sequenciar novos
transcritos, foi o alinhamento de todos os dados disponíveis de ORESTES
e ESTs com a seqüência pública do genoma humano (disponibilizado pelo
National Center for Biotechnology Information-NCBI) com a ferramenta
BLASTn e

a integração destes dados numa

base

de

dados de

transcriptoma. Além disso, foi mapeado no genoma humano, um
conjunto de ESTs que são marcadores únicos de terminais 3´ (“trusted 3´
ends”) (Iseli et al 2002), as quais foram usadas para a orientação e a
determinação do final de cada transcrito. As seqüências expressas
provindas

de

diferentes

projetos,

que

compartilham

as

mesmas

coordenadas no genoma, foram agrupadas formando “clusters”. Para
4
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facilitar a visualização destes alinhamentos foi desenvolvida uma
Interface Gráfica, que possibilitava, também, o acesso a informações
como: o projeto do qual provinham as ESTs, o tecido de origem e a
porcentagem de identidade desta EST com o DNA genômico (Figura 1).
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Figura 1: Interface Gráfica do projeto TFI:
A interface mostra uma região da seqüência do genoma humano como uma linha amarela, a
escala é em pares de base (pb). As ESTs que alinham com esta seqüência genômica são
mostradas em cores diferentes conforme o projeto de origem: ORESTES do consórcio
FAPESP/LICR Human Cancer Genome Project em roxo; CGAP em verde, MGC em azul, e
TFI em amarelo. As linhas representam estruturas de “splicing”. A interface mostra uma
TFU validada experimentalmente unindo dois “clusters” de ESTs. Os triângulos verdes
representam a presença de 3’ “tags”. Fonte: The Ludwig–FAPESP Transcript Finishing
Initiative, 2004
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As regiões do genoma não cobertas por ESTs (que foram chamadas
de “gaps”) foram selecionadas para serem completadas por RT-PCR.
Foram

desenhados

“primers” ancorados

nas

ESTs

dos

“clusters”

adjacentes ao gap para preencher este espaço vazio, considerando-se,
então, que se tratava de um único gene. Os critérios para seleção foram:
a) que os pares selecionados não possuíssem um cDNA completo descrito
na mesma coordenada; b) que tivessem alinhamento não contíguo ao
genoma (estrutura de “splicing”); c) que a distância máxima entre eles
fosse de 10Kb. Um total de 2.373 pares de “clusters” foram selecionados e
submetidos à uma inspeção visual utilizando-se a Interface Gráfica.
A inspeção visual consistiu da análise das similaridades e a
verificação dos 3´tags dos pares de “clusters” selecionados previamente.
Selecionou-se um total de 489 pares de “clusters”, que representavam
genes não descritos na época da seleção. Cada par de “cluster” de ESTs
selecionados para validação experimental foi designado como uma
Unidade do “Transcript Finishing” (TFU - “Transcript Finishing Units”).
Como resultados finais deste projeto, do qual participei ativamente
como membro do grupo coordenador atuando em todas as etapas, foi a
validação de 211 transcritos humanos, dos quais 186 tiveram sua
seqüência consenso definida, pela montagem da seqüência derivada do
fragmento validado com as seqüências das ESTs usadas para desenhar
os “primers”, e submetidas ao Genbank (CF272536–CF272733)12.
Durante o transcurso do projeto TFI, outros grupos dedicados ao
seqüenciamento de cDNAs “full-length” descreveram a seqüência de
alguns dos transcritos validados, o que deu suporte à estratégia usada
7
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pelo projeto TFI para detectar novos genes. Quando este projeto se
encerrou,

uma

grande

porcentagem

(42%)

dos

transcritos

não

apresentava sua seqüência descrita em bancos de dados públicos, mas,
devido à grande corrida para encontrar novos genes humanos, com
muitos projetos dedicados ao seqüenciamento em larga escala de cDNAs
completos, atualmente o número de seqüências consideradas inéditas é
bastante reduzido. No entanto, o critério que se utilizou para considerar
um transcrito validado como novo foi bastante rigoroso, ou seja, a
existência de uma molécula de cDNA ou de RNA depositadas em bancos
de dados já foi suficiente para que um transcrito fosse considerado como
já tendo sido descrito, não foi levado em conta qualquer outra
característica.
A estratégia usada no projeto TFI mostrou-se particularmente útil
para a identificação de transcritos expressos em baixa abundância num
conjunto restrito de tecidos, bem como para delinear os limites dos genes
e de isoformas de variantes de “splicing”. Pudemos descrever neste
projeto algumas seqüências inéditas, as quais, quando submetidas ao
banco de dados GENBANK, foram consideradas como ESTs, devido à
natureza da estratégia usada pelo TFI que gera transcritos parciais.

1.3.

Genômica Funcional:
O resultado final esperado para o projeto Genoma Humano e suas

extensões era o de fornecer o conhecimento básico necessário para
decifrar a estrutura e a função de todos os genes humanos, e de seus
produtos, em relação à Fisiologia e à Patologia (Pietú et al, 1999). A era
8
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genômica, acarreta na Genômica Funcional, onde o principal objetivo é a
interpretação dos dados resultantes dos projetos dedicados à busca do
conjunto completo de transcritos humanos e o desenvolvimento de
modelos que permitam associar fenômenos biológicos específicos a cada
gene (Leerkes et al, 2002) ou a conjuntos de genes.
Dos milhares de tipos celulares presentes num organismo, cada
célula expressa diferentes conjuntos de genes, em níveis diferentes, como
resultado

da

diferenciação,

do

desenvolvimento,

de

influências

ambientais, enfermidades ou tratamentos. Cada situação fisiológica pode,
então,

ser

identificada

por

um

perfil

específico

de

transcrição

(transcriptoma) ou de produtos protéicos (proteoma). A expressão gênica é
regulada em vários níveis, no entanto, a regulação ao nível de transcrição
é muito utilizada pela célula (Pietú et al, 1999). Portanto, a estimativa da
variação dos transcriptomas dá uma apreciação global inicial dos
aspectos desta regulação. A descrição do proteoma correspondente, para
complementar o perfil de expressão, também é importante, contudo, as
tecnologias para análises de proteínas em larga escala são mais
complexas e estão menos desenvolvidas que as tecnologias para análise
de transcritos (Humphery-Smith et al, 1997; VanBogelen et al, 1997;
Anderson and Anderson, 1998).
Dentro deste contexto, é de grande importância caracterizar o
transcriptoma de tecidos em situações normais e patológicas, para
identificar genes que são diferencialmente expressos nestas condições. A
linha de pesquisa mais antiga do laboratório no qual se realizou esta tese
é o isolamento e a caracterização de genes associados com o controle de
9
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proliferação celular e com a origem de neoplasias (Armelin et al, 1996).
Para tanto, durante muito tempo se utilizou, um modelo de células de
glioma de rato no qual dois clones derivados da linhagem C6, se mostram
refratário (clone P7) ou hiper-responsivo (clone ST1) ao tratamento com
hormônios glicocorticóides, sendo que a principal resposta a este
hormônio é a reversão do caráter transformado do clone ST1 para um
fenótipo normal (Armelin e Armelin, 1983). Esta reversão fenotípica
sempre foi o foco de estudo visando isolar genes diferencialmente
expressos que são responsáveis por esta mudança e, também, pela
resposta ao hormônio. Desta forma, vários genes diferencialmente
expressos

foram

isolados

diferentes

tecnologias,

utilizando-se

como:

este

Hibridização

modelo,

Diferencial

empregando
(Valentini

e

Armelin, 1996), “Differential Display” (Sasahara, 1995), SSH (“Supression
Subtractive Hybridization” (Diatchenko et al, 1996; Gurskaya et al 1996))
(Vedoy, 2000; Vedoy e Sogayar, 2002), e, mais recentemente, abordagens
proteômicas foram também utilizadas, resultando na identificação de
alguns peptídeos diferencialmente expressos (Demasi, 2005; Demasi et al,
2006). A validação dos resultados obtidos no modelo de linhagem celular
de glioma de rato (ST1) em gliomas humanos está sendo perseguida para
melhor compreender as bases moleculares deste enfermidade humana.

1.4.

Gliomas:
Os gliomas são tumores da neuroglia que acometem o Sistema

Nervoso Central (SNC), sendo os mais freqüentes e fatais (Akbasak et al,
1992). Podem ser de origem astrocítica, oligodendroglial ou ependimal
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(Watkins et al, 1996). Os glioblastomas são mais comuns e malignos,
representando 70% dos casos de gliomas em adultos. A Organização
Mundial da Saúde classifica os gliomas de acordo com sua linha de
diferenciação,

ou

seja,

se

possui

características

de

astrocitos,

oligodendroglial ou ependidimal. Posteriormente, são classificados como
de baixo ou alto grau. Gliomas de baixo grau são bem diferenciados,
crescem lentamente, são biologicamente menos agressivos e possuem um
melhor prognóstico. Já os gliomas de alto grau não são diferenciados
(anaplásicos), crescem rapidamente, podem invadir tecidos adjacentes e
conferem um prognóstico ruim. Existem quatro graus de classificação, de
acordo com o grau de malignidade e, também, por várias características
histológicas correlacionadas com a evolução clínica dos pacientes (Behin
et al, 2003; Collins, 2004; Kleihues & Sobin, 2000):
 Grau I , Astrocitoma pilocítico
 Grau II, Astrocitoma de baixo grau ou difuso
 Grau III, Astrocitoma Anaplásico
 Grau IV, Glioblastoma multiforme (GBM)
Os estados de pré-malignidade são assintomáticos e não são
detectados, sendo por esta razão, que pouco se sabe sobre os eventos
precoces da oncogenese desses tumores. Os astrocitomas de grau I são
biologicamente benignos e podem ser curados pela extirpação do tumor.
Os de Grau II nem sempre são curados por remoção cirúrgica e o
prognóstico depende da manutenção das características diferenciadas do
tumor, sendo que uma alta porcentagem (cerca de 70%) destes tumores
se transformam em tumores de grau III e IV após 5 a 10 anos depois do
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diagnóstico.

Estes

são

chamados

glioblastomas

secundários,

em

comparação com os glioblastomas primários, que são aqueles sem
evidência clínica ou histopatológica prévia (Kleihues & Sobin, 2000). Os
astrocitomas de Graus III e IV são tumores mais agressivos, altamente
invasivos, neurologicamente destrutivos, incuráveis e de alta letalidade. O
tempo de sobrevida em pacientes diagnosticados com glioblastoma é de
menos de um ano. Por serem tumores altamente invasivos, promovem a
infiltração de células cancerosas no cérebro, impossibilitando a cura,
mesmo estando em locais que torna possível a remoção cirúrgica (Maher
et al, 2001).
A melhor opção de tratamento é a remoção completa do tumor
quando este se localiza em áreas onde seja possível este procedimento
sem

danos

ao

tecido

normal.

Para

os

tumores

de

baixo

grau

completamente removidos não existe a necessidade de terapia posterior.
Os astrocitomas de alto grau raramente podem ser removidos pois, a área
que ocupam é geralmente extensa. Para estes pacientes, a terapia
consiste em radiação e quimioterapia. Entretanto, apesar dos avanços na
área, ainda não há uma terapia realmente efetiva. Devido ao envolvimento
dos fatores de crescimento EGF e PDGF, estão sendo testadas abordagens
com o uso de inibidores terapêuticos que interferem na atividade dos
respectivos receptores. O uso das drogas Imatinib (Gleevec, que é
inibidor da atividade do receptor de PDGF) e Gefinitib e Erlotinib (Iressa
e Tarceva, respectivamente, que são inibidores do receptor de EGF) têm
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apresentado resultados preliminares promissores para tumores até então
incuráveis (Kesari et al 2005; Sawyers, 2004).
Os eventos moleculares que culminam na transformação maligna
das células neuronais e gliais são processos complexos, cujas bases
moleculares ainda são obscuras. Os processos mais conhecidos que
levam à tumorigênese são: inativação de genes supressores de tumor
e/ou a ativação/superexpressão de oncogenes. Em astrocitomas, perdas
cromossomais estão associadas aos tumores e refletem a inativação de
genes supressores de tumor, sendo, geralmente, associadas com graus
específicos de malignidade.
Portanto, fica claro que existe a necessidade de novos métodos de
prevenção, detecção de susceptibilidade, diagnóstico e acompanhamento
terapêutico, assim como marcadores de prognóstico e de resposta à
terapia

anti-tumoral.

O

seqüenciamento,

a

identificação

e

a

caracterização estrutural e funcional de genes diferencialmente expressos
entre tecidos tumorais e normais constituem etapas fundamentais para
permitir a compreensão do processo carcinogênico e o desenvolvimento de
novas estratégias anti-tumorais.
Como

mencionado

anteriormente,

uma

porcentagem

das

seqüências de DNA (TFUs) obtidas através do projeto TFI, foi descrita e
submetida ao Genbank pelo próprio projeto, tendo sido consideradas
como correspondentes a genes novos. Uma outra porcentagem das
seqüências validadas, apesar de serem consideradas como já tendo sido
descritas, não têm qualquer outra caracterização associada à sua
seqüência. A maioria destas seqüências tiveram o seu cDNA depositado
13
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por projetos de seqüenciamento de cDNAs completos ("full-length") em
massa, sendo que as buscas bibliográficas realizadas indicam que não há
estudos sobre sua possível função ou qualquer caracterização. Portanto,
as seqüências geradas pelo projeto TFI ainda estão pouco estudadas.
Aliando o interesse em melhor caracterizar estes genes pouco
estudados com a necessidade de novas descobertas no estudo dos
gliomas e, tendo em mãos a maioria das seqüências validadas como
clones

físicos,

buscou-se,

neste

trabalho,

genes

diferencialmente

expressos entre as condições tumoral/normal e nos diferentes estágios de
malignidade. Por serem seqüências pouco caracterizadas, há pouca
informação na literatura sobre a expressão diferencial da maioria das
seqüências validadas nas condições citadas, daí o grande interesse nesta
questão.
Como abordagens para a execução dos objetivos deste trabalho,
propôs-se a realização de um rastreamento de todas as TFUs disponíveis
utilizando-se arranjos de DNA hibridizados com sondas de cDNA
provenientes de linhagens de glioblastomas humanos. Posteriormente, a
confirmação do caráter de expressão diferencial nestas mesmas linhagens
e a validação dos genes encontrados diferencialmente expressos em
amostras clínicas com diferentes graus de malignidade, para avaliar o
envolvimento do gene em oncogenese e malignidade como também , com
o intuito de poder estabelecer um modelo de estudo para gliomas em
linhagens humanas. Após a detecção de uma ou mais seqüências
diferencialmente expressas, algumas delas seriam selecionadas para a
análise funcional. Com isso poderíamos estar contribuindo para detecção
14
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de

novos

marcadores

tumorais

e/ou

um

possível

alvo

para

desenvolvimento de uma droga anti-tumoral específica.
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2. OBJETIVOS

2.1.

Objetivos gerais:
Identificação e seleção de genes novos (ou escassamente descritos),

provenientes do projeto “Transcript Finishing Initiative” (TFI), associados
com o controle da proliferação celular e a origem e progressão de tumores
de glia.

2.2.

Objetivos específicos:
a)

Organizar um Banco de Clones Físicos das TFUs (“Transcript
Finishing Units”) validadas durante o projeto TFI, através da
coleta dos clones e clonagem de TFUs.

b)

Analisar, “in silico”, as TFUs validadas para a atualização de
sua condição (ineditismo, função, bibliografia especializada)
assim como analisar a expressão diferencial entre tecidos
tumoral e não tumoral de mama, próstata e cérebro.

c)

Gerar arranjos de DNA (membranas de nylon e lâminas de
vidro) com amplicons correspondentes a todas as TFUs
coletadas, juntamente com alguns outros genes humanos e
de rato envolvidos em neoplasias.

d)

Hibridizar os arranjos de DNA com sondas provenientes de
cDNAs das linhagens de gliomas A172 (menos invasiva) e
T98G (invasiva).

e)

Validar por qPCR os resultados obtidos após análise dos
arranjos, utilizando RNA extraído das linhagens ensaiadas e
16
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em amostras clínicas de tecido cerebral não tumoral versus
tumores de glia com diferentes graus de malignidade
f)

Selecionar gene(s) diferencialmente expresso(s) entre tecido
tumoral e não tumoral para posterior ensaio funcional.
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3. Material e Métodos:

3.1.

Plasmídeos:

pUC19: plasmídeo comercial (Invitrogen) (Figura 2)

Figura 2: Mapa do vetor pUC19

3.2.

Soluções para cultura de bactérias:

Terrific Broth:
 Solução I: 12 g/L triptona; 24 g/L extrato de levedura e 4 mL/L
glicerol.
 Solução II: 2,31 g KH2PO4 monobásico; 12,54 g K2HPO4 dibásico
(para trihidrato 16,45 g) e ajustar o

volume para 100 mL com

H2O.
Esterilizar as soluções separadamente autoclavando por 20 min.
Adicionar a Solução II quando a Solução I chegar a 60°C.
18
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Meio LB (Luria-Bertani): Triptona 10 g/L; extrato de levedura 5 g/L;
NaCl 10 g/L (pH 7,5).
LB-ágar: meio LB com 1,5 g/L de ágar (Difco, Merck, Gibco-BRL)

3.3.

Cultura de bactérias:

Bactérias (DH10B ou BL21) foram crescidas em meio Terrific Broth
(líquido) ou meio LB-ágar (sólido) contendo 100 µg/mL de ampicilina à
370C. No caso do crescimento em meio líquido, utilizou-se um agitador
orbital e, para o crescimento em meio sólido, uma estufa.

3.4.

Preparação de estoques glicerinados:

Três mL de uma suspensão de bactérias foram crescidas durante a
noite em meio líquido e sedimentadas por centrifugação a 20.000 x g. O
“pellet” foi ressuspendido em 500 µL de meio LB e foram adicionados 500
µL de glicerol estéril. Os estoques foram armazenados à -700C.

3.5.

PCR de colônia:

Colônias de bactérias ou os estoques glicerinados de interesse foram
inoculados numa placa de 96 poços contendo meio LB contendo 100
µg/mL de ampicilina e incubados durante a noite à 370C. Realizou-se
uma PCR de colônia em volume final de 50 ou 100 µL contendo 1,5 mM
de MgCl2, 0,2 mM de dNTPs, 0,1 µM de “primers” M13F (5’ GTA AAA ACG
ACG GCC AGT 3') e M13R (5’ GGA AAC AGC TAT GAC CAT G 3') e 1 U de
Taq DNA polimerase (Biolase). O programa utilizado foi uma etapa de
desnaturação inicial à 950C por 4 min, seguido por 40 ciclos de 950C por
19
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30 seg, 520C por 45 seg, 720C por 45 seg e, posteriormente, uma etapa de
polimerização a 720C por 10 min.

3.6.

Linhagens celulares:

A Tabela 1 mostra todas as linhagens celulares utilizadas:
Tabela 1: Linhagens celulares humanas utilizadas.
Denominação

Número ATCC

Fonte; observações

1

Hep G2

HB-8065

carcinoma hepatocelular

2

ZR-75-1

CRL-1500

mama, carcinoma ductal

3

TT

CRL-1803

carcinoma, tireóide;
tumorigênica em ratos nude
XP (transformada
4

--

xeroderma pigmentoso, pele

por SV40)
5

Hs 578T

HTB-126

mama, carcinoma

6

U937

CRL-1593.2

linfoma histiocítico, histiócitos

7

IM-9

CCL-1599

linfoblastos B, sangue
periférico

8

Hs 730.PL

CRL-7464

placenta normal

9

Hs 1.TES

CRL-7002

testículo normal
cólon, adenocarcinoma

10

SW480

CCL-228

coloretal; tumorigênica em
ratos nude

11

FADu

HTB-43

12

Saos 2 McCoy's

HTB-85

13

NCI-H1155

CRL-5818

14

SCABER

HTB-3

carcinoma de células
escamosas, faringe;
tumorigênica em ratos nude
osso; osteosarcoma
pulmão, carcinoma; sítio
metatástico: linfonodo;
bexiga, carcinoma de células
escamosas; tumorigênica em
ratos nude
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15

SKmel 25

--

pele, melanoma maligno

16

HeLa

CCL-2

cervix; adenocarcinoma
cérebro, glioblastoma
multiforme; quando privadas
de soro ou em confluência as

17

T98G

CRL-1690
células param na fase G1 do
ciclo celular. As células são
independentes de ancoragem.

18

A172

CRL-1620

cérebro, glioblastoma

19

DU145

HTB-81

carcinoma próstata; sítio
metastático: cérebro;
tumorigênico em ratos nude

3.7.

Soluções e meios de cultura para células de mamíferos

Meios de cultura: DMEM (“Dulbecco´s Modified Eagle Medium”) (Gibco);
RPMI (desenvolvido no “Roswell Park Memorial Institute”)(Gibco); Meio
de queratinócito (Gibco).
Soro fetal bovino: SFB (Cultilab Materiais para Cultura de Células,
Campinas, SP)
Solução salina: PBSA (“Phosphate Buffered Saline” – sem cálcio ou
magnésio), solução salina tamponada pH 7,2, composta por NaCl 140
mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4 8 mM e KH2PO4 1,5 mM.
Tripsina: solução 0,1% de tripsina (Gibco) em PBSA contendo EDTA 1
mM (pH 8,0).

3.8.

Cultura de células de mamíferos:

As linhagens celulares listadas acima foram mantidas em meio
DMEM, RPMI ou meio de cultura de queratinócitos suplementado com
21
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10% de soro fetal bovino (SFB), 100 µg/mL de estreptomicina e 25 µg/mL
de ampicilina, à temperatura de 370C. As culturas foram tripsinizadas
para subcultivo quando atingiam uma densidade equivalente a 80-90%
da densidade de saturação. Os estoques celulares foram mantidos em
meio de cultivo contendo 10% DMSO (dimetilsulfóxido) á -1900C, em
reservatório contendo nitrogênio líquido.

3.9.

Amostras teciduais:

Astrocitomas de diferentes graus de malignidade e tecidos cerebrais
não-tumorais (obtidos de cirurgias de pacientes epilépticos) foram
coletados após intervenção cirúrgica realizada na Faculdade de Medicina
– USP, tendo sido fornecidas pelo Laboratório de Investigação em
Neurologia (LIM 15), coordenado pela Profa. Dra. Suely Marie. Essas
amostras

foram macrodissecadas e

imediatamente

congeladas em

nitrogênio líquido. O termo de consentimento de doação, seguindo as
normas institucionais da Faculdade de Medicina – USP, foi obtido de
todos os pacientes após aprovação do Protocolo de Pesquisa no 830/01
pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde
(parecer 373/02). Pedaços de cada um dos tecidos foram pulverizados em
cadinho estéril e livre de RNase, na presença de nitrogênio líquido, lisados
com isotiocianato de guanidina e mantidos a -70oC até o isolamento do
RNA total, conforme descrito no item 1.12. Os diferentes astrocitomas
foram catalogados em diferentes graus, de acordo com o sistema OMS
(Kleihues, 2000). Os dados clínicos dos pacientes e histopatológicos das
amostras constam da Tabela 2:
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Tabela 2: Dados clínicos dos pacientes e histopatológicos das amostras
Número

Classificação

do Paciente

Anátomo-patológica

332
337
349
368
400
411
462

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

352
363
421
436
463
495
501
570
594
601

Pilocítico
Pilocítico
Pilocítico
Pilocítico
Pilocítico
Pilocítico
Pilocítico
Pilocítico
Pilocítico
Pilocítico

101
250
267
328
341
346
392
452
467
490
254
577

Difuso
Difuso
Difuso
Difuso
Difuso
Difuso
Difuso
Difuso
Difuso
Difuso
Difuso
Difuso

28
34
73
106
233
338
360
410
428
451
478
514

Anaplásico
Anaplásico
Anaplásico
Anaplásico
Anaplásico
Anaplásico
Anaplásico
Anaplásico
Anaplásico
Anaplásico
Anaplásico
Anaplásico

(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau

356
380
384
435
440
487
35
74
89
170
208
256
269
297
317
370
391
397
442
450

GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM

IV)
IV)
IV)
IV)
IV)
IV)
IV)
IV)
IV)
IV)
IV)
IV)
IV)
IV)
IV)
IV)
IV)
IV)
IV)
IV)

(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau

(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau

(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau
(Grau

I)
I)
I)
I)
I)
I)
I)
I)
I)
I)

II)
II)
II)
II)
II)
II)
II)
II)
II)
II)
II)
II)
III)
III)
III)
III)
III)
III)
III)
III)
III)
III)
III)
III)

Idade

Sobrevida

Sexo

(anos)

(meses)

F
M
M
M
M
F
F

23
41
41
30
45
37
51

-

M
M
F
M
F
F
M
F
M
M

35
13
16
18
18
8
32
8
18
21

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

F
F
M
M
M
M
F
M
F
M
F
F

24
31
44
39
29
23
25
42
41
37
15
35

ND
13
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

M
M
F
M
F
F
F
M
M
M
M
M

53
18
24
68
58
37
32
29
22
34
36
37

ND
ND
ND
7
1
14
ND
ND
ND
ND
ND
ND

M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
F
F
F
M
F
F
M
F

74
62
45
35
76
69
53
75
49
50
63
42
65
79
72
45
54
59
69
62

12
ND
5
5
ND
ND
45
17
13
8
6
3
12
11
3
12
13
5
4
ND
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3.10. Isótopos radioativos:
[α32P] dCTP (3000 Ci/mmol) (Amersham).

3.11. Soluções
Todas as soluções utilizadas foram feitas a partir de reagentes de grau
de pureza para análise, segundo formulações descritas em manuais de
laboratório (Ausubel et al, 1999; Sambrook et al., 1989).

3.12. Extração e purificação de RNA total de células de mamíferos
As células de interesse foram semeadas em placas de Petri (p100 ou
p150). Ao chegar à confluência ou semi-confluência as células foram
lisadas em solução de lise (tiocianato de guanidina 4M; citrato de sódio
25 mM pH 7,0; β-mercaptoetanol 0,1 M). Os lisados foram transferidos
para tubos de polialômero contendo solução de cloreto de césio (cloreto de
césio 5,7 M; acetato de sódio 25 mM pH 5,0) e submetidos à
ultracentrifugação a 190.000 g em rotor SW 50.1, a 200C por,
aproximadamente, 18 h em ultracentrífuga Beckman L8-80M (Beckman
Instruments) (Chirgwin et al, 1979). O RNA, sedimentado no fundo dos
tubos, foi ressuspendido em volume adequado de água destilada e
deionizada estéril. A concentração do RNA foi determinada

pela

absorbância das preparações a 260 nm, utilizando-se como valor padrão
1Abs260 nm= 40 µg/mL de RNA. Todas as medidas de absorbância
realizadas nesta Tese foram feitas em espectrofotômetro de nanovolume
(Nanodrop). O grau de pureza da preparação foi estimado pela relação
Abs260 nm/Abs280 nm, considerando-se, como pureza satisfatória, uma
24
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relação próxima de 2,0. Além disso, a qualidade do RNA foi avaliada
através da análise dos RNAs ribossomais fracionados em gel de agarose
contendo tiocianato de guanidina 20 mM.

3.13. Banco de clones físicos de TFUs:
Foi organizado um banco de TFUs com os clones físicos que foram
enviados pelos grupos validadores ao nosso laboratório. Estes clones
foram inoculados em meio de cultura LB com 100 µg/mL de ampicilina.
Utilizou-se PCR de colônia para a confirmação quanto à presença do
inserto e preparou-se estoques glicerinados a 50% para o armazenamento
a -800C. Algumas TFUs validadas não foram enviadas, portanto, estas
foram submetidas à amplificação a partir do cDNA correspondente e, em
seguida, clonadas.

3.13.1.

Obtenção e clonagem de amplicons:

Para as TFUs que não foram enviadas pelos Grupos Validadores do
projeto TFI, procedeu-se à amplificação destas seqüências.
Os cDNAs provenientes de um painel, que foi organizado para o
projeto TFI, foram utilizados para a PCR, sendo utilizados “primers”
específicos para cada TFU em questão. As condições de reação e os
programas de amplificação variaram para cada caso, tendo havido a
necessidade do uso de DMSO ou betaína (agentes desnaturantes) para
a amplificação positiva de algumas TFUs.
Os produtos da amplificação foram purificados utilizando-se
colunas de microcentrifugação de matriz de vidro (“kit GFX PCR
25
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Purification”, Amersham-Bioscience), sendo, então, fosforilados e
ligados ao vetor pUC19, no sítio SmaI (“blunt-end”), segundo protocolo
previamente estabelecido. Algumas modificações foram introduzidas
para aquelas tentativas de ligação sem sucesso como, por exemplo, a
realização desta na presença de 25% PEG (polietilenoglicol). O produto
da ligação foi então eletroporado em bactérias eletrocompetentes
DH10B ou BL21, segundo protocolo

3.13.2.

Obtenção de clones físicos a partir de minipreparações

plasmideais ou amplicons:
Nos casos em que foram enviadas minipreparações de DNA
plasmideal ou fragmentos de PCR (ou amplicons) no lugar dos clones
de

bactérias,

os

primeiros

foram

eletroporados

em

bactérias

eletrocompetentes DH10B ou BL21, e os segundos foram ligados a
plasmídeos e transformados como descrito acima.

3.14. Análise ¨in silico¨ das seqüências TFUs validadas:
Anotações periódicas foram realizadas de modo a definir o status de
cada seqüência aplicada nos arranjos. Em resumo: a) comparações das
seqüências consensos no BLAT para o mapeamento das mesmas e busca
de seqüências de RNA, cDNA ou RefSeq relacionadas; b) confirmação do
caráter inédito no banco BLAST, utilizando a busca por BLASTn, para
aquelas sem seqüência conhecida no BLAT; c) para aquelas com um
cDNA ou RNA já submetidos ao banco de dados, o enfoque foi dado na
busca da função do gene utilizando-se a ferramenta Entrez Gene. Neste
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passo, foi dada atenção aos itens de descrição de função bem como aos
de bibliografia relacionada. Foi realizada, também, uma busca no site
Entrez Pubmed para confirmar a bibliografia existente sobre o gene.
Utilizando-se a ferramenta ORFinder, para a escolha da melhor caixa de
leitura aberta e o programa “Motif Scan in a Protein Sequence” do site
Hits, procurou-se por homologia a domínios protéicos com função
conhecida.
Outro tipo de análise realizada foi a comparação “in silico” da
expressão das TFUs em tecidos normal/tumoral, para tanto utilizou-se o
site CGAP, onde verificou-se a composição de “clusters” UNIGENE e os
dados de expressão tanto em número de “ESTs” por tecido como
bibliotecas de SAGE (Velculescu et al, 1995).

3.15. Macroarranjos de DNA: obtenção de amplicons
3.15.1. Amplificação das TFUs a partir dos clones físicos:
A reação de PCR foi realizada seguindo o mesmo protocolo
descrito acima item 1.5 como PCR de colônia.
3.15.2. Amplificação de TFUs não clonadas:
cDNAs provenientes do painel montado para o projeto TFI foram
usados para a amplificação de TFUs não clonadas. Foram utilizados
“primers” específicos para cada uma delas. As condições de reação e os
programas de amplificação variaram para cada TFU em questão, em
alguns casos houve a necessidade do uso de DMSO ou betaína para a
amplificação positiva.
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3.15.3. Amplificação de genes controle:
Nas condições padrão da reação de PCR foram amplificados genes
de expressão constitutiva para serem utilizados como controles
positivos no arranjo de DNA construído. Estes genes estão listados na
tabela 3.

Tabela 3: Genes usados como controles no arranjo de DNA confeccionado
Gene

“primer” Forward

αTubulina

α-TubF- 5’
TCAACACCTTCTTCA
GTGAAACG 3’

Tubulina
(clonada)

β-Actina

36B4
(clonado)
GAPDH

M13F - 5’ GTA AAA
ACG ACG GCC AGT
3'
β-ActF- 5’
GGCACCCAGCACAA
TGAAG 3’

“primer” Reverse
α-TubR- 5’
AGTGCCAGTGCGAA
CTTCATC 3’
M13R - 5’ GGA AAC
AGC TAT GAC CAT G
3'
β-ActR- 5’
CCGATCCACACGGA
GTACTTG 3’

M13F - 5’ GTA AAA
M13R - 5’ GGA AAC
ACG ACG GCC AGT AGC TAT GAC CAT G
3'
3'
5’ CTG CAC CAC CAA
5’ CAT GAC GGC
CTG CTT A 3’
AGG TCA GGT C 3’

Tm

Material
usado para
amplificação

Amplicon

56

cDNA

150 pb

54

DNA
plasmideal

1000 pb

56

cDNA

150 pb

54

DNA
plasmideal

1200 pb

56

cDNA

300 pb

3.15.4. Amplificação de outros genes de interesse:
Amplicons de outros genes diferentes das TFUs foram gerados para
serem colocados na membrana (arranjo de DNA). Estes genes
correspondem, em sua maioria, a ESTs selecionadas em experimentos
de hibridizações subtrativas e/ou RDA (Hubank & Schatz, 1994;
Festa, 2007) e microarranjos (Wang & Brown, 1991), realizadas por
outros integrantes do laboratório, nas condições tumoral/normal, em
vários modelos celulares e organismos (Tabela 4). A adição destes
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genes nas membranas deveu-se a dois motivos principais: i. Havia
espaço suficiente para a adição de outras seqüências além das TFUs;
ii. O interesse em avaliar a expressão destes genes no modelo
estudado,

diferente

do

modelo

nos

quais

estes

genes

foram

selecionados em um dos casos e, no outro caso, em um organismo
diferente (busca de ortólogos).
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Tabela 4: Outros genes aplicados no arranjo de DNA confeccionado
Genes

“primer” Forward

“primer” Reverse

Quantidade

Referências

M13 F

M13 R

96 clones

Festa, 2007

Biblioteca de RDA
de Próstata
tumoral/normal
ESTs provenientes
de experimento de
Vedoy &

microarray
realizado em

M13 F

M13 R

24 clones

modelo de reversão

Armelin,
2002

tumoral em rato
(ST1)
5’ GCG GCC GCT
5’ GTC GAC CAC
GAC AGA CAC
Spi 3

CAT GGA TCA

1

Vedoy, 2000

1

Vedoy, 2000

1

Vedoy, 2000

1

Vedoy, 2000

ACA CTT TCC
TCT ACA 3’
TCA 3’

P190

NRPB

5’ACA AGT TTG

5’AC CAC TTT

TAC AAA AAA

GTA CAA GAA

AGC AGG CT 3’

AGC TGG GT 3’

5’ACA AGT TTG

5’AC CAC TTT

TAC AAA AAA

GTA CAA GAA

AGC AGG CT 3’

AGC TGG GT 3’

5' CCC CTC GAG

5' CCC CTC GAG

TGG AGA AGA

CGA TCT CAC

CGT GGC TGT C

TGG GAA ATG

3'

TTC T 3'

Ciclina G
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Condições padrões de PCR foram usadas. Para as ESTs clonadas
utilizou-se, como molde, os clones físicos destas bibliotecas ou
produtos de PCR. Para os genes já caracterizados e em fase de estudo
mais avançado, como spi3, ciclina G, NRPB e p190 usou-se primers
específicos e, como molde, as preparações de DNA plasmideal.
3.15.5. Quantificação e precipitação dos produtos de PCR:
Foram realizadas eletroforeses em gel de agarose 1% em TAE 0,5x
dos produtos de PCR. Como marcador de peso molecular utilizou-se o
padrão “Low mass ladder” (Invitrogen). Os géis foram corados com
brometo de etídio e levados ao Phospor Imager STORM (Amersham)
para

a

captação

densitometria

para

da

imagem.

fluorescência

Foram
e

realizadas

feita

a

medidas

quantificação

de
por

comparação ao padrão de DNA que já tem a sua massa determinada.
Para estes cálculos, usou-se a medida da densitometria da banda do
padrão de tamanho mais próximo ao da banda de interesse e realizouse uma regra de três. Após a quantificação, os produtos de PCR foram
precipitados com 0,1 volume de acetato de sódio 5 M pH 4,5 e 2
volumes de etanol e foram ressuspendidos em 10 µL de água.
3.15.6. Montagem do macroarranjo de DNA em membrana de nylon:
Os produtos de PCR foram aplicados (“spotados”) em uma
membrana de nylon (Hybond N+) com um aplicador manual de 96
pinos, tendo uma capacidade máxima de aplicação de 1.536 amostras.
Foram colocadas 290 amostras em duplicatas. Além dos genes
controle, adicionou-se à membrana DNA plasmideal de pUC19, como
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controle negativo, e foram deixados vários espaços em branco. O
esquema de aplicação é mostrado na Figura 3.
Duas membranas de nylon foram preparadas simultaneamente.
Para a aplicação das amostras, imobilizou-se as membranas no
suporte de aplicação do “spotter” sobre dois pedaços de papel filtro
3MM. O aplicador foi mergulhado numa solução de hipoclorito de
sódio 10% (“Bleach solution”), depois em água ultrapura estéril e o
excesso de água foi retirado. Mergulhou-se o aplicador em álcool
absoluto e flambou-se. Depois de esfriar por alguns segundos, o
aplicador foi mergulhado na placa onde os fragmentos de PCR estavam
localizados, sendo determinado um tempo padrão de 10 segundos para
que o aplicador ficasse em contato com as amostras. Posteriormente,
encaixou-se o aplicador na posição adequada no suporte e deixou-se
por

mais

10

segundos

em

contato

com

a

membrana.

Este

procedimento foi realizado 2 vezes em uma mesma localização de
aplicação, sendo realizado, também, em duplicata (na localização
adjacente). Para cada troca de placa, o aplicador voltou a ser passado
pela “Bleach solution” e o procedimento se repetiu. Após a aplicação,
as membranas foram colocadas sobre um papel 3MM embebido em
solução

de

desnaturação

(NaOH

0,6

N)

por

10

minutos

e,

posteriormente, colocou-se as membranas sobre outro papel 3MM
embebido em solução de neutralização (Tris-HCl 0,5 M pH 7,5) por 5
minutos. As membranas foram então levadas ao forno a 800C por 2
horas.
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TFUs

Genes humanos carcinoma
de próstata
pr stata

Genes de
rato
controles
36B4

actina
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36B4

tubuli

actina

tubuli
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Figura 3: Esquema de aplicação dos amplicons.
Para a confecção das membranas de nylon utilizadas no rastreamento por macroarranjos
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3.16. Hibridização dos macroarranjos de DNA:
3.16.1.

Preparação da sonda (“targets”) de cDNA:

As linhagens celulares foram expandidas e plaqueadas para a
obtenção do RNA total, que foi extraído pelo método descrito por
Chirgwin et al, 1979, baseado na lise celular por isotiocianato de
guanidina e purificado por ultracentrifugação do lisado em colchão de
cloreto de césio.
O RNA mensageiro foi extraído a partir do RNA total com o kit
PolyAttract mRNA isolation (Promega), conforme recomendações do
fabricante.
As sondas de cDNA foram marcadas com α-dCTP32P ao ser
sintetizada a primeira fita na reação de transcrição reversa. O
procedimento foi o seguinte:
Incubou-se 1 µg do RNA poli A+ de interesse com 0,5 µg de
pd(T)12,18 5’-PO4 Na + salt (Amersham-Bioscience), 1 µg de “primers”
de seqüência aleatória (hexâmeros, Invitrogen), 1 mM de uma mistura
contendo os nucleotídeos trifosfato de adenosina, guanosina e
timidina, 5 µM do nucleotídeo trifosfato de citosina e 50 µCi de αdCTP32P a 75°C por 5 min e colocados imediatamente em gelo.
Adicionou-se o tampão de síntese da primeira fita (“First Strand
Buffer” 5x –250 mM Tris-HCl pH 8,3, 375 mM KCl e 15 mM MgCl2;
Invitrogen) a uma concentração final de 1x, 10 mM de DTT e 20
unidades de RNaseOUT (Invitrogen). Incubou-se a 25°C por 10 min,
em seguida a 42°C por 2 min. Adicionou-se 200 unidades da enzima
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Superscript e incubou-se a 42°C por 2 h. Após este período, a enzima
foi inativada a 70°C por 15 min. A enzima RNase H foi adicionada e a
sonda foi incubada a 37°C por 30 min.
A

purificação

da

sonda

foi

efetuada

com

colunas

de

microcentrifugação em resina de Sephacryl 300 (SH300; AmershamBioscience), seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante. A
sonda foi eluída em 50 µL e a quantidade de isótopo incorporado foi
determinada pela contagem em cintilador.
A concentração de sonda adotada foi a razão entre a quantidade
de cpm (cintilações por minuto) totais pelo volume final da solução de
hibridização usada, sendo que a concentração mínima aceita para a
hibridização foi de 5x105 cpm/mL.
3.16.2.

Hibridização das membranas:

Os experimentos de hibridização foram sempre realizados aos
pares, sendo que as membranas foram hibridizadas individualmente
com sondas correspondentes às diferentes linhagens testadas (A172 e
T98G). Realizou-se um total de três experimentos, ou seja, seis
membranas foram hibridizadas. No primeiro passo de pré-hibridização,
incubou-se as membranas a 42°C por aproximadamente 3 h na
solução de hibridização (formamida 50%, SSPE 6X, SDS 0,1%,
Denhardt´s

5X

e

DNA

de

esperma

de

salmão

100

µg/mL).

Posteriormente, esta solução foi substituída por 5-10 mL da mesma
solução, adicionando-se a sonda marcada numa concentração mínima
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de 5x105 cpm/mL. Nos experimentos realizados em paralelo colocou-se
sempre a mesma concentração de cada sonda.
Após

incubação

por

aproximadamente

16

h

à

42°C

as

membranas foram lavadas duas vezes à temperatura ambiente com
uma solução de SSC 2X e SDS 0,1% por 20 min e uma vez a 65°C por
30 min com uma solução de SSC 0,5X e SDS 0,1%.
3.16.3.

Obtenção das imagens:

Após as lavagens, as membranas foram monitoradas e expostas
em cassete do equipamento STORM Phosphor Imager, por períodos de
exposição variáveis para cada experimento. As imagens foram
adquiridas no equipamento Storm e foram analisadas em softwares
específicos descritos no item 3.18.

3.17. Geração de microarranjos de DNA em lâminas de vidro:
Além do uso das membranas de nylon para o rastreamento das
seqüências TFUs, também se utilizou microarranjos de DNA. Para
tanto, foi necessária a geração de novos fragmentos de PCR para a
aplicação nas lâminas e sua purificação e quantificação.
3.17.1.

Amplificação das TFUs a partir dos clones físicos:

Os estoques glicerinados dos clones físicos foram inoculados em
uma placa de 96 poços contendo meio LB com 100 µg/mL de
ampicilina e incubados durante toda a noite à 370C. Foram semeadas
duas placas para as TFUs, denominadas placa 1 e placa 2. Realizou-se
uma PCR de colônia em volume final de 100 µL com 1,5 mM de MgCl2,
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0,2 mM de dNTPs, 0,1 µM de “primers” M13F (5’ GTA AAA ACG ACG
GCC AGT 3') e M13R (5’ GGA AAC AGC TAT GAC CAT G 3') e 1U de
Taq DNA polimerase (Biolase). O programa utilizado foi uma etapa de
desnaturação inicial a 950C por 4 min, seguido por 40 ciclos de 950C
por 30 seg, 520C por 45 seg e 720C por 45 seg e, posteriormente, uma
etapa de polimerização à 720C por 10 min. Esta PCR foi repetida 3
vezes para a obtenção de maior massa de amplicons.
3.17.2.

Amplificação de TFUs não-clonadas:

O protocolo utilizado foi semelhante ao já descrito, no entanto, a
reação foi realizada em 100 µL. Esta reação de PCR também foi
realizada 3 vezes.
3.17.3.

Amplificação de outros genes de interesse:

Condições padrões de PCR foram usadas. Os genes inclusos nas
lâminas foram ESTs proveniente de uma biblioteca de RDA de próstata
tumoral/normal (sigla usada FF) e ESTs provenientes de experimento
de microarranjo realizado em modelo de reversão tumoral em rato
(ST1) (sigla usada GC). Para as “ESTs” clonadas usou-se, como molde,
os clones físicos destas bibliotecas ou produtos de PCR. Realizou-se
esta PCR 3 vezes.
3.17.4.

Purificação, quantificação e precipitação dos produtos de

PCR:
Os fragmentos de PCR obtidos foram purificados em placas de
96

poços

com

filtro

(Multiscreen

Millipore-

MAFB

NOB50).

Descrevendo brevemente: à placa (filtro) adicionou-se 10 µL de tampão
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de união (“Binding Buffer”) composto de 7 M de hidrocloreto de
guanidina e 200 mM de tampão MES pH 5,6. Centrifugou-se por 1
minuto a 1.268 g à 25°C em centrífuga Eppendorf 5810R com rotor de
placa. Posteriormente, adicionou-se aos 100 µL de produto de PCR 100
µL de Binding Buffer, transferiu-se todo o volume ao filtro e
centrifugou-se por 1 minuto a 1.268 g a 25°C. Lavou-se 2 vezes com
200 µL de etanol 80%, centrifugando-se por 1 minuto a 1.268 g na
primeira lavagem e por 10 minutos a 1.268 g na segunda lavagem.
Para eluir os fragmentos adicionou-se 50µL de Tris- HCl 10 mM pH
8,0 e centrifugou-se por 5 minutos a 1.268 g. Como descrito acima,
foram realizados 3 PCRs de 100 µL para cada amplicon desejado, estes
foram purificados de 100 em 100 µL utilizando-se a mesma placa para
os amplicons idênticos.
Os produtos de PCR foram precipitados com 0,1 volume de
acetato de sódio 5 M pH 4,5 e 2 volumes de etanol e ressuspendidos
em 15 µL de Tris-HCl 10 mM. Foram realizadas eletroforeses em gel de
agarose 1% em TAE 0,5x de 1,5 µL destes produtos, utilizando-se o
marcador de peso molecular “Low DNA mass ladder” (Invitrogen). Os
géis foram corados com Sybr Gold (Invitrogen- Molecular Probes) e
levados ao STORM Phosphor Imager para a captação da imagem.
Foram realizadas medidas de densitometria para fluorescência e feita a
quantificação por comparação em relação ao padrão de DNA que já
tem a sua massa determinada. Para estes cálculos, usou-se a medida
da densitometria da banda do “ladder” de tamanho mais próximo ao
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da banda de interesse e realizou-se uma regra de três. Posteriormente,
os fragmentos foram enviados ao Laboratório CAGE (“Cooperation for
Analysis of Genes and their Expression”, IQ-USP) onde foram
aplicados nas lâminas utilizando-se o “"spotter" que é parte do sistema
"Generation III Microarray System" ("Molecular Dynamics/Amersham
Pharmacia Biotech"). O esquema de aplicação é o que se mostra na
figura 4, este esquema está repetido na lâmina, fazendo um lado
esquerdo (L) e um lado direito (R) (figura 4).
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Ordem direta
Espaço vazio
Ordem inversa
Scorecard

Figura 4: Esquema da aplicação dos amplicons na lâmina de vidro para a confecção
dos microarranjos.
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3.17.5.

Hibridização das lâminas:

3.17.5.1. Marcação das sondas (“targets”):
As sondas foram marcadas utilizando-se o “SuperScript Plus
Indirect cDNA Labelling System” (Invitrogen). Brevemente, purificou-se
RNA mensageiro a partir de 100 µg de RNA total com o kit PolyAttract
mRNA isolation (Promega), conforme recomendações do fabricante.
Realizou-se a transcrição reversa utilizando-se todos os reagentes e as
especificações do kit de marcação da sonda.
Após a degradação do RNA, pelo tratamento do cDNA com 2 µL
de NaOH 2,5 M por 15 minutos à 37°C e sua neutralização pela adição
de 10 µL de HEPES 2 M, purificou-se o cDNA usando o mesmo sistema
utilizado para a purificação dos fragmentos de PCR, com algumas
modificações: adicionou-se 120 µL de “Binding Buffer” a cada reação e
transferiu-se todo o volume à placa de purificação, centrifugou-se a
1.000 g por 1 minuto a 25°C. Retirou-se o filtrado e este foi aplicado
novamente sobre o mesmo filtro. Centrifugou-se novamente a 1.000 g
por 1 minuto a 25°C e descartou-se o filtrado. Lavou-se cada pocinho
quatro vezes com 200 µL de etanol 80%, centrifugando-se cada vez a
1.000 g por 1 minuto a 25°C. Na última lavagem centrifugou-se a
1.000 g por 5 minutos. O cDNA foi recuperado com duas eluições de
45 µL de Tris 10 mM pH 8,0, com centrifugações a 1.000 g por 5
minutos cada. Mediu-se o volume do material eluído e também a
absorbância à 260 nm para avaliar o rendimento da síntese, utilizando
a seguinte fórmula, recomendada pelo fabricante do kit utilizado:
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ng = [(A260-A230) x 37 ng/µL] x volume final

Secou-se todo o volume em centrífuga à vácuo. Posteriormente,
procedeu-se ao acoplamento dos fluoróforos Alexa Flúor 555 ao cDNA
correspondente à linhagem T98G (equivalente ao Cy3) e Alexa Flúor
647 ao cDNA correspondente à linhagem A172 (equivalente ao Cy5)
seguindo as especificações do kit. Novamente, as sondas foram
submetidas à purificação para eliminar os fluoróforos não acoplados.
O volume eluído foi concentrado em centrífuga com vácuo até a
secagem

completa.

Durante

este

procedimento,

verificou-se

a

densidade óptica em cada etapa para poder calcular o rendimento da
síntese de cDNA e também a eficiência de marcação com os
fluoróforos.
3.17.5.2. Hibridização:
As sondas foram ressuspendidas em 30 µL de uma solução de
hibridização 1x (50% formamida, 25% tampão de hibridização-Applied
Biosystems e 25 % de água) e posteriormente fervidas por 2 minutos e
colocadas em gelo. Completou-se o volume das sondas para 200 µL do
mesmo tampão de hibridização 1x e as lâminas foram hibridizadas em
hibridizador automático “Automated Slide Processor” (Amersham
Biosciences) usando o protocolo recomendado pelo fabricante a 42°C
por aproximadamente 16 horas. Após este período, foram realizadas
lavagens pelo mesmo hibridizador por 10 minutos com: 1x SSC e
0,2% SDS a 55°C, 0,1x SSC e 0,2% SDS a 55°C por duas vezes e
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0,1xSSC a temperatura ambiente por 1 minuto. Finalmente, as
lâminas foram imersas 10 vezes em água. Foram realizados três
experimentos em paralelo como replicatas biológicas, ou seja, com
três coletas de RNAs diferentes para cada linhagem.
3.17.5.3. Obtenção das imagens:
As lâminas foram digitalizadas no “scanner” (“GenIII Scanner” –
Amersham Biosciences) com os seguintes parâmetros: PMT de 740 V,
canal 1 (L1) detectando a fluoróforo Alexa 555 (semelhante ao Cy3) e o
canal 2 (L2) detectando o fluoróforo Alexa 647 (Cy5). As imagens
adquiridas foram analisadas e os dados extraídos em softwares
específicos.

3.18. Extração e análise dos dados de macro e microarranjos:
A visualização das imagens adquiridas tanto dos macroarranjos
como dos microarranjos foram realizadas utilizando-se o programa
Imagequant 5.1 (Molecular Dynamics).
Para a extração dos dados utilizou-se o programa ArrayVision v8.0
(GE- Amersham). Para tal, foi necessário a construção de um
protocolo de extração específico para cada tipo de arranjo, onde foram
definidos vários parâmetros, como a grade de análise, a distância
entre cada ponto, a correção do “background” interno, o tipo de
análise a ser feito, entre outras coisas. Os dados gerados foram então
apresentados em uma planilha

43

MATERIAL E MÉTODOS

3.18.1.

Análise dos dados dos macroarranjos (membranas de

nylon)
A extração dos dados foi realizada no programa Arrayvision v.8.0.
O protocolo utilizado contemplava a medida da densidade do spot
como sMTM, que é a “Median-based Trimmed Mean” o valor de
densidade para cada “spot”. O valor descrito representa a média de
todos os “pixels” que permanecem em um alvo, depois de primeiro
remover “pixels” com valores de densidade que excedem os desvios da
média absoluta (MADs) acima ou abaixo desta. Esta medida remove a
influência de artefatos de imagem na estimação da densidade. sMTM
é este valor com background local de cada “spot” subtraído.
A análise para os dados dos macroarranjos foi realizada para cada
experimento individualmente da seguinte forma: retirou-se os dados
dos “spots” com sMTM zero, os dados restantes foram normalizados
utilizando-se a metodologia SVR (Support Vector Regression) (Fujita et
al, 2006). Depois de normalizados, os dados foram filtrados e
selecionou-se somente os “spots” com densidade acima da média
interna (“trimmed mean”) dos negativos a 30% mais duas vezes o
desvio padrão dos mesmos. Nos “spots” selecionados calculou-se a
razão da expressão entre as linhagens A172/T98G (fold change) e os
dados foram expressos como logaritmo na base

2 de razão

(Log2razão). Foram geradas listas de genes candidatos para a
validação por Real Time PCR, utilizando-se um valor de corte de 1,5
vezes.
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3.18.2.

Análise dos dados dos microarranjos (lâminas):

Os valores brutos de sMTM dos três experimentos foram
submetidos a um cálculo de correlação utilizando-se a função
CORREL disponível no programa EXCEL.
Como feito para os macroarranjos, os “spots” com valor de sMTM
igual a zero foram retirados, então foram realizadas quatro tipos de
análises:
i. Em uma delas os valores de sMTM de todos os “spots” foram,
primeiro, normalizados utilizando-se a metodologia SVR.
Posteriormente, os dados foram filtrados selecionando-se
somente os “spots” com densidade acima da média interna
(trimmed) dos valores dos negativos (normalizados) a 30%
mais três vezes o desvio padrão.
ii. Em outra análise, os dados foram primeiro filtrados seguindo
o mesmo critério descrito acima (com os valores dos negativos
não normalizados) e, posteriormente normalizados.
iii.

Foram selecionados somente os valores correspondentes as
TFUs e aos negativos, eliminando-se os dados dos outros
genes aplicados na lâmina. Fez-se a normalização e depois
filtrou-se e selecionou-se os dados como descrito.

iv. Os valores somente das TFUs foram primeiro filtrados e
selecionados e, então normalizados.
As normalizações foram realizadas com os dados dos lados R e L
de cada lâmina conjuntamente, portanto, haviam quatro repetições de
cada gene. Calculou-se, então, alguns dados úteis como a média de
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cada gene, o desvio padrão e o coeficiente de variação (desvio
padrão/média x 100). Trabalhando-se com a média calculou-se a
razão entre a expressão em T98G com a expressão em A172 (T/A), e
também o logaritmo na base 2 dessa razão. Utilizou-se um valor de
corte de 1,5 dessa razão para selecionar os genes com expressão
diferencial.
Os valores da razão T/A foram submetidos a uma análise pelo
software SAM (Significante Analysis of Microarrays) (Tusher et al,
2001), utilizando os seguintes parâmetros: Análise de uma classe (One
Class analysis), com centralização dos dados pela mediana, cem
permutações. O valor de delta (valor arbitrário que determina a
porcentagem máxima aceita de falso positivos – FDR) variou para cada
conjunto de dados analisados.

3.19. Confirmação dos genes selecionados por PCR quantitativo (qPCR):
A confirmação da expressão diferencial de algumas seqüências
selecionadas através da análise dos dados dos arranjos, foi realizada por
PCR quantitativo (qPCR).
Foram desenhados “primers” das seqüências em questão com o
programa Primer Express versão 2.0 (Applied Biosystems), com os
seguintes

parâmetros:

amplificação

de

um

fragmento

de

aproximadamente 150 pb, conteúdo de GC entre 30 e 80%, que não
apresentasse a formação de estruturas secundárias, temperatura de
alinhamento entre 58 e 60°C (de acordo com o algoritmo “nearest
neighbor” (Breslauer et al, 1983). Além disso, para evitar uma eventual
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co-amplificação de DNA genômico que pudesse estar contaminando a
amostra, os pares de “primers” foram desenhados em diferentes exons
dos genes, quando possível (Tabela 5).

Tabela 5: Seqüência dos oligonucleotídeos utilizados para quantificação da expressão
gênica através de ensaios de PCR quantitativo (qPCR).

As seqüências estão representadas na direção 5’ 3’. Os oligonucleotídeos foram
desenhados em exons diferentes do gene a fim de evitar co-amplificação a partir de DNA
genômico contaminante. Os amplicons gerados apresentam um tamanho médio de 150pb.
F, Foward; R, Reverse.
Gene
hβ -actina
HGAPDH
HHMBS
HHPRT
TFU1016
TFU1081a
TFU1081b
TFU1087
TFU147
TFU168
TFU198
TFU207
TFU292
TFU30
TFU35a
TFU35b
TFU519

Seqüência dos oligonucleotídeos
F- GGCACCCAGCACAATGAAG
R- CCGATCCACACGGAGTACTTG
F - ACCCACTCCTCCACCTTTGA
R - ACCGAGCCCATTTCATTTCTG
F – TGGACCTGGTTGTTCACTCCTT
R - CAACAGCATCATGAGGGTTTTC
F - GAA CGT CTT GCT CGA GAT GTG A
R - TCC AGC AGG TCA GCA AAG AAT
F – GGACTCTCAGAGCCCCACAGT
R - GCAAGCCTGTCCATCATGGT
F – TCAGGGTCTCCGTGCTCATC
R - AAGAAGCTGATCGACAAGATCCA
F - CTGTCTCAACAAGGCCCCTAAT
R - AAAAGGGTGTGGCCATTGG
F - ACC TGT AAC ACA CTT GGT AAA GAG TCA
R - AAA TCA ACC AGA TTA CGA CTA GCT CAT
F - AGC TTG ATG TTT TGA AGT CCT TGA
R - CAA ACA GCC ATT GTA TCC TAA AAC C
F - CCA GGA GGA GCC ACT AAA GAA AT
R - TTC TGG CAT GGG CAG GTT AC
F – CACGTGGATAGAGAGGTACAAAGC
R - GCCTAGGACTGACAGGCAGAGA
F – TCATCTTAACATTGAAGCCGATTTT
R - AAACAGCCAATGTGGCTAGAAGAC
F - CTG GTT TTT GAG TTT GGA CAA GAT
R - GAG AAA AAT GTC GCA GGA GGT TT
F - CAT TTT CTT CAT TAT GGC TGG TAG TG
R - CTG CCT TGC TCC CCA GAC T
F - CAGATTGCACACGAAGAAGCA
R - AGGCACAGTTCTCGCACATG
F - CTGTCTCTGCCACCCCATAA
R - TCTCGAACTCCTGACCTCAAGT
F - TGGAGCCAACGTACCACTTG
R - ATCCGGTTGAGCAGGACCTT
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3.19.1.

Síntese de cDNA:

Os cDNAs das linhagens (ou tecidos) a serem testados foram
sintetizados por transcrição reversa como descrito: 1 µg do RNA total de
interesse foi submetido a tratamento prévio com 2µL de DNase I (1U/µL
Fermentas) no tampão adequado, incubando-se por 20 minutos à 37°C.
Para a inativação da enzima, a amostra foi incubada a 75°C por 10
minutos.
Posteriormente, cada amostra foi incubada com 0,5 µg de pd(T)12,18
5’-PO4 Na + Salt (Amersham-Bioscience), 1 µg de random “primer”
(hexameros, Invitrogen), 1 mM de uma mistura contendo os nucleotídeos
trifosfato de adenosina, guanosina, timidina e citosina a 750C por 5 min e
colocados imediatamente em gelo. Adicionou-se o tampão de síntese da
primeira fita (“First Strand Buffer” 5x – 250 mM Tris-HCl pH 8,3, 375 mM
KCl e 15 mM MgCl2; Invitrogen) a uma concentração final de 1x, 10 mM
de DTT, 20 U de RNaseOUT (Invitrogen) e 200 U da enzima SuperScript
III. Incubou-se a 25°C por 10 min e em seguida a 50°C por 2 horas. Após
este período, a enzima foi inativada a 70°C por 15 min. Foi adicionado,
então, 5 U da enzima RNase H e o cDNA foi incubado à 37°C por 30 min
com uma posterior inativação da enzima a 75° C por 10 minutos. As
amostras de cDNA, em um volume final de 20 µL, foram diluídas 3 vezes
em água, esta solução foi usada como estoque para os ensaios.
3.19.2.

Determinação da concentração final de “primers”:

Reações contendo “primers” variando entre uma concentração
final máxima de 800 nM e mínima de 100 nM, foram realizadas,
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utilizando-se, como molde, uma mistura de cDNAs. Com este ensaio,
pode-se determinar a concentração ótima de “primers” que foi
caracterizada como, a menor concentração onde o Ct e o perfil da
curva de amplificação não apresentassem grandes variações em
relação às maiores concentrações com uma menor formação de
dímeros de “primers” (quando estes estavam presentes).
3.19.3.

Determinação da eficiência dos “primers”:

Reações de amplificação, contendo “primers” numa concentração
ótima, foram realizadas utilizando-se como molde uma mistura de
cDNAs diluídas em série. A análise de regressão linear dos valores de
Cts em função do logaritmo da respectiva diluição forneceu o
coeficiente angular da reta (a, em y=ax+b) que foi utilizado para cálculo
da eficiência de amplificação do produto pelos “primers”, na seguinte
fórmula (Rasmussen, 2001).

Ef = 10

−1

coeficient e angular

Ef (%) = (Ef − 1) × 100

3.19.4.

Confirmação da expressão diferencial:

As PCRs foram realizadas com 3µl dos cDNAs de interesse em
triplicatas ou duplicatas em diluição de 1:30, adicionou-se 3µl da
concentração indicada do “primer” específico para cada gene de interesse
(determinada

previamente)

e

6µl

de

SyberGreen

Dye

(Applied

Biosystems). As reações foram montadas em placas de 96 poços e
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colocadas no termociclador “7300 Real Time PCR System” (Applied
Biosystems) com o seguinte programa: 50°C por 2 minutos (etapa da
ativação da enzima Uracil N-Glicosidade, AmpEraser), 95°C por 10
minutos (ativação da Taq DNA polimerase, Taq Gold), 40 ciclos de 95°C
por 15 segundos (desnaturação) e 60°C por 1 minuto (anelamento e
extensão). No caso do uso de cDNA proveniente de linhagens celulares
cada reação de PCR foi repetida no mínimo 3 vezes, para o material
provindo de tumores foi realizada no máximo duas repetições do
experimento devido à pouca quantidade do mesmo. A detecção do
produto de PCR em tempo real e a coleta dos dados foram realizadas pelo
programa “7300 System SDS Software” (Applied Biosystems).
De posse dos Cts de cada amostra, inicialmente, foi calculada a média
dos Cts das réplicas. Dado que a expressão do gene é analisada em
relação a uma amostra que é tomada como referência, calculou-se então
a diferença entre a média dos Cts da amostra referência e a média dos
Cts da amostra estudada. Essa diferença foi definida como ∆Cp. O cálculo
do ∆Cp foi realizado para os dados do gene alvo e para os dados do gene
de expressão constitutiva. A fórmula final (Pfaffl, 2001) para o cálculo da
diferença de expressão dos genes entre as amostras analisadas, que
considera que não há um ganho de duas vezes do produto amplificado a
cada ciclo, dado que a eficiência de amplificação dos “primers” utilizados
não é de 100%, é dada por:
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ratio =

Ef gene alvo

∆CPgene alvo

Ef controle endógeno

∆CPcontrole endógeno

Para a normalização, foram utilizados quatro genes controle (HKGs)
hGAPDH, hHPRT, hβactina e hHMBS e calculou-se um fator de
normalização utilizando-se o programa GeNorm (Vandesompele et al,
2002), que, numa primeira etapa, calcula a estabilidade de cada gene
controle do conjunto de dados fornecidos dando um valor (M) para cada
gene. Dependendo do valor de estabilidade, pode-se retirar o gene
controle menos estável e trabalhar com até dois genes. Depois de
escolhidos os genes mais estáveis, o programa calcula a média geométrica
dos controles para cada cDNA testado. Utilizando-se o programa
Graphpad Prism 4, calculou-se, por teste t de student não pareado, a
significância estatística das diferenças observadas.
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4. RESULTADOS:

4.1.

Coleção, catalogação e armazenamento das seqüências TFUs

geradas:
Foram enviados pelos grupos participantes do projeto TFI, 132
clones físicos correspondentes às TFUs validadas, os quais foram
inoculados em meio seletivo e armazenados como descrito em
MATERIAL E MÉTODOS.
Dezenove TFUs foram enviadas na forma de mini-preparações de
DNA plasmideal e destas, 17 foram exitosamente inseridas em
bactérias DH10B. Para duas TFUs não foi possível a transformação
(TFU 609 e 1018)
Vinte e quatro fragmentos de PCR correspondentes às TFUs
validadas foram enviadas, no entanto, não houve sucesso nas
tentativas de clonagem destes amplicons, apesar de haver sido
realizado o procedimento integralmente mais de uma vez. Não tendo
sido possível obter colônias positivas no rastreamento por PCR de
colônia (como, por exemplo, as TFU 122 e 124).
4.1.1. Amplificação, purificação e clonagem de TFUs validadas e não
disponíveis:
Como já mencionado, nem todas as TFUs foram enviadas, seja
na forma de clone (bactérias), plasmídeo ou fragmento de PCR. Por
esta razão foi realizada uma busca, utilizando BLAT e BLASTn, na
tentativa de caracterizá-las quanto ao seu ineditismo em primeiro
lugar e, secundariamente, por alguma função de interesse quanto
52

RESULTADOS

ao objeto de estudo. Baseando-se nesta busca, selecionou-se
dezenove TFUs para a amplificação a partir de um painel de cDNA
de diferentes tecidos, organizado para a realização do projeto TFI,
para posterior clonagem em vetor plasmideal. Na tabela 6 pode-se
observar os resultados obtidos para cada destas TFUs. Além disso,
a tabela 6 mostra, também, informações sobre a inclusão ou não
destas TFUs nas membranas de nylon utilizadas no rastreamento
por macroarranjos.
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Tabela 6: Resultados da tentativa de amplificação e clonagem das TFUs a partir
de cDNA.

TFU

Produto de
PCR

cDNA usado para
amplificação

57

Não

Pulmão

Incluídas
nas
membranas
como
amplicon
Não

70

Sim

Células B

Sim

102

Não

Testículo, cólon

Não

110

Não

Células B

Não

120

Sim

Células B

Sim

122

Sim

Testículo

Sim

147

Sim

Melanoma

Sim

168

Sim

Células B

Sim

175

Sim

Células B

Sim

195

Sim

Testículo

Sim

223

Não

Cólon

Não

251

Sim

Células B

Sim

292

Sim

Testículo

Sim

297

Sim

Células B

Sim

318

Sim

Hepatocarcinoma

Sim

350

Não

Testículo

Não

363

Sim

Melanoma

Sim

1087

Sim

HeLa

Sim

1145

Sim

Placenta

Sim

Condição

Fragmento
purificado.
PCR não
reprodutível
Fragmento
purificado
Fragmento
purificado
CLONADA
PCR não
reprodutível
CLONADA
Fragmento
purificado
Fragmento
purificado
Em fase de
purificação
CLONADA
Fragmento
purificado
Em fase de
purificação
Fragmento
purificado
Fragmento
purificado

As TFUs 57, 102, 110, 223 e 350 não foram amplificadas ou não
apresentaram PCR reprodutível. As 14 TFUs restantes foram
amplificadas e purificadas, com sucesso, como mostra a Figura 5,
onde é possível observar que, para algumas TFUs, o produto de
amplificação é extremamente escasso. Contudo, tentativas de
aumentar a quantidade de fragmento não foram bem sucedidas.
De fato, para a maioria das TFUs, o processo de amplificação é
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errático sendo, às vezes, impossível amplificar novamente um
fragmento amplificado previamente. Isto também se observa no
caso de TFUs não clonadas, que foram incluídas nas membranas
como fragmentos de PCR (amplicons), mas cuja amplificação não
pôde ser repetida para a purificação do fragmento e clonagem.
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S 292 70 147 195 318 168 251

2000
1200
800
400
200
100

Figura 5. TFUs após amplificação e purificação
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Os fragmentos purificados foram ligados a vetores plasmideais
(pUC19). As construções obtidas foram eletroporadas em bactérias.
Apesar de diversas tentativas de clonagem, somente três TFUs
(147, 175 e 297) foram clonadas com sucesso. Algumas TFUs
foram inseridas no vetor de clonagem, no entanto, mesmo após
diversas tentativas, não geraram colônias positivas de bactérias.
4.1.2. Banco de clones de TFUs:
Compilando todos os resultados, foi possível criar um banco com
152 clones físicos correspondentes às TFUs validadas, os quais
foram armazenados à -800C.

4.2.

Análise “in silico” das seqüências-consensos de TFUs:
Foram construídas seqüências-consenso utilizando-se a seqüência

obtida do fragmento de PCR da TFU validada “flanqueada” pelas
seqüências completas das “ESTs” de onde se desenhou os “primers”
para a validação. De posse destas seqüências-consenso, realizaram-se
algumas análises “in silico”.
Uma das análises realizadas, que é de particular importância
para este trabalho, foi a caracterização das seqüências quanto ao seu
caráter inédito. No período de redação do projeto de Doutorado, estes
transcritos parciais gerados foram analisados e anotados segundo um
roteiro pré-estabelecido, visando a identificação de novos genes.
Aproximadamente 40% das seqüências obtidas foram classificadas
como novos genes, 26% foram classificadas como parcialmente novas e
o restante foi caracterizado como genes descritos recentemente, sendo
57

RESULTADOS

que a maioria deles não apresentavam estudos mais extensos sobre
sua função, pois são derivados de projetos de seqüenciamento de
cDNA em massa (MGC – Mammalian Gene Collection , CGAP - Cancer
Genome Anatomy Project). Na tentativa de realizar uma caracterização
funcional "in silico", com base em análise de domínios protéicos, os
resultados

indicaram que

alguns

dos

genes

novos

mostravam

similaridades com diversas categorias de genes envolvidos no controle
de proliferação celular, como: proteínas quinases, receptores de
membranas, seqüências com domínios de ciclinas, entre outros.
Para verificar a condição de cada seqüência colocada nos
arranjos de DNA, estas anotações foram realizadas periodicamente,
enfocando-se, principalmente, três critérios: a existência de uma
molécula submetida a bancos de dados (ineditismo), a função descrita e
a presença de bibliografia especializada para cada seqüência. Com base
nestes aspectos, foi possível observar que 11 TFUs permanecem novas,
sem qualquer descrição em banco de dados, duas têm um cDNA
descrito nas mesmas coordenadas mas compartilham pouco do gene
descrito, 42 têm função inferida por anotação “in silico” ou são gene
hipotéticos (porém demonstrado no projeto TFI que são genes
efetivamente expressos), 35 têm sua função desconhecida. Para a
grande maioria (104 seqüências) não existe bibliografia especializada
disponível.
Outra análise realizada, foi uma inspeção do perfil de expressão
dessas seqüências em tecidos normais versus tecidos tumorais. Como
descrito em Materiais e Métodos, utilizando-se o “site” CGAP, pode-se
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observar “in silico” a expressão destas seqüências baseando-se tanto no
número de “ESTs” como nas bibliotecas SAGE disponíveis para quase
todos os tecidos, gerando uma enorme tabela. Para os fins deste
trabalho, optou-se por analisar as TFUs nos tecidos disponíveis no
laboratório, ou seja, tecido mamário, cerebral e de próstata. A Tabela 7
mostra o resultado das análises para algumas TFUs, sendo que a
tabela completa está inserida nesta tese como ANEXO 1.
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Tabela 7: Localização cromossômica das TFUs, homologia e expressão diferencial
entre tecidos normais e tumorais de cérebro, mama e próstata.

(=) não há diferença entre a expressão gênica em tecido normal e tecido tumoral. (-) menos
expresso nos tumores com relação ao tecido normal (+) mais expresso nos tumores com
relação ao tecido normal. (*) não há dados disponíveis. Dados atualizados em maio de 2007.
DADOS DE SAGE EM TUMORES
TFU

Localização

Genes humanos
conhecidos

DADOS DE “EST” EM TUMORES

Cérebro

Mama

Próstata

Cérebro

Mama

Próstata

20

7q31.1

Não há

*

*

*

*

*

*

70

17p12

Não há

*

*

*

*

*

*

103

2p21

Não há

*

*

*

*

*

*

126

19 q13.2

Compartilha alguns
exons com o gene da
proteína hipotética
LOC55095

=

-

+

+

+

+

147

17q21.31

Proteína hipotética
FLJ40137

*

*

*

*

*

*

168

2p25.1

Não há

*

*

*

*

*

*

175

17p13.1

Não há

*

*

*

*

*

*

263

2q33.2

Não há

*

*

*

*

*

*

297

1p32.3

Não há

*

*

*

*

*

*

195

17 p12

Compartilha alguns
exons com o gene
MYOCD, “Myocardin”

=

=

=

=

=

-

232

19 q13.11

Compartiha alguns
exons com o gene
DPY19L3, “dpy-19-like
3”

+

=

+

-

+

+

236

16p12.1

Proteína hipotética
LOC124454

=

+

+

-

=

=

251

7q21.11

Alinha parcialmente com
SEMA3D, “Sema
domain, immunoglobulin
domain”

-

-

+

-

+

+

253

12q24.13

Não há

*

*

*

*

*

*

280

10q24.32

Compartiha alguns
exons com com o gene
da proteína hipotética
LOC79847

-

=

=

=

=

-
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DADOS DE SAGE EM TUMORES
TFU

Localização

Genes humanos
conhecidos

DADOS DE “EST” EM TUMORES

Cérebro

Mama

Próstata

Cérebro

Mama

Próstata

292

17q11.2

Compartilha alguns
exons com a Ref seq
GOLGA8E

*

*

*

*

*

*

312

16p12.1

Hypothetical protein
FLJ46765

=

=

=

-

-

*

313

20q13.13

hypothetical protein
LOC140876

=

=

=

+

=

=

364

17q23.3

Isoforma de protein
kinase LYK5

*

*

*

*

*

*

363

22q11.21

SCARF2, “Scavenger
receptor class F,
member 2”

=

=

=

+

+

-

379

17p13.1

B-cell CLL/lymphoma 6,
member B (zinc finger)

=

=

=

-

-

-

396

12q21.1

LOC196441 - RefSeq
Gene PSRC2

=

+

=

-

-

=

525

19q13.43

“ zinc finger protein 584”

+

=

=

+

-

-

1036

6p22.1

PGBD1, “piggyBac
transposable element
derived 1”

=

=

=

-

-

-

1087

5q14.1

Compartilha exons com
o gene JMY, ”
Junction*mediating and
regulatory protein”

=

=

=

-

+

-

1089

6q25.3

SERAC1 ”Serine active
site containing 1”

=

=

=

-

=

=

1092

16q22.1

RLTPR, “leucine-rich
repeat tropomodulin”

*

*

*

*

*

*

1112

12q23.3

Compartilha alguns
exons com genes
BTBD11, “BTB (POZ)
domain”

=

=

=

-

+

-

1145

7q11.23

Não há

*

*

*

*

*

*

Proteína hipotética
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Pode-se observar, a partir da compilação dos resultados, que os
dados de SAGE muitas vezes são contraditórios em relação aos dados
de “ESTs”. No entanto, foi possível delinear um perfil. Pode-se observar
que para um número considerável de TFUs não há dados de “ESTs” ou
SAGE para definir sua expressão diferencial, sendo que algumas TFUs
mostram diferenças em sua expressão dependendo da condição do
tecido.
Como mencionado na Introdução deste trabalho e no artigo
publicado pelo grupo (The Ludwig–FAPESP Transcript Finishing
Initiative

2004),

a

estratégia

utilizada

no

projeto

TFI

foi

particularmente útil na validação de transcritos de baixa abundância.
O fato destes transcritos raros serem validados em amostras de
linhagens transformadas nos sugeriu uma relação entre a expressão e
a condição do tecido. Esta evidência, juntamente com os resultados da
análise “in silico”, nos encorajaram a buscar ou validar esta relação
em tecidos tumorais.

4.3.

Confecção e rastreamento de macroarranjos de DNA:

4.3.1. Amplificação das TFUs a partir dos clones físicos:
A reação de PCR foi positiva para quase todos os clones (Figura
6). Os que resultaram negativos foram amplificados novamente e
somente alguns deles não mostraram resultados positivos (TFUs 17,
152, 158 e 1070).
Todos os produtos de PCR correspondem exatamente ao clone
físico, com as mesmas coordenadas, da placa de bactérias.
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(B)

(A)

Figura 6. Produto de PCR dos clones TFUs
Inoculados na placa 1 (A) e na placa 2 (B).
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4.3.2. Amplificação de TFUs não clonadas:
Como já mencionado, algumas das TFUs não clonadas foram
amplificadas por PCR com seus “primers” específicos para serem
colocadas no arranjo de DNA. A figura 7 mostra alguns desses
resultados.
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1200
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Figura 7. Figura representativa dos resultados da reação de PCR para as TFUs não
clonadas.
Low mass ladder 1, 2, 3 e 4: TFU195 amplificada com cDNA de U937, testículo,
melanoma e controle negativo, respectivamente; 5 e 6: TFU318 amplificada com
cDNA de hepatocarcinoma e controle negativo; 7, 8 e 9: TFU 1145 amplificada com
cDNA de células B, placenta e o controle negativo; 10 e 11: TFU 147 amplificada
com pares de “primers” a com cDNA de melanoma e o controle negativo; 12 e 13:
TFU 147 amplificada com pares de “primers” b com cDNA de melanoma e o controle
negativo; 14 e 15: TFU 363 amplificada com cDNA de melanoma e o controle
negativo. 16 e 17: TFU 168 amplificada com cDNA de células B e o controle
negativo; High DNA Mass ladder
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4.3.3. Amplificação de genes utilizados como controle:
A figura 8 mostra a amplificação dos genes controle para a
inclusão no arranjo de DNA. Foram incluídos dois fragmentos de
amplificação para o gene da tubulina já que se dispunha de “primers”
para a amplificação diretamente a partir de cDNA, obtendo-se um
fragmento de aproximadamente 100pb e também do gene humano
clonado em pBluescript, sendo que esta amplificação foi feita com os
“primers” M13, e o fragmento resultante foi de aproximadamente 1000
pb.

66

RESULTADOS

1
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1

2
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4
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6

(B)

(A)
1

2

3

4

(C)

Figura 8. Reação de PCR dos genes controle incluídos no arranjo.
No painel (A) vemos 1. Low mass ladder 2. controle negativo da amplificação de GAPDH 3.
Amplificação de GAPDH a partir de DNA genômico 4. Amplificação positiva de GAPDH,
banda de 300 pb, a partir de cDNA. Em (B) temos 1. Low mass ladder 2. Amplificação de
actina a partir de cDNA 3. Amplificação de actina a partir de DNA genômico 4. Controle
negativo da amplificação de tubulina 5. Amplificação de tubulina desde cDNA 6.
Amplificação de tubulina desde DNA genômico. Em (C) podemos observar 1. 1Kb gene ruller
(Fermentas) 2. Controle negativo da amplificação com “primers” M13 3. Amplificação de
36B4 clonado 4. Amplificação de tubulina clonada.
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4.3.4. Amplificação de outros genes de interesse:
Outros genes foram amplificados para serem incluídos no
arranjo de DNA, já que havia a possibilidade de incluir mais
seqüências do que as TFUs disponíveis. Para tanto, amplificou-se
genes selecionados em outros projetos realizados no nosso laboratório.
Adicionou-se às membranas fragmentos de amplificação de bibliotecas
de “ESTs” humanas, ainda não caracterizadas, que foram selecionadas
por RDA entre culturas primárias de tecido tumoral de carcinoma de
próstata e tecido normal adjacente de um paciente (Festa, 2007), para
avaliar a expressão destes transcritos no modelo a ser estudado.
Foram também incluídos genes de rato já caracterizados, que foram
selecionados por experimentos de SSH e envolvidos na reversão
fenotípica induzida por glicocorticóides (Vedoy, 2000) e/ou ácido
retinóico (Bengtson et al, Manuscrito em preparação) em células de
glioma, como: spi3, ciclina G, p190 e NRPB. Além disso, amplificou-se
e adicionou-se ao arranjo de DNA algumas “ESTs” de rato que ainda
não foram caracterizadas, as quais foram selecionadas através de
microarranjos e que também são diferencialmente expressas durante a
reversão fenotípica de células ST1 (Vedoy e Sogayar,, 2002), para
avaliar a existência destes ortólogos no modelo estudado nesse
trabalho (Figuras 9, 10 e 11).
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Figura 9. Produtos de PCR dos clones de 96 “ESTs” selecionadas por RDA.
Entre amostras provindas de cultura primária de próstata tumoral e normal de um
paciente.
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1

A)

2

3

1

2

3

4

B)

Figura 10. Resultados das reações de PCR
(A) canaleta 2, NRPB, na canaleta 3, ciclina G em (B) canaleta 3 p190 e spi 3
na canaleta 4. Canaletas 1 de (A) e (B): ladder 1 Kb generuler.
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Figura 11. Produtos de PCR de “ESTs” de murino selecionadas por microarranjo:
Entre amostras de células ST1 não tratadas e tratadas com glicocorticóides.
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4.3.5. Quantificação e precipitação dos produtos de PCR:
A quantificação realizada, principalmente para as TFUs, mostrou
uma variabilidade quanto à massa amplificada para cada fragmento.
Contudo, a maioria dos valores de massa amplificados ficou entre 3050 ng/µL (Tabela 8).
Tabela 8: Dados representativos de algumas das TFUs quantificadas por densitometria
Nome
Ladder
2000
Ladder
1200
Ladder
800
Ladder
400
Ladder
200
TFU 225

Volume

Valor de Tipo de
Bkg
Bkg

Porcentagem Média

ng

tamanho

ng
(ng/uL)

RECT- 1 3874,93 12,337

LocalAvg 3,58

27,533

100

RECT- 2 2504,35 9,249

LocalAvg 2,32

19,069

60

RECT- 3 1656,59 8,959

LocalAvg 1,53

15,456

40

RECT- 4 474,52

8,975

LocalAvg 0,44

10,836

20

RECT- 5 262,36

8,691

LocalAvg 0,24

9,719

10

RECT- 6 644,01

9,518

LocalAvg 0,6

12,044

350

27,14364

TFU 28

RECT- 7 1287,4

9,237

LocalAvg 1,19

14,286

600

31,08554

TFU 33

RECT- 8 1256,5

10,33

LocalAvg 1,16

15,257

650

30,33943

LocalAvg 1,97

18,672

700

51,33388

TFU 106 RECT- 9 2125,98 10,335
TFU 187 RECT- 10 362,43

LocalAvg 0,34

10,462

1300

8,683211

TFU 227 RECT- 11 1618,06 10,661

LocalAvg 1,5

17,006

800

39,06966

TFU 1013 RECT- 12 1645,13 10,088

LocalAvg 1,52

16,539

650

39,72329

TFU 1016 RECT- 13 713,21

10,417

LocalAvg 0,66

13,214

500

30,06027

TFU 1102 RECT- 14 829,18

10,661

LocalAvg 0,77

13,912

500

34,94816

TFU 41

RECT- 15 20,75

9,052

LocalAvg 0,02

9,133

0

000

TFU 64

RECT- 16 103,87

9,44

LocalAvg 0,1

9,847

950

2,508044

LocalAvg 0,03

9,119

0

000

LocalAvg 1,06

14,922

550

48,1025

TFU 165 RECT- 17 28,68

9,041

9,007

TFU 1024 RECT- 18 1141,28 10,447
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4.3.6. Rastreamento dos macroarranjos de DNA:
Três pares de membranas foram hibridizadas com sondas
radioativas provenientes de cDNAs das linhagens A172 e T98G de
glioblastoma, como descrito em Material e Métodos. A Figura 12
exemplifica o tipo de resultados obtidos.
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A)

B)

C)

D)

E)
F)

Figura 12: Resultado representativo das hibridizações realizadas com membranas de
nylon (macroarranjos de DNA) visualizadas no programa Arrayvision v8.0 (GEAmersham)
A) Membrana hibridizada com sonda de cDNA proveniente da linhagem A172; B) Membrana
hibridizada com sonda proveniente da linhagem T98G, sendo que a concentração de ambas
as sondas foi de 1,4x106cpm/mL; C) e D) Imagem das mesmas membranas com a grade
utilizada para a extração dos dados em vermelho; E) Detalhe mostrando, além da grade de
extração, a delimitação do background local, em azul, que foi medido para todos os pontos;
F) “Scatter-plot” dos dados brutos disponibilizado pelo “software” utilizado.
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Após calcular a correlação entre as duplicatas dentro de uma
mesma membrana, assim como entre as diferentes membranas, os
resultados obtidos mostraram que, de uma maneira geral, a correlação
das duplicatas nas membranas hibridizadas com a sonda proveniente
de T98G foi sempre mais alta (Tabela 9).
Tabela 9: Correlação entre as duplicatas de uma mesma membrana

Correlação entre
as duplicatas
A172
T98G
Experimento 1 0,766067 0,91388
Experimento 2 0,667526 0,708638
Experimento 3 0,676749 0,989172

A correlação entre as diferentes membranas foi calculada e o
valor obtido ficou abaixo daquele aceito para este tipo de experimento.
Os

dados

obtidos

das

análises

das

membranas

foram

normalizados conforme descrito em MATERIAL E MÉTODOS e, após
este procedimento, foram filtrados para selecionar os pontos com
sMTM acima do limite de detecção (estabelecido como a média interna
dos negativos a 30% mais 2 desvios padrão para cada membrana). A
quantidade de “spots” selecionados foi variável para cada experimento,
o que tem a ver com a quantidade de “background” para cada
membrana. A Figura 13 mostra gráficos MxA (Dudoit e Fridlyland,
2002;

Quackenbush,

2002)

onde

M=log2(T98G/A172)

e

A=

log2(T98GxA172), podendo-se observar um espalhamento grande dos
pontos, não chegando a formar uma nuvem, o que pode ser devido ao
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pequeno número de “spots” colocados nas membranas, bem como à
diminuição dos mesmos após a filtragem.
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A)

B)

C)

Figura 13: MxA plots dos dados normalizados e filtrados de cada membrana.
Os gráficos foram construídos com programa SpotWhatR (Koide et al, 2006) A) Experimento
1; B) Experimento 2 e C) Experimento 3.
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A Tabela 10 mostra um resumo dos dados obtidos para os
putativos genes diferencialmente expressos detectados para cada
hibridização, em separado, após o tratamento dos mesmos, conforme
descrito em Material e Métodos.

Tabela 10: Resumo da análise dos dados dos macroarranjos de DNA dos três
experimentos analisados separadamente.
Os dados estão apresentados como o logaritmo na base 2 da razão entre T98G e A172,
sendo que os resultados positivos mostram maior expressão em T98G e os negativos maior
expressão em A172, tendo sido usado um valor de corte de 1,7.
Experimento 1
Experimento 2
Experimento 3
Log2 razão
Log2 razão
Log2 razão
FFD6
FFF6
TUBULINA
FFG4
FFC4
FFD5
30
1054
FFD11
206
33
FFC6
GAPDH
FFC5
289
1089
519
FFC8
FFD3
404
FFD1
65
241
84
TUBULINA
292
64
FFH1
FFF3

-3,27523069
-3,010515332
-2,718871834
-2,378359951
-2,373230867
-2,358820228
-2,221531958
-2,148002759
-2,112022572
-1,954802517
-1,949328787
-1,747643435
-1,679925954
-1,582058778
-1,563019617
-1,373311156
-1,353348106
-1,190838384
-1,188410132
-1,14149214
-1,03025755
-1,026420252
-1,016007968
-1,005022484
-0,987566616
-0,921671248
-0,920248448
-0,89500788
-0,806785214

195
292
1087
1145
318
363
147
ACTINA
35
313
TUBULINA
FFG3
FFD9
FFG4
79-3
213
FFC7
1016
36B4
FFH2
FFB10
411
168
FFF2
FFH4
FFE2

-3,785120103
-3,597581202
-3,528847261
-2,537799635
-2,484002633
-2,344564717
-2,251441699
-2,202081573
-1,978692269
-1,850464604
-1,704658082
-1,657039383
-1,521379536
-1,467139206
-1,311948561
-1,207885598
-1,170416862
-1,160643447
-1,084642022
-0,978989665
-0,947904698
-0,925247317
-0,907224626
-0,905333383
-0,904808247
-0,888052319

35
FFF5
FFF12
FFF9
FFG9
FFE11
FFG3
FFD8
396
FFB9
FFB5
519
245
FFB11
1087
FFD5

-5,015023605
-3,577638521
-2,08726335
-1,901220638
-1,660871095
-1,433057874
-1,214682541
-1,19506388
-1,193104437
-1,068965471
-0,993548137
-0,892836758
-0,859388658
-0,852885749
-0,843221144
-0,770179881

FFG6
FFG3
FFE7

0,768481183
0,770941915
0,791482831

FFA11
FFD6
1079

0,80287894
0,809291286
0,830282461

168
TUBULINA
1130

0,714421025
0,85292349
0,858256418
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FFA5
FFH4
187
200
FFG8
FFC11
513
1092
FFG5
FFE11
380
FFB2
FFD7
369
FFE10
63
FFB12
103
FFD8
37
28
FFH6
312
1105
FFA11
FFE6
1102
FFH5
P190
1052
FFB10
212
410
242
1081
FFE9
FFB11
FFB6
FFA12
CB11
227
38
245
FFD12
1100
FFE8
355
FFH8
FFB1
1013
116

0,842324997
0,888512779
0,924251467
0,92648267
0,939486378
0,964222731
0,98228461
0,992243607
0,992822012
1,008157038
1,015440456
1,076433074
1,084671219
1,127744096
1,145580067
1,148259892
1,172150744
1,174900313
1,192949613
1,273906116
1,279090125
1,289644046
1,313236623
1,328568048
1,329815486
1,332007044
1,372524859
1,392594431
1,395646329
1,43894216
1,463024898
1,571389984
1,632198059
1,680317753
1,700828689
1,735739561
1,73705731
1,773427652
1,797336925
1,933726208
1,951499017
2,015517337
2,125741394
2,174825483
2,185612489
2,280026346
2,328317822
2,419958487
2,682312908
2,770970915
2,815512084

FFC10
FFF5
FFE3
285
FFE10
FFB7
FFF1
FFE9
79D3
FFB2
FFA8
FFD10
FFA10
221
FFE8
FFF6
30
FFB3
FFG7

0,830480425
0,840500178
0,9936702
0,997354864
0,999408366
1,156108159
1,166649976
1,168231309
1,179023309
1,23271303
1,277555981
1,308805435
1,329912199
1,462385557
1,502918361
1,727504953
2,100144103
2,436327833
2,476922254

30
FFF10
FFD9
251
FFD12
FFH3
FFG7
FFH12
70
36B4
FFE12
FFC10
FFD10
FFG8
FFA11
FFH8
MLH1

0,906823295
0,955673776
0,958302656
0,95939802
1,026638984
1,028793735
1,062389668
1,076323452
1,131732936
1,149418866
1,200797214
1,252482187
1,514648006
1,5307756
1,83997673
2,982659904
3,323288559
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398
108
247

3,035818871
3,143723371
3,340976115

165

3,430780651

CB10

4,922848743

Ao tentar analisar os resultados apresentados nas três tabelas
geradas, percebeu-se que, como os dados de correlação sugeriam, não havia
uma grande similaridade entre eles, pois os experimentos não foram
reprodutíveis. Devido à dificuldade em analisar os dados conjuntamente e
também ao fato de que o maior interesse deste trabalho era o de caracterizar
as seqüências TFUs, selecionou-se somente estas últimas de cada lista e
analisou-se os resultados. Esta estratégia facilitou muito a leitura das
tabelas, podendo-se observar que algumas seqüências mostravam resultados
coerentes entre as três membranas.
Nesta etapa, foram selecionados cinco genes, utilizando-se uma soma
de critérios para esta escolha. Considerou-se a expressão diferencial entre as
linhagens, assim como, o caráter inédito da seqüência. Contudo, uma outra
característica foi também levada em conta, ou seja, a impossibilidade de
gerar novos amplicons (o que impossibilitaria a inclusão destas seqüências
no microarranjo confeccionado posteriormente). Devido a isso, foram
escolhidas as TFUs 30, 147, 168, 292 e a 1087 para a confirmação do seu
perfil de expressão ao nível de RNA por qPCR (Tabela 11).
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Tabela 11: TFUs selecionadas na primeira etapa do rastreamento por macroarranjos de
DNA em membranas de nylon.
Na tabela são mostrados o número da TFU, o cDNA correspondente depositado em banco de
dados bem como o perfil de expressão, ou seja onde se encontrou sua expressão
aumentada.
TFU
Perfil de expressão
CDNA descrito
Não há cDNA
30
T98G
completo descrito
CNTD1 cyclin N147
A172
terminal domain
containing 1
Não há cDNA
168
A172
completo descrito
Parcialmente similar
a GOLGA8E golgi
292
A172
autoantigen, golgin
subfamily a, 8E
JMY junction1087
A172
mediating and
regulatory pro

4.3.7. Confecção e rastreamento de microarranjos de DNA:
4.3.7.1. Geração dos amplicons:
Para a confecção dos microarranjos foi necessário realizar novas
reações de PCR para gerar os amplicons a serem aplicados nas
lâminas.

Como descrito em MATERIAIS E MÉTODOS, foram

amplificados os clones físicos, sendo que o padrão de amplificação foi
semelhante àquele mostrado na Figura 6, como era de se esperar. As
únicas diferenças consistiram na inserção de novos clones físicos
(clonados para o banco, como já descrito, que foram as TFUs 297, 175
e 147).
No caso da amplificação das TFUs não clonadas, não se obteve
fragmentos para várias delas, portanto, estas não foram incluídas na
lâmina, citando-se: TFUs 292, 168, 122 e 110, sendo que as duas
primeiras foram selecionadas no primeiro rastreamento realizado
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através de macroarranjos, tendo sido estudadas por PCR quantitativo
devido ao interesse por seqüências novas. As TFUs não clonadas
incluídas nas lâminas foram: 70, 120, 363 e 1145.
Outros genes amplificados e incluídos nas lâminas foram as
“ESTs” proveniente da biblioteca de RDA de Próstata tumoral/normal
(sigla

usada

FF)

e

“ESTs”

provenientes

de

experimento

de

microarranjos realizado em modelo de reversão tumoral em rato (ST1)
(sigla usada GC). O padrão de amplificação foi o mesmo observado
para a confecção dos macroarranjos (Figuras 9 e 11).
Como controle, foram aplicados nas lâminas os genes do “kit”
Lucidea ScoreCard control genes (Amersham Biosciences), que foram
distribuídos ao longo da lâmina.
As quantificações dos produtos de PCR foram realizadas após
sua purificação e precipitação e os resultados foram variáveis,
principalmente

para

as

TFUs,

estando

numa

faixa

entre

2,2

ng/µL(TFU1058) e 1.800 ng/µL (TFU207).

4.3.8. Rastreamento dos microarranjos:
4.3.8.1. Marcação das sondas:
Durante o processo de marcação das sondas fez-se algumas
medidas para quantificar o rendimento da síntese de cDNA, assim
como a eficiência de acoplamento dos fluoróforos.
Na primeira etapa de síntese de cDNA, o rendimento, após a
purificação, para cada um dos três experimentos, é mostrado na
Tabela 12:
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Tabela 12: Rendimento da síntese de cDNA para a marcação da sonda para a
hibridização dos microarranjos.
Todas as medidas foram realizadas no nanodrop.

A172
T98G

Experimento 1
mRNA
cDNA
inicial
650 ng
616 ng
800 ng
726 ng

Experimento 2
Experimento 3
mRNA
cDNA mRNA inicial cDNA
inicial
966 ng
739 ng
968 ng
855 ng
1045 ng
1015 ng
1045 ng
1000 ng

Na etapa posterior, que foi o acoplamento dos fluoróforos,
também se realizou a medida da absorbância no equipamento
Nanodrop, onde existe um programa que mede os fluoróforos
específicos e fornece, automaticamente, a medida de pmol/µL
(Tabela 13).

Tabela 13: Medida da eficiência de acoplamento dos fluoróforos nos três experimentos
realizados.

Experimento 1

Experimento 2

Experimento 3

pmol/µL pmoles totais pmol/µL foles totais pmol/µL foles totais
A172
0,45
36
0,23
43,7
0,18
34,2
T98G
0,62
49,6
0,19
35,15
0,4
76

4.3.8.2. Hibridização:
Foram realizados três experimentos de hibridização com RNA
mensageiro proveniente de três plaqueamentos celulares e coletas
independentes podendo,

portanto,

serem

consideradas como

réplicas biológicas. Para cada lâmina adicionou-se a mesma
quantidade de pmoles totais de cada sonda. Assim, por exemplo,
no experimento 1 colocou-se 36pmoles de sonda proveniente da
linhagem A172 e 36pmoles da sonda de T98G.
Na Figura 14, mostra-se a imagem captada para uma das
lâminas, que é representativa de todas as demais.
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Esquerdo

Direito

Figura 14: Imagem captada por “scanner” e visualizada no programa Imagequant 5.1
do microarranjo hibridizado com sondas marcadas fluorimetricamente.
Do lado esquerdo se visualiza a lâmina completa de um dos lados e, como detalhe, um
aumento de uma região específica, mostrando os dois lados da lâmina (esquerdo e direito).
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4.3.8.3. Análise dos dados:
Com os valores brutos (sem normalização) de sMTM, calculou-se
a correlação entre as três lâminas, lembrando-se que cada lâmina
tem dois lados idênticos R (right/direito) e L (Left/esquerdo)
(Tabela 14).

Tabela 14: Tabela de correlações entre os experimentos de microarranjos realizados.
Mostram-se, tanto as correlações dentro de uma mesma lâmina (lados R e L) como, entre
lâminas, os quais estão destacados em amarelo.

Correlações Exp. 1 R Exp. 1 L Exp. 2 R Exp. 2 L Exp. 3 R Exp. 3 L
Canal L1
T98G
T98G
T98G
T98G
T98G
T98G
Exp. 1 R
T98G
1,00
0,97
0,66
0,67
0,66
0,70
Exp. 1 L
T98G
1,00
0,69
0,72
0,68
0,73
Exp. 2 R
T98G
1,00
0,96
0,89
0,91
Exp. 2 L
T98G
1,00
0,91
0,93
Exp. 3 R
T98G
1,00
0,97
Exp. 3 L
T98G
1,00
Correlações Exp. 1 R Exp. 1 L Exp. 2 R Exp. 2 L Exp. 3 R Exp. 3 L
Canal L2
A172
A172
A172
A172
A172
A172
Exp. 1 R
A172
1,00
0,94
0,69
0,71
0,71
0,72
Exp. 1 L
A172
0,94
1,00
0,74
0,79
0,76
0,77
Exp. 2 R
A172
1,00
0,96
0,93
0,94
Exp. 2 L
A172
1,00
0,95
0,96
Exp. 3 R
A172
1,00
0,99
Exp. 3 L
A172
1,00
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Como se pode observar, a correlação entre os experimentos 2 e 3 é
bastante alta (entre 0,89 e 0,96), já os dados do experimento 1
mostraram uma correlação bem mais baixa. Contudo, por se tratar de
lâminas caseiras, adotamos como uma boa correlação um valor de corte
(arbitrário) de 0,65.
As normalizações foram realizadas por SVR (Fujita, 2006) e, como
descrito em MATERIAIS E MÉTODOS, realizaram-se quatro formas de
análise para cada experimento. Na Figura 15 é possível observar que,
graficamente, os resultados não variam entre cada análise, havendo
somente uma maior dispersão nos gráficos correspondentes aos dados
filtrados previamente, pois há um menor número de genes e se observa
que para os dados não filtrados previamente há uma concentração de
pontos nos valores próximos de zero que correspondem aos negativos.
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A)

B)
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C)

D)
Figura 15: Gráficos MxA gerados durante o processo de normalização de um dos
experimentos realizados (representativo para todos eles).
Em A) se mostra todos os “spots” sem filtro prévio; em B) são todos os “spots” filtrados
previamente; em C) mostra-se somente os dados correspondentes às TFUs sem filtro prévio
e em D) as TFUs filtradas previamente. Em cada conjunto, o primeiro gráfico representa os
dados sem normalização, os gráficos do meio são os dados normalizados e o terceiro
corresponde a um gráfico MxA por Box plot.
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Ao comparar os resultados dos cálculos da razão T/A entre as
quatro análises, não se observou diferenças significativas, a não ser,
obviamente, no número de genes detectados e, também, no ordenamento
(“ranking”) dos mesmos em relação ao número de vezes de expressão
aumentada ou diminuída (“fold change”). Portanto, não houve mudanças
ao se normalizar todos os genes juntos ou por blocos, ou ao filtrar antes
ou após a normalização. Foram geradas e analisadas tabelas para cada
experimento, contudo, também foram geradas tabelas com a média dos
valores de expressão normalizados dos 3 experimentos (o que também foi
feito para cada tratamento), pois como já mencionado os valores de
correlação entre as três laminas estavam dentro do valor de corte
adotado. A análise de todas as tabelas mostrou que a média entre os três
experimentos

não

alterou

os

resultados

de

cada

experimento

individualmente. A Tabela 15 mostra as médias dos três experimentos
para cada normalização realizada.
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Tabela 15: Razão entre a média da expressão em T98G e A172 (T/A) nos três experimentos
realizados.
Mostra-se uma tabela para cada tipo de normalização e filtragem, para efeito de comparação.
Somente se visualiza os genes com razão de 1,5, destacados em amarelo, aqueles com valor de
log 2 negativos são os encontrados mais expressos em A172 e os com valores positivos têm
maior expressão em T98G . Os genes destacados com outras cores, são os que foram
selecionados para posterior confirmação.
Todos filtro pós normalização
Pos.

Todos filtro pré normalização

TFU

T/A

log2 T/A

Pos.

TFU

T/A

1

CF2 (1)

0,42

-1,2465

2

127 (2a)

0,49

-1,0374

1

CF2 (1)

2

CH3 (1)

3

127 (1)

0,49

4

519 (1)

0,54

-1,0307

3

-0,8813

4

5

274 (1)

0,59

-0,7668

6
7

116 (1)

0,6

517 (1)

0,6

8

79D3 (1)

9

364 (1)

10
11

TFUs filtro pós normalização
log2 T/A

Pos.

TFU

0,31

-1,685

1

0,31

-1,6834

2

CE2 (1)

0,41

-1,2864

519 (1)

0,46

-1,1157

5

CD3 (1)

0,48

-0,7476

6

127 (2a)

-0,7327

7

127 (1)

0,61

-0,7101

8

0,61

-0,7047

9

369 (1)

0,62

-0,6913

128 (1)

0,63

-0,6603

12

32 (1)

0,63

13

CD3 (1)

0,65

32

161

35 (1)

1016 (1)

0,76

1,13

TFUs filtro pré normalização

T/A

log2 T/A

Pos.

127 (2a)

0,5

-0,9968

1

127 (1)

0,51

-0,96

2

3

32 (1)

0,61

-0,7046

3

4

519 (1)

0,62

-0,6792

4

-1,0452

5

517 (1)

0,64

-0,6509

0,52

-0,9366

6

35 (1)

0,66

-0,5958

0,53

-0,9189

CH2 (1)

0,53

-0,9126

119

1016 (1)

1,33

0,41106

32 (1)

0,58

-0,7752

126

207 (1)

1,46

0,54679

10

120 (1)

0,61

-0,7233

11

CE3 (1)

0,61

-0,7168

129

525 (1)

1,52

0,60182

-0,6583

12

274 (1)

0,63

-0,6629

130

175 (1)

1,54

-0,628

13

79D3 (1)

0,64

-0,6338

131

1081 (1)

14

35 (1)

0,66

-0,6076

132

305 (1)

133
163

1016 (1)

1,08

0,105

134

218

1081 (1)

1,48

0,5644

-0,3959

0,18135

TFU

T/A

log2 T/A

32 (1)

0,5

-1,0057

127 (1)

0,53

-0,9141

127 (2a)

0,54

-0,8853

519 (1)

0,58

-0,7796

5

35 (1)

0,63

-0,6716

125

1016 (1)

1,36

0,4479

130

99 (1)

1,51

0,5974

131

1081 (1)

1,52

0,6087

132

28 (1)

1,53

0,6092

0,61826

133

187 (1)

1,54

0,6248

1,54

0,6258

134

207 (1)

1,6

0,6792

1,55

0,62847

135

153 (1)

1,71

0,7747

213 (1)

1,56

0,64592

136

1144 (1)

1,71

0,7781

129 (1)

1,58

0,65617

137

401 (1)

1,74

0,7964

135

76 (1)

1,58

0,66077

138

112 (1)

1,79

0,8375

136

153 (1)

1,67

0,74306

139

295 (1)

1,81

0,8579

137

267 (1)

1,68

0,7453

140

297 (1)

1,82

0,8611

197

207 (1)

1,44

0,52196
222

153 (1)

1,5

0,5883

138

126 (1)

1,7

0,7693

141

106 (1)

1,85

0,889

199

1081 (1)

1,51

0,59868

223

28 (1)

1,51

0,595

139

1144 (1)

1,71

0,77672

142

198 (1)

2,24

1,1614

200

FFB12 (1)

1,52

0,60004

224

FFE10 (1)

1,51

0,5979

140

401 (1)

1,72

0,78397

201

FFA10 (1)

1,52

0,60458

225

FFG7 (1)

1,52

0,6081

141

119 (1)

1,74

0,79555

202

343 (1)

1,52

0,60682

226

FFF12 (1)

1,53

0,6151

142

65 (1)

1,78

0,82896

203

FFH3 (1)

1,54

0,62045

227

FFD12 (1)

1,54

0,6203

143

295 (1)

1,9

0,92835

204

24 (1)

1,55

0,62764

228

401 (1)

1,54

0,6231

144

106 (1)

1,91

0,93398

205

FFG7 (1)

1,58

0,65852

229

207 (1)

1,55

0,629

145

80 (1)

1,96

0,96971

206

FFG12 (1)

1,6

0,67392

230

213 (1)

1,56

0,6428

146

28 (1)

1,97

0,98

207

FFD12 (1)

1,6

0,67635

231

FFA10 (1)

1,57

0,6476

147

355 (1)

2,02

1,01582

208

153 (1)

1,61

0,68485

232

FFC12 (1)

1,58

0,6572

148

1013 (1)

2,13

1,08928

209

FFC11 (1)

1,61

0,68682

233

FFB9 (1)

1,59

0,671

149

351 (1)

2,25

1,17155

210

213 (1)

1,64

0,71337

234

106 (1)

1,59

0,6722

150

1112 (1)

2,25

1,17184

211

1144 (1)

1,66

0,72928

235

FFB10 (1)

1,74

0,8015

151

112 (1)

2,33

1,21726

212

401 (1)

1,69

0,7538

236

FFB11 (1)

1,76

0,818

152

198 (1)

2,35

1,23362

213

FFF12 (1)

1,7

0,76667

237

351 (1)

1,79

0,841

153

33 (1)

2,46

1,29695

214

FFB10 (1)

1,78

0,83022

238

295 (1)

1,86

0,8949

154

297 (1)

2,57

1,36068

215

FFD11 (1)

1,8

0,84546

239

112 (1)

2,03

1,0184

155

20 (1)

2,58

1,36484
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216

106 (1)

1,87

0,90657

240

198 (1)

2,05

1,0324

217

FFB11 (1)

1,88

0,90898

241

FFF10 (1)

2,09

1,0606

218

295 (1)

1,92

0,94237

242

FFG8 (1)

2,14

1,1007

219

FFC12 (1)

1,99

0,99409

243

FFC10 (1)

2,18

1,1232

220

1013 (1)

2,07

1,05201

244

297 (1)

2,29

1,1954

221

FFB9 (1)

2,2

1,13888

222

FFG8 (1)

2,27

1,18119

223

198 (1)

2,27

1,18524

224

FFF10 (1)

2,31

1,20495

225

FFC10 (1)

2,31

1,20899

156

125 (1)

2,63

1,3951

Os dados normalizados foram submetidos à uma análise estatística
por

SAM,

como

descrito.

Na

Figura

16,

mostra-se

um

gráfico

representativo para um conjunto de dados analisados, no entanto, esta

Significant: 37

Tail strength (%): 53
se (%): 56,1

SAM Plotsheet

Median number of false positives: 0,45
False Discovery Rate (%): 1,22

8

6

4

Observed Score

2

0
-6

-4

-2

0

2

4

6

-2

-4

-6

-8

-10

-12
Expected Score

análise foi realizada para todos os conjuntos de dados normalizados.
Figura 16: Gráfico representativo originado da análise por SAM da razão T/A do
conjunto de dados somente TFUs filtrada previamente à normalização.
O valor de Delta utilizado foi de 1,681 e foram encontrados 37 genes significativos com
q<1,22%.
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A seleção das TFUs diferencialmente expressas entre as duas
linhagens se baseou, principalmente, nos resultados da razão T/A sendo
que a significância (dada pelo SAM) foi um fator de adição de
confiabilidade nos dados, o que se deveu à grande variância observada
para os valores de expressão. Sendo assim, os genes selecionados não
foram, necessariamente, considerados significativos pelo software. Foram
escolhidas

as

TFUs

que,

entre

os

três

experimentos,

estiveram

consistentemente, dentro do valor de corte de 1,5 pelo menos em dois
deles. Estas TFUs foram as: TFU35, TFU519, TFU198 e TFU1081. Além
disso, foram escolhidas também duas TFUs que não mostraram
diferenças de expressão entre as duas linhagens (TFU1016 e TFU207)
apesar de que a TFU207, ter se mostrado diferencialmente expressa em
um dos experimentos. Outra análise realizada, foi a busca dos resultados
destas mesmas TFUs nos experimentos de macroarranjo, para efeito de
comparação (tabela 16).
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Tabela 16: TFUs selecionadas para validação por q-PCR.
Na tabela mostra-se os resultados obtidos da normalização do conjunto de dados somente
das TFUs filtradas previamente. Esta expressado como a média da razão dos tres
experimentos, também pode-se observar o valor de q dado pela análise por SAM do mesmo
conjunto de dados e os resultados vistos nas membranas dos experimentos de
macroarranjos.

TFU

Razão T/A média
dos três
experimentos

SAM (q%)

35

0,63

3,31

198

2,24

1,22

207

1,6

1,65

519

0,58

0

1016

1,36

19,4

1081

1,52

1,65

4.4.

Macroarranjos

cDNA descrito

Gene TM6SF2
transmembrane 6
superfamily
member 2, função
inferida
BC127929
Não apareceu nas
Função
membranas
desconhecida
Não apareceu nas
TWISTNB
membranas
AL833749
hypothetical
Em uma das
Membranas razão
LOC146439
de 0,53
Função
desconhecida
Em uma das
Human Gene
Membranas razão RPL15 ribosomal
de 2,23
protein L15
KIAA1984
Em uma das
FLJ10101
Membranas razão
Função
de 3,25
desconhecida
Em dois deles
razão de 0,25 e
0,03

Confirmação dos resultados dos macro e microarranjos por PCR

quantitativo (qPCR):
4.4.1. Cálculos de concentração ideal e eficiência de “primers”:
A concentração ideal para cada par de “primer” específico foi
determinada, assim como o cálculo da eficiência dos mesmos (como
descrito em Materiais e Métodos), o que se mostra na Figura 17 e na
tabela 17. Os “primers” para os genes hGAPDH e hβ-actina foram
utilizados em trabalhos anteriores no nosso grupo, portanto, seus
parâmetros já estavam determinados.
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Eficiência HMBS

Eficiência HPRT
35

30

30

25

Ct média

Ct média

25
20
15
y = -4,0312x + 31,886
R2 = 0,9867

10

20
15
10

y = -3,493x + 26,743

5

5

R2 = 0,9772

0
0

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

1,4

1,6

1,8

ug de cDNA (log)

1,8

ug de cDNA (log)

Eficiência TFU147
35,5

29
28,5
28
27,5
27
26,5
26
25,5
25
24,5
24

35
34,5
Ct média

Ct média

Eficiência TFU30

34
33,5
33
32,5
y = -3,6491x + 38,026
R2 = 0,9824

32
y = -3,2588x + 30,086
R2 = 0,9894
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

31,5
31
1,4

1,6

0

1,8

0,2

0,4

0,6

Eficiência TFU168

1

1,2

Eficiência TFU292
32

34,5
34
33,5
33
32,5
32
31,5
31
30,5
30
29,5
29

31
Ct média

Ct média

0,8

ug de cDNA (log)

ug de cDNA (log)

y = -3,6765x + 35,683
R2 = 0,9977

30
29
28
y = -4,0345x + 33,712
R2 = 0,99

27
26

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

ug de cDNA (log)

1,4

1,6

1,8

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

ug de cDNA (log)
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Eficiência TFU35

Eficiência TFU1087
36,5

31

36

30,5

35,5
35
Ct média

Ct média

30
29,5
29
28,5
28

34,5
34
33,5
33

27,5
y = -3,2638x + 32,298
R2 = 0,991

27
26,5
0

0,5

1

32,5

y = -3,4836x + 37,819
R2 = 0,9933

32

1,5

31,5

2

0

0,2

0,4

ug de cDNA (log)

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

ug de cDNA (log)

Eficiência TFU519

Eficiência TFU1016

26,5

25

26
20

25,5

15

24,5

Ct média

Ct média

25

24

10

23,5
23

5

y = -2,8925x + 27,556
R2 = 0,9918

22,5
22
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

y = -3,111x + 21,625
R2 = 0,9908

0

1,8

0

0,2

0,4

0,6

ug de cDNA (log)

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

ug de cDNA (log)

Eficiência TFU198

Eficiência TFU1081

36,5
34
36

32
30
Ct média

Ct média

35,5
35
34,5

28
26
24

34
33,5
0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

y = -3,2887x + 34,066
R2 = 0,9919

22

y = -3,9448x + 39,235
R2 = 0,9899

20
1,2

1,3

1,4

1,5

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

ug de cDNA (log)

ug de cDNA (log)

Eficiência TFU207
28,5
28

Ct média

27,5
27
26,5
26
y = -4.2022x + 29.911
R2 = 0.9604

25,5
25
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

ug de cDNA (log)

Figura 17: Gráficos das eficiências de cada primer utilizado.
Se mostra a linha de tendência linear com sua respectiva equação com valor de R.
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Tabela 17: Tabela de concentração final e eficiência dos “primers” utilizados nas
reações de qPCR para o estudo de expressão diferencial dos genes selecionados nos
rastreamentos com macro e microarranjos
Primer
hHPRT
hHMBS
hGAPDH*
hβ-actina*
TFU30
TFU147
TFU168
TFU292
TFU1087
TFU519
TFU1016
TFU1081b
TFU198
TFU207
TFU35a

Concentração
200 nM
400 nM
600 nM
200 mM
200 nM
400 nM
400 nM
400 nM
400 nM
400 nM
400 nM
400 nM
400 nM
400 nM
400 nM

TFU35b

400 nM

Coeficiente angular
-4,03
-3,49
-3,16
-3,39
-3,26
-3,65
-3,68
-4,03
-3,26
-2,90
-3,11

Eficiência (%)
77
93
107
97
102
88
87
77
102
121
109

-3,94
-4,20
-3,48
Não se obteve
amplificação

79
73
94
--

4.4.2. Validação da expressão diferencial entre as linhagens A172 e
T98G:
Os resultados dos ensaios de qPCR representam os valores médios
obtidos das duplicatas ou triplicatas. Os valores estão representados
na forma de expressão gênica relativa, calculada conforme descrito em
MATERIAIS E MÉTODOS, sendo que a amostra tomada como
referência foi a linhagem T98G.
Em uma primeira etapa, para a validação das TFUs 147, 168, 292 e
1087, foram utilizados, como genes controles GAPDH, HPRT e β-actina
e foi realizada uma análise do melhor controle interno comparando-se
os resultados de cada normalização, como mostra a Figura 18:
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TFU292 / HPRT

TFU292 / GAPDH

P value 0.0009

P value 0.2612

7.5
5.0
2.5

7.5
5.0
2.5

0.0
T98G

Expressão relativa

10.0

Expressão relativa

Expressão relativa

10.0

T98G

TFU1087 / HPRT

3
2
1
T98G

A172
N= 5 experimentos

TFU1087 / Bact

P value 0.3371

5
4
3
2
1
T98G

A172

N= 3 experimentos

1.5

0

0

T98G

A172
N= 4 experimentos

Expressão R elativa

6

Expressão relativa

Expressão relativa

4

0.5

TFU1087/ GAPDH

P value 0.0330

5

1.0

0.0

0.0

A172

N= 5 experimentos

6

TFU292 / Bact
1.5

A172

N= 4 experimentos

1.0

0.5

0.0
T98G

A172

N= 4 experimentos
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TFU147 / GAPDH

TFU147 / HPRT
Expressão relativa

Expressão relativa

40
30
20
10

7

Expressão Relativa

P value 0.0401

10

0

0
T98G

A172

4
3
2
1
T98G

A172

10

5

0

10

5

0
A172

N= 5 experimentos

TFU168 / Bact

P value 0.1651

2.5

Expressão Relativa

15

A172

N= 2 experimentos

TFU168 / GAPDH

P value 0.0013

Expressão relativa

Expressão relativa

5

N= 4 experimentos

TFU168 / HPRT

T98G

6

0

T98G

N= 5 experimentos

15

TFU147 / Bact

P value 0.1667

20

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

T98G

A172
N= 4 experimentos

T98G

A172
N= 4 experimentos

Figura 18: Gráficos comparativos da expressão relativa das TFUs 147, 168, 292 e 1087
utilizando-se diferentes normalizadores HPRT, GAPDH e β-actina.
N representa o número de experimentos em tripilicatas realizados para cada gene. Dentro
das repetições dos experimentos se realizou tanto réplicas técnicas como biológicas.
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Da análise dos gráficos, pode-se observar que a utilização dos genes
GAPDH e HPRT como controles, resultou no mesmo perfil de expressão
relativa, com uma maior expressão de todas as TFUs estudadas na
linhagem

A172,

confirmando

o

que

havia

sido

obtido

para

os

macroarranjos de DNA. No entanto, ao realizar-se uma análise estatística
(teste t) dos dados, somente aqueles normalizados com HPRT mostraram
diferenças estatísticas significativas com p<0,05. A normalização por βactina mostrou-se muito diferente das outras duas. Portanto, optou-se
por utilizar os dados da normalização por HPRT para este conjunto de
genes.
Os ensaios realizados para a TFU30 não mostraram resultados para as
linhagens

testadas

(A172

e

T98G),

mesmo

utilizando-se

maiores

concentrações de cDNA (diluições de até 1/10). Para o estabelecimento da
eficiência deste “primer”, utilizou-se uma mescla de cDNAs de quatro
linhagens diferentes: A172, T98G, ZR 75.1 e MDA-MB-435, sendo, as
duas últimas linhagens, de carcinoma mamário. Considerando-se este
dado, realizou-se ensaios de qPCR com estas linhagens de mama e
observou-se que a linhagem MDA-MB-435 expressa grande quantidade
da TFU30 (Figura 19). Foram realizados, também, ensaios com outras
linhagens de mama, mas a expressão desta TFU é inerente à linhagem
MDA-MB-435. Portanto, como não foi detectada nas linhagens de
glioblastoma a TFU30 foi provisoriamente excluída dos experimentos.
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TFU30
Expressão relativa

12500
10000
7500
5000
2500
0
ZR-75-1 MDA-MB-435
N=2 experimentos

Figura 19: Resultados do ensaio de qPCR para a TFU30
Realizado com linhagens celulares de carcinoma mamário. Foram realizados 2 experimentos
em triplicata.
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No decorrer do trabalho, tivemos conhecimento de uma outra forma de
normalizar os dados de qPCR, ou seja, um algoritmo, denominado
geNorm, derivado do trabalho de Vandesompele J, et al (2002). Para as
análises realizadas posteriormente utilizaram-se, então, quatro genes
controles: GAPDH, HPRT, HMBS e β-actina, que foram ensaiados na
mesma amostra de cDNA na qual se mediu a expressão dos genes de
interesse. Para cada amostra, foi obtido um fator que foi usado para a
normalização dos dados.
A figura 20 mostra os gráficos de expressão relativa das TFUs 519,
198, 1016 e 207. Somente a TFU519 confirmou seu padrão de expressão
diferencial sendo, aproximadamente, cinco vezes mais expressa na
linhagem A172 com p<0,05. As demais TFUs confirmaram a tendência
observada nos microarranjos. Para a TFU198 as diferenças detectadas
nos qPCRs são pequenas e não têm significância estatística.
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TFU519/geNorm

TFU1016 / geNorm

0.0192

1.5

5

Expressão relativa

Expressão relativa

6

P value

4
3
2
1
0
T98G

P value

1.0

0.5

0.0

A172

T98G

N= 3

TFU207 / geNorm

0.1099

1

0
T98G

A172

N=3

P value

2.5

Expressão relativa

Expressão relativa

2

A172

N=3

TFU198 x geNorm
P value

0.6714

0.5790

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
T98G

N=3

A172

Figura 20: Gráficos de expressão relativa obtidos por ensaios de qPCR.
Foram realizados 3 experimentos em triplicata para cada TFU
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Foi interessante notar que duas TFUs, 35 e 1081, mostraram
resultados invertidos em relação àqueles detectados nos micro e
macroarranjos, o que está ilustrado na figura 21. No caso da TFU35, as
análises

dos

arranjos

mostraram,

consistentemente,

uma

maior

expressão em A172, contudo, o resultado de qPCR mostra o inverso. Para
a TFU1081, os arranjos de DNA mostraram maior expressão em T98G e
os ensaios de qPCR em A172. Estes ensaios foram repetidos diversas
vezes (oito no total) e os resultados foram sempre os mesmos.
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TFU1081 / geNorm

TFU35 / geNorm
P value

1.25

0.0038

0.0003

5

Exp ressão relativa

1.00

Ex p ress ão relativa

P value

6

0.75

0.50

0.25

4

3

2

1
0.00
T98G

A172

0
T98G

N=3

A172

N=3

Figura 21: Gráficos de expressão relativa obtidos por ensaios de qPCR das TFUs 35 e
1081 com valores normalizados por fator oriundo de geNorm.
Para este gráfico foram realizados três experimentos em triplicata

104

RESULTADOS

Na busca da razão para estas diferenças observadas, fizemos algumas
comparações com o modo de normalização. Normalizamos os dados da
TFU519 e da TFU1081 com os quatro diferentes genes controles
individualmente, assim como com o fator provindo do geNorm. O que se
deduz, ao analisar a figura 22, é que a maneira de normalizar os dados
não interfere na tendência dos dados.
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TFU519 / HPRT

TFU519 / HMBS
P value

TFU519/geNorm
P value

Expressão relativa

6

0.0192

0.0114

7.5
5.0
2.5

0.0089

10

0

0.0

5

P value

20

Expressão relativa

Expressão relativa

10.0

T98G

A172

T98G

A172

4
3
2
1

TFU519 / Bact

0
A172

P value

6

Expressão relativa

N= 3

TFU519 / GAPDH

0.0204

5
4
3
2
1
0

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

A172

T98G

P value

5.0
2.5
0.0

0.0003

P value

20

Expressão relativa

Expressão relativa
P value

0.0002

7.5

A172

TF1081 / HPRT

TFU1081 / HMBS
10.0

6

0.0541

3.0

0.0
T98G

TFU1081 / geNorm

P value

3.5

Expressão relativa

T98G

0.0001

10

0
T98G

T98G

A172

A172

4
3

2

TF1081 / Bact

1

P value

6
T98G

A172

N=3

Expressão relativa

0

TF1081 / GAPDH

0.0003

5
4
3
2
1
0

P value

3.5
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Figura 22: Gráficos comparativos de expressão relativa das TFUs 519 e 1081
normalizados por diferentes genes controle e também por geNorm.
Foram realizados 3 experimentos em triplicata.
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Como a estratégia de normalização não foi a causa para os resultados
invertidos do qPCR para as duas TFUs em questão, foi realizada uma análise
da seqüência colocada nos arranjos e a localização dos “primers” desenhados
para o ensaio. Nos dois casos, os “primers” utilizados foram desenhados em
regiões que não estavam presentes nos arranjos, o que ocorreu devido ao
fato de se haver utilizado a seqüência consenso das TFUs para o desenho
dos “primers” e não a seqüência que foi validada, e que portanto, estava
inserida no clone físico e depositada nos bancos de dados. A Figura 23
mostra as duas análises.
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Seqüência consenso
Seqüência depositada

Seqüência depositada

A)

Seqüência consenso
Seqüência depositada

B)
Figura 23: Representação gráfica das análises por BLAT das seqüências das TFUs 35 e
1081.
Em A) se mostra a TFU1081, sendo que a seqüência consenso é a seqüência construída com
base na seqüência validada mais as “ESTs” utilizadas para tal validação; seqüência
depositada é a seqüência que foi validada no projeto TFI e, com isso, a que está inserida no
clone físico utilizado para a construção do arranjo de DNA, F e R são os “primers” utilizados
para a confirmação por qPCR.B) è o esquema resultante da análise da TFU35.
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Após estas análises foram desenhados novos “primers”, dentro da
seqüência aplicada nos microarranjos, para utilizá-los nos ensaios de qPCR.
Para a TFU35 não pode ser detectada amplificação, mesmo partindo
com quantidades altas de cDNA.
No caso da TFU1081, mesmo com os “primers” novos o resultados foi o
inverso ao observado nos microarranjos, com uma maior expressão desta
TFU nas linhagens A172.

4.4.3. Validação da expressão diferencial de algumas TFUs em
amostras derivadas de tumores humanos:
Com a intenção de verificar se as diferenças de expressão
observadas em linhagens celulares também ocorriam em tumores,
realizou-se ensaios de qPCR, utilizando-se cDNAs provindos de
amostras clínicas de tecido cerebral humano não-tumoral assim como
de tumores com diferentes graus de malignidade.
Em uma primeira aproximação, os genes foram quantificados
utilizando-se “pool” de cDNA, que foi gerado misturando-se cDNAs de
10 indivíduos de cada grau de malignidade. As TFUs 147, 168, 292 e
1087, que mostraram maior expressão na linhagem A172, foram
ensaiadas. Os resultados, ilustrados na Figura 24, mostraram uma
maior expressão destes genes nos glioblastomas de maior grau,
portanto, mais malignos. Estes experimentos foram realizados duas
vezes com triplicatas.
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Figura 24: Gráficos mostrando a expressão diferencial das TFUs 147, 168, 292 e 1087
em pool de amostras clinicas de tumores de diferentes graus de malignidade.
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O próximo passo para a quantificação destes genes foi realizar
ensaios em amostras individuais de tumores, o que foi realizado para
dez amostras de tecido não tumoral, dez de tumores de Grau I, doze de
Grau II, doze de Grau III e vinte de GBM (Glioblastoma multiforme).
Estes experimentos foram realizados duas vezes em duplicata para as
TFUs 168, 292, 519 e 1087 e os resultados de cada experimento estão
mostrados nas Figuras 25, 26, 27 e 28.
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Figura 25: Quantificação da expressão relativa da TFU168 em amostras clínicas de
gliomas humanos e controles cerebrais não-tumoral.
Foi utilizado, como controle interno, o fator dado pelo geNorm dos genes HMBS e GAPDH.
Como amostra calibradora, foi utilizada a média da expressão relativa dos controles nãotumoral. Os asteriscos referem-se à significância estatística (teste Mann Whitney) entre cada
Grau em relação ao não-tumoral (*p<0,05; **p<0,01). O gráfico à esquerda apresenta os
dados separados de acordo à classificação OMS, e os da direita os mesmos dados agrupados
como gliomas de baixo grau (Graus I e II) e gliomas de alto grau (Graus III e GBM).
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Figura 26: Quantificação da expressão relativa da TFU1087 em amostras clínicas de
gliomas humanos e controles cerebrais não-tumoral.
Foi utilizado, como controle interno, o fator dado pelo geNorm dos genes HMBS e GAPDH.
Como amostra calibradora, foi utilizada a média da expressão relativa dos controles nãotumoral. Os asteriscos referem-se à significância estatística (teste Mann Whitney) entre cada
Grau em relação ao não-tumoral (*p<0,05; **p<0,01). O gráfico à esquerda apresenta os
dados separados de acordo à classificação OMS, e os da direita os mesmos dados agrupados
como gliomas de baixo grau (Graus I e II) e gliomas de alto grau (Graus III e GBM).
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Figura 27: Quantificação da expressão relativa da TFU292 em amostras clínicas de
gliomas humanos e controles cerebrais não-tumoral.
Foi utilizado, como controle interno, o fator dado pelo geNorm dos genes HMBS e GAPDH.
Como amostra calibradora, foi utilizada a média da expressão relativa dos controles nãotumoral. Os asteriscos referem-se à significância estatística (teste Mann Whitney) entre cada
Grau em relação ao não-tumoral (*p<0,05; **p<0,01). O gráfico à esquerda apresenta os
dados separados de acordo à classificação OMS, e os da direita os mesmos dados agrupados
como gliomas de baixo grau (Graus I e II) e gliomas de alto grau (Graus III e GBM).
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Figura 28: Quantificação da expressão relativa da TFU519 em amostras clínicas de
gliomas humanos e controles cerebrais não-tumoral.
Foi utilizado, como controle interno, o fator dado pelo geNorm dos genes HMBS e GAPDH.
Como amostra calibradora, foi utilizada a média da expressão relativa dos controles nãotumoral. Os asteriscos referem-se à significância estatística (teste Mann Whitney) entre cada
Grau em relação ao não-tumoral (*p<0,05; **p<0,01). O gráfico à esquerda apresenta os
dados separados de acordo à classificação OMS, e os da direita os mesmos dados agrupados
como gliomas de baixo grau (Graus I e II) e gliomas de alto grau (Graus III e GBM).
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Como podemos observar, a TFU519 mostra um aumento na
expressão em relação à condição do tecido, sendo mais expressa em
tumores de alto grau, no entanto, esta diferença não se mostra
estatisticamente significativa nos testes utilizados.
A TFU168 mostrou uma relação direta entre o aumento da
expressão e o maior grau de malignidade do tumor, com diferença
estatística significativa, o que poderia indicar uma possível função na
progressão tumoral ou ser um bom alvo para diagnóstico. A análise
desta TFU com o uso do BLAT, nos mostra que não há nenhuma
molécula de cDNA completa descrita que alinhe nas mesmas
coordenadas, sendo, portanto, um novo gene. Existem dados de outras
“ESTs” alinhadas no mesmo lócus e também Ilhas CpG em umas das
extremidades da TFU, o que indica ser um gene expresso. Devido a
todas estas características, a TFU168 foi selecionada para a realização
de estudos funcionais posteriores.
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5. DISCUSSÃO:

O TFI foi um projeto com enfoque genômico e com duração de
aproximadamente três anos, que exigiu um esforço concentrado de 31
grupos de pesquisa do Estado de São Paulo para a validação de
seqüências de novos genes. Ao terminar o prazo oficial do projeto e
depois de ter sido validado um número considerável de seqüências
incompletas, o interesse em caracterizá-las com enfoque genômico e
dar um significado para essas seqüências foi um processo natural.

5.1.

Banco de clones físicos:
A idéia da construção de um banco de clones físicos tinha por

objetivo compilar e concentrar, num mesmo local, as seqüências
validadas pelos diferentes grupos validadores, para, assim, facilitar
estudos posteriores como o realizado nesta Tese.
No entanto, pelo fato que nem todas as TFUs terem sido clonadas,
este objetivo primário se tornou mais difícil e trabalhoso, demandando
grande quantidade de tempo, tanto para que todos os clones fossem
enviados como, posteriormente, para a tentativa de clonagem das
TFUs mais interessantes, que se traduzia como aquelas seqüências
sem cDNA descrito e/ou sem função conhecida.
Um dos problemas mais recorrentes durante todo o transcurso
deste trabalho foi a dificuldade com a reprodutibilidade dos resultados
nas reações de PCR a partir de cDNA, podendo, este tipo de problema
ser devido à baixa expressão destes transcritos, pois ao desconsiderar
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a possibilidade de que houvesse algum grau de degradação dos cDNAs
utilizados, mesmo com novas sínteses de cDNA, o problema persistia
(e persiste). Esses baixos níveis de expressão já haviam sido inferidos
ao se selecionar as TFUs a serem validadas, pois um dos critérios para
esta seleção era a falta de um cDNA completo (“full length”) descrito no
mesmo lócus e nas mesmas coordenadas no genoma humano.
Observou-se que os clusters compostos exclusivamente por ESTs (sem
“full-length”) tinham um número reduzido de seqüências (média=5.9)
que

eram derivadas

de

poucos

tecidos

diferentes

(media=3.0),

comparados a clusters contendo um cDNA “full-length”, os quais
tinham uma média de 65.5 seqüências derivadas de oitos tecidos
diferentes.

Baseados

nestas

observações,

concluiu-se

que

os

transcritos humanos que permanecem por serem definidos, eram
expressos a baixos níveis num conjunto restrito de tecidos (The
Ludwig–FAPESP Transcript Finishing Initiative, 2004).
No entanto, mesmo para algumas TFUs que puderam ser
amplificadas e purificadas, não foi possível obter colônias positivas de
bactérias após a transformação, mesmo analisando-se por PCR ou por
ensaio de restrição a efetividade da ligação. Isso sugeriu que, mesmo
estando a seqüência clonada num vetor de clonagem (e não de
expressão), poderia causar um possível efeito deletério às bactérias.
Devido ao exposto, das dezenove TFUs selecionadas para a
clonagem, obteve-se êxito somente para três. Para aquelas nas quais
se podia obter amplicons mas não clonagem, utilizou-se a amplificação
diretamente do cDNA para posterior utilização nos arranjos de DNA.
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Portanto, o banco foi organizado com 152 clones físicos que estão
armazenados a -800C e disponíveis para estudos.

5.2.

TFUs e câncer:
Uma das primeiras características das seqüências TFUs que nos

chamou atenção para uma possível relação com câncer foi o fato
exposto acima. Onde estas seqüências, na sua maioria de transcritos
raros (ou pouco abundantes), foram detectadas e validadas em
linhagens de tecidos transformados e, muitas vezes, de uma forma
tecido-específica (The Ludwig–FAPESP Transcript Finishing Initiative,
2004).
Para uma análise mais racional e utilizando-se ferramentas de
Bioinformática como uma primeira aproximação, realizou-se, então,
anotações “in silico”, baseada em vários aspectos, mas com três
objetivos principais.
O primeiro deles, o ineditismo da seqüência e o desconhecimento
da função de seqüências já descritas, foi realizado para nortear os
estudos, pois uma das principais ambições era a tentativa de
caracterizar novos genes humanos. Como já mencionado, este tipo de
anotação foi realizada periodicamente e, como seria lógico supor, a
lista de novos genes foi diminuindo à medida que o tempo passava. No
entanto, este tipo de resultados não nos desencorajou, portanto,
prosseguimos com o trabalho, mesmo porque uma grande parte das
seqüências já submetidas ao banco de dados não mostrava descrições
de função e a bibliografia disponível consiste de descrições de
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seqüenciamento em massa (Strausberg et al - Mammalian Gene
Collection Program Team, 2002). De fato, atualmente, ainda existem
seqüências inéditas, contudo, a amplificação destas seqüências a
partir de cDNA é extremamente difícil, como já discutido acima. De
acordo com este aspecto da anotação, pode-se observar que estas
seqüências ainda representam um campo muito interessante e fértil
para estudos de caracterização de função através da genômica
funcional.
Um segundo aspecto das anotações preliminares foi a busca de
caixas de leitura (ORF) e análises de domínios protéicos para as TFUs
novas, na época, para, assim, inferir alguma função. Das seqüências
para as quais foram encontradas ORFs, segundo um critério
estabelecido de uma ORF maior que 100 aminoácidos, muitas delas
não mostravam domínios definidos. Aquelas com domínios definidos
mostraram similaridades com fatores de transcrição, domínios de
“zíper” de leucinas, de proteínas quinases, sendo que todos estes têm
sido relacionados com controle de proliferação celular.
O terceiro aspecto analisado foi a expressão diferencial entre tecido
normal e tumoral de acordo com o perfil de expressão por SAGE e,
também, por contagem do número de ESTs. Como já mencionado nos
RESULTADOS, algumas vezes, ao comparar os dados obtidos nestes
dois tipos de análise observa-se contradições. Assim, por exemplo,
dados de SAGE mostrando menor expressão em tecido tumoral e os
dados de ESTs mostrando-se maior expressão neste tipo de tecido.
Diante de tal problema, optou-se por considerar os dados de ESTs já
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que, apesar de estudos indicarem que a fração de “tags” identificando
um único transcrito foi de aproximadamente 95%, ainda restam os 5%
que reconhecem dois ou mais transcritos, que na maioria das vezes,
são genes de uma mesma família ou formas alternativas de “splicing”.
Portanto, as “tags” podem ser compartilhadas por mais de um gene
(Unneberg et al, 2003). Como as ESTs são fragmentos maiores, elas
sim representam um único gene. Controvérsias à parte, foi possível
observar que algumas TFUs mostravam expressão diferencial “in
silico” entre tecido tumoral e normal.
Um dos grandes focos de interesse do nosso grupo de pesquisa é a
busca de genes diferencialmente expressos em modelos de câncer
tanto em murinos como seres humanos. Portanto, considerando os
dados das análises por Bioinformática e a característica do nosso
grupo, partiu-se para a realização de uma validação em bancada das
análises realizadas “in silico”.

5.3.

Rastreamento das seqüências TFUs por arranjos de DNA:
Uma das primeiras aproximações realizadas para o rastreamento

das seqüências TFUs diferencialmente expressas, foi a construção de
macroarranjos de DNA em membranas de nylon. Estes arranjos foram
construídos

manualmente,

com

todo

o

cuidado

para

que

o

procedimento fosse exatamente igual para todos eles. No sistema de
aplicação manual disponível no laboratório é possível construir duas
membranas em paralelo e todos os pares de membranas foram
construídos em um mesmo dia. Foi levado em conta a necessidade de
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hibridizar sempre as membranas construídas juntas. Todos estes
cuidados foram tomados para amenizar os erros técnicos.
A escolha do modelo a ser usado para as hibridizações foi um
processo trabalhoso. Na verdade, foram hibridizadas vários pares de
membranas com cDNAs de linhagens celulares normal/tumoral ou
com diferentes estágios de malignidade de três tecidos diferentes:
próstata (linhagens PZ-HPV-7 [normal] e CA-HPV-10 [tumoral]), mama
(linhagens ZR-75-1 [baixo potencial invasivo e não metastática] e
MDA-MB-435 [alto potencial invasivo e altamente metastática])
(Figueira R, 2006) (dados não apresentados) e cérebro (linhagens A172
[glioblastoma não invasivo] e T98G [glioblastoma invasivo]). Apesar de
ter-se

obtido

para

todos

os

experimentos

citados

TFUs

que

visualmente apresentavam expressão diferencial, optou-se pelo modelo
de cérebro/glioblastoma, pois em se tratando de genes pouco
caracterizados ou desconhecidos, seriam muito interessantes no
contexto da busca de novos marcadores para esta enfermidade tão
agressiva. Além disso, é um dos tecidos dos quais o nosso grupo
dispõe

de

maior número de

tumores

de

todos

os graus

de

estadiamento estabelecidos pela OMS e onde se poderia fazer um
estudo mais extenso, caso houvesse TFUs diferencialmente expressas.
A estratégia estabelecida para este rastreamento foi utilizar as
linhagens A172 e T98G para os ensaios de arranjos de DNA e,
posteriormente, validar os genes selecionados tanto nas linhagens
como nas amostras de tumores. Isso, em parte, por levar em conta a
escassez do material provindo de tumores, sendo que com RNA de
122

DISCUSSÃO

linhagens

seria

possível,

teoricamente,

a

realização

de

vários

experimentos de hibridização com grande quantidade de material. Por
outro lado, utilizando-se desta estratégia poder-se-ia tentar estabelecer
um sistema de estudo de gliomas com linhagens que tivessem um
paralelo com os tumores reais.
Em vista da dificuldade em amplificar aquelas TFUs não clonadas e
de interesse, como já discutido acima, e já partindo para a etapa de
hibridizações

dos

macroarranjos,

estas

se

mostraram

bastante

irreprodutíveis, não se podendo comparar os resultados dos diferentes
experimentos. Por outro lado, observou-se que os resultados daquelas
TFUs com sinal bastante alto eram reprodutíveis. Contudo, poucas
TFUs mostraram sinais de alta expressão. De fato, ao se observar a
figura 12, é possível notar que poucas TFUs mostram sinais (lado
esquerdo de cada membrana), o que confirma o caráter das TFUs como
sendo genes de baixa abundância e de expressão restrita a certos
tecidos. Ao contrário das ESTs de bibliotecas de RDA de carcinoma de
próstata versus próstata normal que, ao julgar pelas imagens, têm
uma expressão significativa nas linhagens testadas. Como também
pode ser visto na figura 12, não ocorreram grandes problemas de
hibridização inespecífica ou heterogênea (“background”), mas apenas,
algumas manchas devido a problemas técnicos. No entanto, os dados
puderam ser extraídos pois, de certa forma, estes pequenos problemas
foram sanados com a forma de medir o background do programa
Arrayvision, ou seja, um background local para cada “spot” em
questão (Figura 12E).
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Mesmo tendo os valores de sMTM já filtrados do background local,
realizou-se uma outra filtração, como descrito, com o valor da média
dos negativos, que são pontos onde se colocou somente água (ou
tampão). Para as membranas, utilizou-se a média mais dois desvios
padrões neste filtro, pois, com o baixo sinal da maioria das TFUs, após
a filtragem se perderam vários pontos.
Apesar

do

exposto

acima,

os

dados

foram

analisados

e

normalizados. A escolha do modo de normalização, o Support Vector
Regression ou SVR, se baseou nos estudos realizados por Fujita et al
2006, que descrevem esta metodologia como sendo mais robusta, uma
vez que é menos influenciada por “outliers”. Depois de extensas
análises das tabelas geradas após a normalização, pôde-se vislumbrar
uma certa tendência de expressão das seqüências TFUs nas linhagens.
Cabe destacar neste ponto que foram analisadas somente as TFUs
devido ao interesse principal do projeto e também ao fator tempo
embutido num trabalho de Tese. Contudo, podemos observar pelos
dados apresentados nas tabelas, que muitas das ESTs provenientes de
próstata mostraram-se diferencialmente expressas tanto nos macro
como nos microarranjos. Ao relembrar que estas ESTs não estão
caracterizadas, seria um outro ponto de estudo derivado desta Tese
seu seqüenciamento e sua caracterização no contexto dos gliomas,
principalmente

para

aquelas

ESTs

que

apresentam

resultados

bastante reprodutíveis, com sinais de qualidade.
Quanto às TFUs, neste rastreamento foi possível selecionar
algumas que se mostraram diferencialmente expressas entre as
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linhagens, o que foi observado tanto pela análise visual das
membranas como pelo cálculo da razão de expressão T/A, sendo que
nenhum método estatístico foi aplicado pela pouca correlação entre os
experimentos. No entanto, outros critérios também foram aplicados
para esta seleção.
Durante o transcurso dos experimentos de macroarranjos, surgiu a
possibilidade da confecção de arranjos de DNA em lâminas de vidro
(microarranjos), o que foi viabilizado graças ao apoio do CAGE-lab
(CAGE-Cooperação para Análise de Genes e sua Expressão - IQ-USP).
Para tanto, foi necessária a produção de novos amplicons em grande
quantidade, os quais foram purificados. Novamente chegando ao ponto
das TFUs não clonadas e de interesse, como era de se esperar, muitas
dificuldades surgiram na amplificação destes fragmentos, sendo que
alguns deles não puderam ser amplificados e não foram incluídos nos
microarranjos.

Devido

a

isso,

foram

escolhidos

alguns

deles,

principalmente os que se mostravam inéditos e/ou com função
relacionada à proliferação, para estudos por qPCR, já que se trata de
uma técnica mais sensível.
O esperado para um novo rastreamento das TFUs em microarranjos
foi uma maior reprodutibilidade entre os experimentos, já que se trata
de uma técnica muito mais automatizada, e também, a corroboração
dos resultados obtidos nos macroarranjos.
Na síntese das sondas e acoplamento dos fluoróforos obteve-se
valores dentro do esperado, de acordo com o fabricante do “kit”.
Durante

as

hibridizações,

que

foram

feitas

em

hibridizador
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automático, buscou-se uma forma de amenizar diferenças entre as
sondas colocando-se a mesma quantidade de pmoles totais de cada
uma. As imagens obtidas mostram que as hibridizações foram de boa
qualidade e com pouco background. Como era esperado, a correlação
entre os experimentos foi bastante boa, considerando-se que o valor de
corte para esta medida é arbitrário, tendo sido fixado em 0,65, já que
se tratam de lâminas caseiras. O que pudemos observar foi que a
correlação entre os experimentos 2 e 3 foi bastante alta, não ocorrendo
o mesmo para o experimento 1 em relação aos outros dois. Deve-se
mencionar, que os experimentos 2 e 3 foram realizados em paralelo
num mesmo dia, o que dá uma idéia de como este tipo de experimento
é susceptível a variações técnicas e sugerindo que, para termos de
comparações mais efetivas, os experimentos sejam feitos todos em
paralelo (Churchill, 2002).
Para os dados de microarrays, foram realizadas quatro tipos de
normalizações,

conforme descrito em MATERIAIS E MÉTODOS. O

racional para realizar este procedimento foi tentar comparar os
resultados e determinar se havia alguma diferença entre eles. Como as
TFUs se mostraram como correspondendo a genes de baixa expressão
e, por outro lado, as ESTs de próstata, como genes, de expressão
altamente

representativa

nas

lâminas,

postulou-se

que

estas

diferenças poderiam influenciar nos resultados obtidos. Em vista
disso, os dados foram analisados em blocos diferentes para descartar
esta possibilidade. Como mencionado, esta estratégia não teve
influência nos resultados das seqüências diferencialmente expressas.
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Como esperado, a reprodutibilidade foi muito mais alta para os
microarranjos, comparando-se com os macroarranjos.
A medida de expressão diferencial adotada foi a razão entre a
expressão do gene em T98G pela expressão do mesmo em células A172
(T/A), como feito para os macroarranjos. Os dados foram submetidos à
análise estatística, utilizando-se o software SAM. No entanto, obteve-se
uma variância muito alta, provavelmente devido ao número reduzido
de hibridizações. Como o objetivo destas análises por microarranjos
era gerar uma lista de genes com expressão diferencial putativa entre
as linhagens para posterior confirmação, a seleção foi baseada,
principalmente, nos valores da razão T/A .
Assim como para os macroarranjos, as análises foram restritas às
TFUs; contudo, pode-se observar, novamente, que alguns dos genes da
biblioteca de RDA de próstata se posicionam dentro do valor de corte
adotado e têm expressão aumentada na linhagem T98G, que
teoricamente é mais agressiva que a A172 (o que será discutido mais
adiante). Como discutido no caso dos macroarranjos, esta seria uma
vertente interessante para estudos posteriores.
Outro resultado interessante, mas que não foi aprofundado nesta
Tese, foi o aparecimento, com uma boa reprodutibilidade, de algumas
das ESTs não caracterizadas, provenientes da biblioteca de linhagem
de glioma de rato, selecionadas através de microarranjos durante a
reversão fenotípica tumoral/normal de células ST1 mediante o
tratamento com glicocorticóides. A exploração destes resultados
poderia ser interessante na busca de ortólogos envolvidos em gliomas.
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Como já sabido e descrito na literatura, a variabilidade encontrada
nestes experimentos é alta (Churchill, 2002; Tseng et al, 2001). Em
vista disso selecionou-se as seqüências que apresentaram resultados
reprodutíveis em, pelo menos, duas das três hibridizações e que, pela
análise dos macroarranjos, sugeriam uma expressão diferencial.
A lista de seqüências selecionadas nesta etapa está apresentada na
Tabela 16 de RESULTADOS. Pode-se observar que a maioria delas tem
função desconhecida, estando, portanto, dentro do objetivo deste
trabalho que é a caracterização de novos genes.

5.4.

Confirmação da expressão diferencial nas linhagens celulares T98G

e A172:
Nas primeiras validações por qPCR realizadas, para as seqüências
selecionadas

por

macroarranjos, as normalizações

foram

feitas

utilizando-se um único gene como controle interno. Optou-se por usar
o HPRT, pois, com este gene, obtêm-se diferenças estatisticamente
significativas e, também, pelo que relatam Steen et al (1990), os quais
determinam, por hibridizações RNA/RNA, que o nível de HPRT é
relativamente constante em culturas celulares de glioblastoma, entre
outras testadas.
Surpreendentemente,

quatro

de

cinco

TFUs

selecionadas

confirmaram seu caráter de maior expressão em A172. A exceção se
deu com a TFU30, que não mostrou amplificação em qualquer uma
das duas linhagens. Com relação a esta TFU, apresenta-se uma
discussão à parte, que será desenvolvida posteriormente.
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Nas validações posteriores, as normalizações foram realizadas
através do programa geNorm, que determina o gene de referência
(housekeeping gene) mais estável de um conjunto de genes de
referência testados em um dado painel de amostras. Esta medida
determina a estabilidade da expressão de genes controles com base em
níveis de expressão não-normalizados. Esta medida leva em conta que
a razão da expressão de dois genes controles ideais é idêntica em todas
as amostras independente da condição experimental ou tipo celular.
Deste modo, variações de expressão em dois genes controles “reais”
reflete que um ou ambos os genes não estão constantemente
expressos. Deve-se trabalhar com um mínimo de três genes controles
para ter a liberdade de excluir um deles, caso a estabilidade deste seja
muito baixa. A partir disto, um fator de normalização pode ser
calculado para cada amostra baseado na média geométrica de um
número de genes de referência definido pelo usuário. Os princípios e
fórmulas estão descritos em Vandesompele et al (2002).
Foram testadas seis TFUs, das quais somente a TFU519 confirmou,
inequivocamente, os resultados observados nos arranjos,

com uma

maior expressão em A172. As TFUs 35 e 1081 mostraram expressão
diferencial, mas de modo inverso àquele observado nos arranjos.
Depois de analisar diversos fatores em busca do motivo para esta
discrepância, dentre eles a forma de normalização, que será discutida
a seguir, verificou-se que os “primers” utilizados nas reações de qPCR
alinhavam em regiões que não estavam presentes nos arranjos, o que,
como já explicado, foi devido ao fato de se utilizar das seqüências
129

DISCUSSÃO

consensos para o desenho dos mesmos. Desta foram novos “primers”
foram, então, desenhados para a realização dos ensaios de qPCR.
Não houve detecção de produto de amplificação para a TFU35.
Postula-se duas hipóteses para este fato: i) A TFU35 corresponde a um
transcrito de baixa abundância ou; ii) Na seqüência de cDNA descrita
pelo projeto TFI, uma região exônica corresponde a um intron na
seqüência depositada em banco de dados, o que estaria indicando que
a seqüência validada no TFI corresponde a um transcrito alternativo
de baixa abundância.
Para a TFU1081, os novos “primers” confirmaram a maior
expressão em A172, ao contrário do observado nos resultados dos
arranjos. Para explicar tal fato, postulamos que o sinal de hibridização
detectado provavelmente corresponde a sinais inespecíficos que em
média estão mais expressos em T98G. Ao desenhar “primers”
específicos para a TFU1081, selecionamos este gene que está mais
expresso

em

A172.

O

resultado

contraditório

não

invalida

o

prosseguimento dos estudos desta TFU dado o fato desta apresentarse diferencialmente expressa e consistir de um gene sem função
conhecida.
Como mencionado acima, um fator analisado para descobrir por
que os dados estavam invertidos foi a forma de normalização. Os
dados obtidos para duas TFUs foram normalizados com o fator dado
pelo geNorm, assim como pela expressão relativa de cada gene
utilizado individualmente, observando-se que o perfil de expressão
continua o mesmo, não havendo qualquer alteração. Obviamente, o
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que se altera é o número de vezes de aumento ou diminuição da
expressão, o que tem a ver com o nível de expressão de cada gene
utilizado para a normalização. Para nossos experimentos foram
utilizados os fatores dados pelo geNorm, pois já estavam disponíveis.
Entretanto, observamos que a normalização com um só controle
interno não é muito diferente da realizada com o programa. Portanto,
em casos de amostras escassas, pode-se optar por normalizar com um
só gene, o que diminui o custo dos experimentos quando estes são
realizados em grande número.
Ao analisar os resultados das confirmações obtidos, pode-se
observar que de cinco genes selecionados nos macroarranjos, quatro
confirmaram a expressão diferencial em linhagens, sendo que não foi
possível

detectar

transcrito

de

um

deles

(TFU30).

Dos

genes

selecionados por microarranjos, somente um teve sua expressão
diferencial confirmada inequivocamente. Isso vai ao encontro dos
resultados relatados por Cho & Tiedje (2002), que mostram que o
limite de detecção de hibridizações convencionais com membranas,
seja usando sondas radioativas ou fluorescentes é geralmente da
ordem de fentogramas, enquanto que o limite de detecção de lâminas é
da ordem de microgramas. Esta discrepância pode ser explicada por
diferenças na quantidade de DNA imobilizado no substrato (membrana
>1 µg/ponto; lâmina de vidro <10 a 20 pg/ponto) e pelo limite
correspondente na capacidade de carga. A diferença de 105 vezes na
quantidade de DNA imobilizado no substrato provavelmente explica a
diferença de 105 vezes no limite de detecção entre as duas estratégias.
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Talvez por ser uma técnica mais sensível, é que os dados dos
macroarranjos foram validados quase em sua totalidade.
5.4.1. TFU30
Foi observado que na etapa de otimizações dos “primers” se utilizou
para a TFU30 uma mistura eqüitativa de quatro cDNAs das linhagens
de glioblastoma (A172 e T98G) e de linhagens de mama (ZR 75.1 e
MDA-MB-435), sendo nesta etapa que foram obtidos os resultados. Os
níveis do transcrito correspondente a este gene foi medido nas
linhagens de mama, tendo sido observado que a linhagem MDA-MB435 expressa mais de 5.000 vezes o gene. É importante destacar aqui
que nos experimentos de hibridização das membranas com o cDNA
destas mesmas linhagens - dados não mostrados – obtivemos,
visualmente, um resultado de tudo ou nada para a TFU30. Conforme
mencionado acima, esta linhagem tem uma alto potencial invasivo e
metastático em relação à ZR.75.1, o que nos sugeriu que esta TFU
poderia estar envolvida nestes processos. Para testar tal hipótese,
realizou-se experimentos com um painel de cinco linhagens celulares
de carcinoma mamário humano, tendo, como base, dados de potencial
invasivo e propensão à metástase previamente descritos. Este painel
inclui desde uma linhagem celular de baixa capacidade invasiva e não
metastática (MCF7) até uma linhagem celular altamente invasiva com
propensão à metástase (Hs578T) (Tabela 18).
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Tabela 18: Características das linhagens celulares de carcinoma mamário humano
selecionadas.
Tabela baseada em dados publicados anteriormente (Bae et al, 1993; Price et al, 1990;
Thompson et al, 1992). RE: status do receptor de estrógeno; RP: status do receptor de
progesterona; Expressão gênica do filamento intermediário de vimentina, marcador de
fenótipo mesenquimal, detectado em ensaios de Northern Blot (Negativo (-), Positivo (+)). a
Potencial invasivo analisado em ensaios de quimioinvasão através de membrana basal
reconstituível, MATRIGELTM, em placas do tipo Transwell®. b Potencial metastático
verificado através de ensaios de metástase espontânea em camundongo imunodeficiente do
tipo nude
Linhagem
celular
MCF-7
ZR-75-1
MDA-MB-435
MDA-MB-231
Hs578T

Tipo histológico
Carcinoma ductal invasivo
Carcinoma ductal invasivo
Carcinoma ductal invasivo
Carcinoma ductal invasivo
Carcinosarcoma

Origem
Metástase (efusão pleural)
Metástase (ascite)
Metástase (efusão pleural)
Metástase (efusão pleural)
Tumor primário

RE RP
+
+
-

+
+
-

Potencial Potencial
a
b Vimentina
invasivo metastático
+
-++
-+++
++++
+
++++
+
+
+
++++
++++

Estas características foram confirmadas com a mesma abordagem,
na Tese de Mestrado da aluna Rita de Cássia Sávio Figueira, que foi
realizada com as linhagens celulares disponíveis no laboratório. Os
resultados observados mostraram que, enquanto somente a linhagem
MDA-MB-435 mostra expressão desta TFU, sendo que todas as outras
não apresentam amplificação. Portanto, a expressão desta seqüência
parece ser inerente à esta linhagem celular.
Na busca de uma resposta para esta observação, foi possível
verificar que a TFU30 pertence ao cluster UNIGENE Hs. 570008,
mostrando expressão restrita à pele e a tumores de pele (melanomas).
Em alguns trabalhos da literatura (Rae et al, 2007; Rae et al, 2004;
Ross et al 2000; Ellison et al, 2002) o tecido de origem de MDA-MB435 foi questionado pois, esta linhagem tem um padrão de expressão
mais compatível com uma origem melanocítica e não mamária. No
entanto, Sellappan et al demonstraram que a linhagem em questão
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também expressa marcadores específicos de mama. Além de que,
quando induzidas com vitamina E, expressam proteínas específicas de
diferenciação mamária e secretam lipídios do leite como observado
para outras linhagens de mama bem estabelecidas. Portanto, concluise que as células MDA-MB-435 seriam mais provavelmente uma
linhagem epitelial mamária que sofreu uma infidelidade de linhagem
(Sellapan et al, 2004; Lefterova et al, 1997; Mlynek & Leder, 1986).
Estas duas observações sugeriram, então, que a TFU30 poderia estar
mais envolvida com melanomas, podendo até mesmo ser um novo
marcador melanocítico já que é um gene sem cDNA completo descrito,
ou seja, um novo gene. Este é um outro ponto a ser explorado em
estudos futuros.

5.5.

Confirmação da expressão diferencial em tumores humanos:
Tendo em vista os resultados obtidos com as linhagens celulares de

gliomas, onde algumas das TFUs confirmaram seu caráter de
diferencialmente expressas, o próximo passo foi estudar a expressão
de alguns destes genes em amostras clínicas de gliomas de diferentes
graus de malignidade, esperando que estas amostras “reais” de
tumores pudessem reproduzir os padrões de expressão vistos e que
pudéssemos correlacioná-lo ao desenvolvimento e/ou progressão de
tumores, descartando possíveis aberrações encontradas em linhagens
celulares, que são introduzidas ao adaptarem-se ao cultivo “in vitro”.
Em uma primeira aproximação, foram realizadas as medições em
“pools” de cDNA dos tumores agrupados por estágios de malignidade.
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Foram testadas as TFUs 147, 168, 292 e 1087 observando-se que
todas estas mostraram expressão aumentada nos tecidos tumorais, de
maneira crescente com relação ao grau de malignidade para grande
parte delas. O que se mostra em desacordo ao observado nas
linhagens celulares, se considerarmos que a linhagem A172 é menos
agressiva que a T98G, que apresenta um comportamento invasivo
(Correa et al, 2006). Com relação a este ponto, a linhagem T98G
mostra uma combinação única de características de células normais e
transformadas em relação ao controle da proliferação celular. Estas
células podem estacionar na fase G1 do ciclo celular em condições
restritivas, mas exibem características de células transformadas
quanto à independência de ancoragem e imortalidade (Stein, 1979).
Ambas linhagens (A172 e T98G) têm caráter não-tumorigênico quando
injetadas em camundongos “nude”, portanto, como se mostra nesta
Tese, o modelo A172/T98G não é ideal para estudos de gliomas, uma
vez que não apresentam um bom paralelo com o tecido tumoral real.
Talvez a utilização de linhagens com potenciais tumorigênicos
discrepantes possa ser uma alternativa.
Devido a diferentes relatos na literatura em relação ao uso de
“pools” (Lusa et al, 2006), onde o resultado de somente um paciente
pode estar mascarando o resultado total observado, optou-se por
medir a expressão das TFUs consideradas mais interessantes (168
[nova], 292 [sem função conhecida], 519 [sem função conhecida] e
1087 [co-fator de fator de transcrição]) nas amostras de cada paciente,
individualmente.
135

DISCUSSÃO

As TFUs168 e 519 confirmaram a expressão diferencial nas
amostras individuais, mas somente a TFU168 mostrou significância
estatística, com um aumento de aproximadamente oito vezes nos
tumores de grau II (a maior diferença com o tecido não tumoral).
Considerando o caráter inédito desta seqüência, o interesse em se
realizar estudos funcionais com esta TFU se consolidou. As demais
TFUs testadas (292, 1087) não têm expressão diferencial nos tumores
de glia em relação ao tecido não-tumoral.
Em resumo, neste trabalho foi possível, a partir de um conjunto de
genes com pouca caracterização funcional e novos genes, utilizando-se
ferramentas de Bioinformática e de experimentação em bancada com
enfoque genômico, chegar a, pelo menos, uma seqüência que mostrou
uma expressão mais alta em tecidos tumorais, com alta significância
estatística em relação ao tecido não tumoral. Esta seqüência
corresponde a um gene que não apresenta cDNA completo descrito em
banco de dados, o que nos abre muitas possibilidades de estudo e de,
talvez, caracterizar um novo marcador para tumores de glia.
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6. CONCLUSÕES

 Um Banco de Clones Físicos das TFUs validadas foi organizado com
152 clones, encontrando-se disponível para estudos.
 De dezenove TFUs selecionadas para clonagem, somente três (TFUs
147, 175 e 297) foram clonadas e incorporadas ao Banco de Clones.
 As análises “in silico” demonstraram que a maioria das seqüências
TFUs já estão depositadas em banco de dados, contudo, ainda restam
11 TFUs para as quais os cDNAs completos correspondentes ainda
não foram depositados. A maioria destas TFUs continua pouco
caracterizadas com relação à função.
 As análises “in silico”, indicaram expressão diferencial entre tecido
tumoral e normal, o que foi confirmado através dos experimentos
posteriores realizados nesta Tese (macro e microarranjos e qPCR).
 Foram gerados arranjos de DNA tanto em membranas como em
lâminas. As membranas de nylon foram todas hibridizadas. Várias
lâminas para microarranjos foram construídas algumas das quais
foram hibridizadas, portanto, restam ainda diversas lâminas para
novos ensaios de hibridização.
 Nos experimentos de hibridização, foram selecionadas nove TFUs,
sendo que seis (TFUs 168, 292, 1087, 147, 519, 1081) confirmaram a
expressão diferencial entre as linhagens A172 e T98G, através de
ensaios de qPCR.
 Os ensaios com membranas se mostraram mais sensíveis que os
realizados com as lâminas.
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 Análises feitas através de qPCR, buscas bibliográficas e ferramentas de
Bioinformática, indicaram que a TFU30 parece corresponder a um
gene ligado à pele e transformação melanocítica, o que precisa ser
confirmado.
 O modelo utilizado (linhagens A172/T98G) não é o ideal para estudos
de origem e progressão de tumores de glia, pois não mostra paralelo
com os resultados dos tumores.
 A TFU519 mostrou-se diferencialmente expressa nos tumores de alto
grau (Grau III e GBM) com um aumento de aproximadamente cinco
vezes, no entanto, não se observou significância estatística para esta
diferença.
 A expressão diferencial da TFU168 foi confirmada tanto nas linhagens
como nos tumores com um pico de expressão em tumores de grau II,
com aproximadamente oito vezes mais transcrito com relação ao tecido
não tumoral. Devido a que se detecta maior nível de transcrito já no
estágio de Grau I, pode-se inferir que este gene poderia estar ligado ao
processo tumorigênico mais que com o processo de malignização. Esta
TFU é um gene novo já que não existe cDNA completo depositado em
banco de dados. Em vista disso, selecionou-se esta seqüência para
estudos funcionais que serão realizados posteriormente.
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7. PERSPECTIVAS
Diversas linhas de pesquisa podem derivar deste trabalho de Tese, sendo
que, uma das mais evidentes é que uma grande quantidade de informações
pode ser coletada para estas TFUs pouco caracterizadas com estudos
semelhantes utilizando outros modelos de câncer ou outros tipos de
abordagens. Isso é possível pois os clones físicos estão armazenados e
disponíveis, e lâminas de microarranjos já estão confeccionadas e prontas
para serem hibridizadas.
Os dados provenientes das hibridizações tanto dos macroarranjos como
dos microarranjos de DNA foram analisados somente para as TFUs, sendo
que todos os dados correspondentes às ESTs da biblioteca de próstata, e as
ESTs de rato (derivadas de células ST1) ainda estão por serem analisados.
Ao julgar pelos resultados das tabelas geradas, algumas das ESTs de
próstata se mostraram diferencialmente expressas, o que poderia ser
confirmado por qPCR nas linhagens de glioblastomas, mas, principalmente,
nos tumores de glia disponíveis. Uma abordagem interessante seria a busca
de novos marcadores em gliomas com esta biblioteca de próstata.
Em relação à biblioteca de rato, as análises dos microarranjos mostram
alguns destes transcritos em maior nível nas células A172,

duas

abordagens podem ser realizadas aqui, uma é a confirmação da expressão
diferencial, e a outra é o seqüenciamento e a caracterização destes ortólogos.
Outra linha bastante interessante é a verificação do perfil de expressão da
TFU30 em linhagens melanocíticas, bem como em pele normal. De acordo
com o resultado destes estudos, se poderia amplificar o cDNA completo desta
TFU para depósito em banco de dados, pois, como se mencionou, se trata de
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um novo gene, como também para ensaios de funcionalidade como
superexpressão e silenciamento por RNAi.
Apesar dos resultados da análises da TFU1081, através de qPCR, não se
apresentarem de acordo ao observado nos rastreamentos por microarranjos
de DNA, observa-se que esta TFU tem uma expressão aumentada em
aproximadamente seis vezes na linhagem A172. Confirmações sobre a
condição de expressão desta TFU nos tumores de glia seria o próximo passo
para o prosseguimento de sua caracterização.

7.1.

TFU168: trabalhos em andamento:

A expressão diferencial da TFU168 foi confirmada em amostras
clínicas, com aumento do nível do transcrito nos estágios de maior
malignidade. Sendo esta uma seqüência para a qual o cDNA completo
ainda não foi descrito ou depositado, nada se sabe sobre sua função,
portanto, selecionou-se este gene para estudos funcionais, os quais já
estão em andamento, mas, que por motivo de tempo, não foi possível
incluir nesta Tese.
Uma das primeiras abordagens realizadas foi o alinhamento desta
seqüência ao genoma humano (ferramenta BLAT) e a tentativa de inferir
um cDNA completo (ou seqüência consenso) com as ESTs disponíveis nas
coordenadas correspondentes. Com isso, utilizando–se o site The DFCI
Homo sapiens Gene Index (HGI), pode-se fazer uma análise “in silico” da
possível ORF e de domínios que pudessem indicar alguma função. O que
se observou foi que a anotação tentativa para este consenso resultou em
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uma similaridade parcial de 24% a um receptor de células T, cadeia beta
(T-cell receptor beta chain {Homo sapiens}).
Com

este

mesmo

alinhamento

e

putativa

seqüência

consenso

correspondente, desenhou-se “primers” em diferentes “ESTs” para a
amplificação

do

transcrito

experimentos foram

completo

do

realizados, tendo

gene

sido

(Figura

possível

29).

Estes

obter alguma

amplificação para alguns “primers”; no entanto, não se pôde reproduzir os
resultados novamente. Esta abordagem está sendo levada a cabo com
novas tentativas e estratégias para que se possa sequenciar e depositar o
cDNA

completo,

assim

como

cloná-lo

para

ensaios

de

transfecção/transgênese.
Uma outra abordagem que está sendo levada a cabo é o silenciamento
deste gene, através da metodologia de RNA de interferência (RNAi). Para
tanto, desenhou-se três “primers”, que alinham na região do gene que foi
validada durante o projeto TFI, para a construção do grampo (“hairpin”)
para a clonagem. As amplificações do “hairpin” foram realizadas com
sucesso e, atualmente, estamos em fase de clonagem destas seqüências
em vetor lentiviral para posterior transfecção e infecção do lentivirus
recombinante para os ensaios funcionais.
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Figura 29: Esquema dos “primers” desenhados para a amplificação do transcrito
completo da TFU168.
A seqüência consenso da TFU alinhada ao genoma humano juntamente com todas as
“ESTs” deste cluster. Os “primers” estão assinalados em vermelho.

142

PERSPECTIVAS

Tanto em relação à superexpressão como ao silenciamento gênico é
preciso dispor de um modelo celular. Para tal, a expressão da TFU168
será determinada para as diferentes linhagens celulares, tanto de gliomas
(U87MG, U343MG, U373MG, U138MG e HOG) como de outros tecidos
(mama, por exemplo) para se estabelecer qual deles expressa mais este
transcrito (para o silenciamento) e aquele que não expressa (para a
superexpressão). Num primeiro momento os ensaios de funcionalidade
serão enfocados no controle da proliferação celular.
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9. ANEXOS
Anexo 1 : Tabela completa da expressão diferencial "in silico" das TFUs: Dados de SAGE retirados do site
CGAP anatomic viewer; Dados de EST retirados do site CGAP do SAGE anatomic viewer
Número TF

Cr

Gene conhecido

13

894 1 937
939 98.0%
2 132739319
132753166
13848

BC057764 Hypothetical protein

13

C21orf99 hypothetical protein
LOC149992

Dados de
SAGE
Normal
Linfonodo ++

Dados de SAGE
Tumor

Dados EST
Normal
cérebro, Linfonodo,
testículo (expressão
somente nestes
tecidos).

Não há
informações

Não há informações

Não há informações

Cérebro, cartilagem,
cólon , olho, trato
gastrointestinal,
fígado, Linfonodo,
glândula mamária,
músculo, tecido
nervoso periférico,
placenta, próstata,
testículo,
Colon +, tecido
embriogenicos, trato
gastro intestinal, rins,
Adipose, cerebelo,
cólon (?), olho,
Linfonodo, músculo,
glândula pituitária,
próstata, testículo.

Osso, MEDULA ÓSSEA,
geniturinário, cabeça e
pescoço, pulmão,
pâncreas, estomago, útero

17
20.
23

888 2
937 939
97.7% 21
+
17 q 21.31
7q31.1
16 p12.1

28

Xq25

32

16 p11.2

33

11p11

Alinha com mRNA AK054698,
BC021555 BC000552, de tecido
cerebroebral e neuroblastoma
PHACS

35

19 p13.11

transmembrane 6 superfamily member 2

36

16p13.3

FLYWCH-type zinc finger 1 isoform a

37

7 q 31.2

38

7q 31.2

39

9p13.3

Parte de cortactin binding protein 2
Alternate Gene Symbols: AF377960,
BC106000, - This gene encodes a protein
with six ankyrin repeats and several
proline-rich regions. A similar gene in rat
interacts with a central regulator of the
actin cytoskeleton.
Parte de cortactin binding protein 2 This gene encodes a protein with six
ankyrin repeats and several proline-rich
regions. A similar gene in rat interacts
with a central regulator of the actin
cytoskeleton
phosphatidylinositol glycan, class O
isoform 1

40

19 p13.3

Description: DOT1-like, histone H3
methyltransferase

Pulmão +,
pâncreas+
Rins+, mama+
ovário+,
Linfonodo+

Tecido
embriogenicos, olhos,
fígado, pulmão,
Linfonodo, glândula
mamaria +, nervos,
ilhas pancreáticas,
placenta, pool de
tecidos, pele,
testículos, tecido não
caracerebroizados,

41

19p13.3

DOT1-like, histone H3 methyltransferase

Pulmão +
Mama +
Pâncreas +
Rim ++
Ovário +++
Linfonodo +

Pulmão,
Linforeticular,
ilhotas, sistema
nervoso periférico,
pele, estomago,

53

16p13.3

Coronin 7

Parte de : phospholipase C delta 3
Não há genes conhecidos
Alguns exons compartilhados com
Calcineurin B homologous protein 2
(Hepatocellular carcinoma- associated
antigen 520).
NFKappa B Activating protein

Colon +

Pulmão, Pâncreas,
Próstata leve

Pâncreas+,
cólon ++
ovário+

Pulmão++,
peritoneo+,

Estomago +,
fígado ++,
Intestino +
Retina ++
Tireóide ++
Pulmão +
Pâncreas ++
Peritoneo ++
Ovário +
MEDULA
ÓSSEA ++

Dados EST tumoral

Cérebro +
Estomago +
Rim ++
Cólon +
Próstata+
Pele ++
Linfonodo +++

Colon, ovário,
Osso, Medula óssea,
cérebro, cervix, trato
gastrointestinal,
geniturinário, cabeça e
pescoço, fígado,
Linforeticular, glândula
mamária, glândula salivar,
estomago.

TF 37 e38, fazem
parte de um mesmo
gene

- no data

-

-

ovário

Fígado ++
Rim +++
Cólon +
Peritônio +

Cérebro + (glia)
Retina ++
Tireóide +
Mama ++
Próstata +++

Cartilagem, nervo,
ilhotas, sistema
nervoso periférico,
placenta, testículo.

Osso, cérebro, esôfago,
trato gastrointestinal,
genitou, rim, fígado,
glândula mamária,
músculo, ovário, pâncreas,
pool, útero.
Medula adrenal, osso,
medula óssea, cérebro,
cartilagem . cervix, colon,
olhos+, trato
gastrointestinal,
geniturinário, cabeça e
pescoço, rim, pulmão +,
Linfonodo, glândula
mamaria, pâncreas,
placenta+ glândula salivar,
útero, tecido não
caracerebroizados
Osso, Medula óssea,
cartilagem, cervix, cólon,
trato gastrointestinal,
geniturinário, cabeça e
pescoço, fígado, pâncreas,
placenta, glândula salivar,
útero.
Medula óssea, olho, cp,
Linfonodo, , pâncreas,
glândula salivar,pele,
testículo.

Cérebro ++
Estomago ++
Pâncreas ++
Colon +
Peritoneo ++
Próstata +
MEDULA ÓSSEA
+++
Músculo +++

Cérebro, cerebelo,
cérebro, endo, trato
gastro, genito,
Pulmão, glândula
mamária, nervo,
ovário, ilhotas,
sistema nervoso
periférico, placenta,
útero
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63

7p15-p14

Os exons não são os mesmos do gene
descrito. Poderia ser um splicing
alternativo de Carboxypeptidase,
vitellogenic-like

Pulmão +
Tireóide +
Rim ++
Próstata+

64

19q13.2

FLJ10211

Pulmão+
Rim+++
Peritoneo ++
Ovário ++

65

19q13.2

68
70.
76

19q13.32
17p12
22q13.33

Compartilha um exon com hypothetical
protein LOC55095
Não há gene conhecido
Não há gene conhecido
Compartilham alguns exons com
pannexin 2

78

22 q13.33

tubulin, gamma complex associated
protein 6

79
80

22q13.33
22 q 12.1

84

22 q13.2

97

14 q22.1

Não há genes conhecido
Alguns exons homólogos com : Homo
sapiens MI related novel mRNA, variant1.
Homo sapiens G protein-coupled receptor
24 (GPR24) mRNA, complete cds.
Gene: GPR24 - isoforma de : G-protein
coupled receptor 24
Compartilha exons com WW domaincontaining proteins are found in all
eukaryotes and play an important role in
the regulation of a wide variety of cellular
functions such as protein degradation,
transcription, and RNA splicing.

99

1 p35.1

100

1p 21.2

103.
106

2p21
20p11.2

Não há genes conhecidos
Crn, crooked neck-like 1 (Drosophila)

107

10q22.2

KIAA0913 Also known as
FLJ34302. TFU com

Information on mRNA, weakly similar to
HIGH MOBILITY GROUP PROTEIN
HMG2. – nao ha gens conhecidos
Hs. SLC30A7, Solute carrier family 30
(zinc transporter), member 7…
Homo sapiens solute carrier family 30
(zinc transporter), member 7 (SLC30A7),
mRNA
gi|41529827|ref|NM_133496.3|[41529827

Linfonodo +++
Cérebro +
Pâncreas ++
Ovário ++
Pele ++
Linfonodo +++

Estomago ++
Pâncreas +
Próstata +++

Cérebro ++,
retina++,
Retina+,
tiróide +,
fígado +, rins
+, peritoneo
++, medula
óssea +,
músculo ++

Pulmão ++, mama
++, pâncreas +,
estomago +, ovário
++, pele +, Linfonodo
+

Sem
diferenças

Adipose, Medula
óssea, cerebelo,
colon, olho, trato
gastrointestinal,
cabeça e pescoço,
Linforeticular,
glândula mamária,
músculo,
ovário,ilhotas,
placenta, próstata,
testículo, tireo, útero,
Rim, ilhotas,
SISTEMA
NERVOSO
PERIFÉRICO,
testículo,

Osso, cartilagem, Pulmão,
nervo, Pâncreas, pool, est.

Medula óssea,
cérebro, cerebelo,
olhos, rins, pool de
tecidos,
Osso +, cérebro +,
cerebelo, colon +,
tecido.
Embriogenicos,
olhos, cabeça e
pescoço, fígado +,
pulmão , Linfonodo
=, gld. Mamaria +,
nervos, ovário +,
ilhas pancreáticas =,
nervos periféricos,
placenta, pool de
tecidos, próstata,
pele,spleen,
estomago, testículos,
tecido não caracter,
útero,

Osso, fígado, pulmão,
glândula mamaria, pele,
estomago, testículo

Testículos, pool de
tecidos, nervos,
fígado, cerebro

Tecidos não
caracterizados, rins, ,
cerebro

Cérebro, cartilagem,
cervix, cólon, endo,
genitour, cabeça e
pescoço, fígado,
Linfonodo, glândula
mamária, músculo, ovário,
pâncreas, placenta, pool,
pele, estomago.

Osso, medula óssea
cérebro , cartilagem,
colon, esôfago,
geniturinário, rins, fígado,
pulmão+, Linfonodo =,
gld. Mamaria,ovário,
pâncreas, ilhas
pancreáticas =, pele +,
estomago+, sinovio,
tiróide, útero +,

Mama ++,
pâncreas +,
rim +,
peritônio+,
Linfonodo +

Retina +, tiróide + ,
pulmão +, fígado +,
ovário+, medula ++

Medula óssea,
cartilagem , cerebelo,
ouvido, tecido,
embriog, endócrino,
coração , fígado,
Linfonodo, mama,
nervos, ovário,
nervos periféricos,
placenta, pool de
tecido, pele , spleen,
vascular, todo corpo.

Córtex adrenal, cervix,
colon, olhos,
geniturinário,
Linforeticular, músculo,
pâncreas, estomago,
tiróide, tecido. Não
caracterizados,

Cérebro++.
Olho +
tiróide+,
mama++,
estoma+,
pâncreas+,

Rim+, Linfonodo+

Cérebro, cerebelo
cartilagem, colon,
tecido embriogenicos,
olhos, trato
gastrointestinal.,
cabeça e pescoço,
coração, rim, pulmão,
fígado, nervo,
Linfonodo, músculo,
gld mamaria, ilhas
pancreáticas,
placenta, próstata,
pool de tecidos,
retina, pele,
estomago, útero,
testículo, spleen,
tecido não
caracterizados,
vascular,
Todo corpo

Córtex, ossos, cartilagem,
colon, esôfago,
geniturinário, cabeça e
pescoço, rim, pulmão,
fígado, ovário, gld
mamaria, pâncreas,
placenta, próstata, pele,
estomago, testículo, útero,
tecido não caracterizados

Cérebro+
Fígado +
Peritônio ++
Ovário ++
Linfonodo ++

Retina ++
Medula óssea++

Medula óssea, cartilagem,
esôfago, olho, pulmão,
glândula mamária, ovário,
pâncreas, prost, glândula
salivar, tecido mole,
testículo, útero,

Colon,
peritoneo,

Tireóide, mama,
pâncreas, próstata

Cérebro, cerebelo,
cervix, cólon, trato
gastrointestinal, rim,
Linfonodo,
Linforeticular,
sistema nervoso
periférico, placenta,
pool, pele,
Cerebelo, tecido
embrionário, olho,

Córtex adrenal, osso,
MEDULA ÓSSEA,

153

um splicing
alternativo

108

2q37.2

HDAC4 - histone deacetylase 4. TFU
tem intron retention nos exons a 5´

112

2 p15

116
119

17p12
11p15.2

125
126.

12q12
19 q13.2

Compartilha um exon com mRNA
BC014578
Não há gene conhecido
Homologia com PLEKHA7 protein.,
porem com processamento de introns
difente
Não há genes conhecido
compartilham alguns exons com
hypothetical protein LOC55095 ( ref seq)

128

12 q13.2

129

12 q13.2

147.

17q21.31

155
156

19q13.41
19p13.11

157

19 p13.11

165

168.
175.
181

ovário,
músculo

Pulmão+,
mama+, rins
++,
peritônio++,
ovário ++

solute carrier family 39 (metal ion
transporter), member 5
Alinha alguns exons com mRNA de
tumor de língua e cerebroebro
Hs. FLJ40137, Hypothetical protein
FLJ40137
Não há gene conhecido Há ilhas CpG
Compartilham alguns exons com
CALR3
Homo sapiens calreticulin 3, mRNA
Parte de GLT25D1 protein. - Hs.
GLT25D1, Glycosyltransferase 25
domain containing 1

Sem dados

19q13.43

zinc finger protein 584

Pele +

Não há gene conhecido
Não há genes conhecidos
ATP-binding cassette, sub-family A,
member 10

182

2p25.1
17p13.1
17 Q24.3 –
( 4 p16.3 –
menor
similaridade)
17q24.3

187

19q13.43

Extensão de zinc finger protein 583

190

7q22.1

Compartilha alguns genes com putative
emu2
Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral

ABCA5 - ATP-binding cassette, subfamily A , member 5

coração, gland.
Mama, nervo, ovário,
ilhotas, glnd.
Pituitária, placenta,
pool, testículo, timo,
tireóide,
Cérebro, tireóide,
pâncreas,

Cartilagem, olho,
trato gastro,
Linforeticular,
músculo, nervo, pool,
próstata, testículo

Próstata+

Rins, pulmão, ilhas
pancreática, nervos
periféricos, testículos

ND
-

Ovário+,
medula óssea
+, pele+,
músculo +++,
Linfonodo+++

Cérebro+,
retina++++, pulmão+,
pâncreas +,
estomago+, fígado+,
intestino +,
peritônio+,
Cérebro +
Colon +
Peritoneo ++
Ovário ++

Peritoneo+

Retina+

Mama,
peritoneo

músculo

7q31.1

Rins+,
peritônio +,
ovário++,
Linfonodo++,

194
195.

19 q13.11
17 p12

Parte do gene dpy-19-like 3
Parte do gene MYOCD

Igual TF 232

198

19 q13.31

200

12q24.12

Alinha somente com umas ESTs Library: Soares fetal liver spleen 1NFLS
acyl-Coenzyme A dehydrogenase family,
member 10

Sem genes
conhecidos
Rim ++
Colon ++
Ovário ++

202

Xq22.2

chromosome X open reading

Ovário +,

Cérebro, cartilagem,
cervix, colon, endócrino,
geniturinário, fígado,
Linforeticular glândula
mamaria, músculos,
ovário, pâncreas, placenta,
pool de tecidos próstata,
pele, estomago

Sem dados

ND
Ovário ++

192

cérebro, cartilagem,
cervix, trato
gastrointestinal,
geniturinário, rim, fígado,
pulmão, Linfonodo,
pâncreas, pele, estomago,
sinovio, útero.
Osso, cérebro,
geniturinário, cabe.
Pescoço, fígado, pulmão,
gland. Mama,pâncreas,
placenta, estomago.

Medula óssea++,

Pulmão ++
Pâncreas +
MEDULA ÓSSEA
++

Retina +, tireóide ++,

Cérebro, pool ,
testículos,

-

Endo, olho, fígado,
glândula mamária,
ilhotas, sistema
nervoso periférico,
próstata, baço,
testículo.

Osso, cérebro, cervix,
cólon, Pulmão, Linfonodo,
nervo, pâncreas, est, útero

Cérebro, fígado,
pulmão, músculo,
próstata, pool de
tecidos, testículos,
Cérebro, cartilagem,
cerebelo, colon, olho,
geniturinário, fígado
Linfonodo, gland.
Mama, músculo,
nervo, ilhotas,
SISTEMA
NERVOSO
PERIFÉRICO,
placenta, pool,
próstata, testículo
Cérebro, glândula
mamária, nervos,
pool, testículo, útero,

Endócrino, ovário,
pâncreas, útero, tecido.
Não caracterizados,
Osso, pulmão,
ovário,pâncreas, pituitária,
estomago, útero.

Fígado,

Cartilagem, cerebelo,
trato gastrointestinal,
geniturinário, fígado,
pulmão, Linfonodo,
músculo, placenta,
próstata, útero,

Cervix, esôfago, cabeça e
pescoço, glândula
mamaria, nervos, pool de
tecidos, glândula salivar,
estomago

Colon, olhos nervos,
sistema nervoso
periférico, pool de
tecidos, pele,
próstata, estomago,
testículo, útero, ilhas
pancreáticas e
pulmão

Cartilagem

Adipose, osso, colon,
olho, trato
gastrointestinal,
fígado, Pulmão,
Linfonodo, ilhotas,
sistema nervoso
periférico, placenta,
pool, próstata,
testículo, timo, útero.
Cérebro++,

Medula óssea, cervix,
cabeça e pescoço,
Linforeticular, glândula
mamária, estomago.

Cérebro +, cartilagem ++,

154

frame 39

próstata +

pulmão +, MEDULA
ÓSSEA++,
músculo++, pele +

Mama+, fígado ++,

206

19 p 13.3

Parte de: chromosome 19 open reading
frame 29, Uncharacterized protein
C19orf29, May be involved in premRNA splicing.

Estomago ++,
rins ++, pele
+, Linfonodo
++

209

4 q25

Sem dados

X

Comprtilhamalguns exons com alphakinase 1
(aka MSPD2_HUMAN) – ref seq motile
sperm domain containing 2

Sem dados

212

Pulmão+

Cérebro+, tiróide+,
mama+

UNQ904 - MGC45438 protein.

Cerebroebro,
estomago,
peritoneo

Tireóide, pulmão

220

227

21q22

C21orf49

230

19q13.12

Hs. C19orf14, WD repeat
domain 62 (Ref seq WDR62)

Pâncreas++,
ovário++,
músculo+
,Linfonodo++

Rins+,

232.

19 q13.11

Parte do gene dpy-19-like 3 DPY19L3

Tiróide,
pulmão,
Linfonodo

Cerebroebro, olho,
ovário, próstata,
músculo

236.

16p12.1

hypothetical protein LOC124454

Ovário+,
medula óssea
+

Tiróide ++, mama+,
estomago++, colon+,
próstata+, pele+,
Linfonodo+++

238

7q11.23

Hypothetical protein DKFZp667B242
extensão

Ovário ++

239

7q11.23
22q12.1

Hypothetical protein DKFZp667B242
extensão
Homo sapiens MI related novel mRNA,
variant-1.

Ovário ++

241
Identification

Cérebro+,
retina ++,

ouvido++, tecido
embrionico +,
endócrino ++, olho+,
cabe pesco ++,
coração +, pulmão++,
músculo +++, nervo
+, ilhotas
pancreáticas++++,
SISTEMA
NERVOSO
PERIFÉRICO++,
pool ++, Próstata++,
retina ++++,
testículo+++, útero
+++, vascular ++
Osso=, cerebelo,
cerebroebro, tecido.
Embriongenicos,
olhos, coração, rins,
pulmão =, Linfonodo,
Linforeticular,
nervos, ovário, ilhas
pancreáticas, pool de
tecido, testículos,
timo, vascular
Linfonodo, pool de
tecidos,
Cérebro cerebelo,
tecido, embrionários,
endócrina , rim,
fígado, Linfonodo,
glândula mamaria,
Músculos, nervos,
ilhas pancreáticas,
sist nervoso
periférico, gld
pituitária, placenta,
próstata, retina, pool
de tecidos, gld
salivar, pele, spleen,
testículos, tecido
não caracterizados,
útero, todo corpo
Cerebelo, olho, trato
gastro, rim, pulmão,
gland. Mama,
músculo, nervo,
ovário, SISTEMA
NERVOSO
PERIFÉRICO, pool,
estômago, timo,
tireóide
Cabeça e pescoço,
fígado, pulmão,
músculo, placenta,
pool, próstata,
testículo
Gastro intestinal,
pool de tecido, pele,
testículo

Cérebro,
cerebroebelum,
colon, orelha, tecido
embriogenicos, olhos,
Gastrointestinal,
cabeça e pescoço,
rins, fígado, pulmão,
Linfonodo, gld
mamaria,
músculo,nervo,
ovário, gld pineal, sit
nerv perif, placenta,
pool de tecido,
próstata, retina, pele,
estomago, testículo,
vascular, tecido não
caracterizados, e todo
o corpo
Tecido adiposo,
cerebelo, tecido,
endócrino, rins,
Linfonodo,músculo,
nervos periféricos,
ilhas pancreáticas,
gld pituitária, pele
músculo, pool,
tireóide

Gland. Mama, ovário,
testículo.

Cerebroebro,
cerebelo,

cervix++, colon++, rim
++, Linfonodo++,
Linforeticular+++, gland.
Mama+++, ov +++,
pâncreas +++, partire +++,
pituitária +++,placenta
+++, estomago+++,
tireóide++, teci
na~carct+++, útero +++

Osso=, cartilagem , cervix,
colon, trato gasto
intestinal, pulmão = , gld
mamaria, pâncreas,
próstata, tecido, não
caracteriz, útero,

Ossos, cérebro cartilagem,
colon, cervix, olhos,
geniturinário, cabeça e
pescoço,coração, pulmão,
fígado, ovário, placenta,
próstata, pele, estomago,
tieroide, útero e tecido não
caracterizados

Osso, cérebro, esôfago,
pâncreas, útero.

. Linforeticular

Osso, cérebro, colon,
olhos, geniturinário,
pulmão, Linforeticular,
glândula mamaria,
músculo, nervos, ovário,
pâncreas, placenta,
próstata, útero
Osso, medula óssea,
cérebro, cartilagem, colon,
olhos cabeça e pescoço,
coração, pulmão, glândula
mamaria, ovário,
paratireóide, placenta,
próstata, pele, estômago,
testículos, tiróide, útero,
tecido não caracterizados

Tecido. Ósseo, medula
óssea, cervix, colon,
esôfago, olhos, trato
gastrointestinal,
geniturinário cabeça e
pescoço, pulmão, fígado,
pâncreas, placenta, gld
salivar, útero
cartilagem, colon,
genotou, , rim, fígado,
Linfonodo, glândula
mamária, próstata,
estomago, útero.

Cólon, endócrino,
cab.pescoço, rim, pulmão,

155

estômago +,

of a novel
non-coding
RNA, MIAT,
that confers
risk
of
myocardial
infarction
JOURNAL
J.
Hum. Genet. 51
(12), 10871099 (2006)
Ishii,N.,
Ozaki,K. and
Tanaka,T.
245

19 p13.12

Alguns exons de zinc finger motifs e
Homolog of Mus musculus wizS protein
(Fraglândula mamáriaent).
Parte do gene Hs. SEMA3D, Sema
domain, immunoglobulin domain (Ig),
short basic domain, secreted

251.

7q21.11

253.
263.
267

12q24.13
2q33.2
1p13.3

Não há genes conhecidos
Não há genes conhecidos
myosin binding protein H-like

274
280.

16q22.1
10q24.32

AK094783

285

19p13.2

288

12q14.1

289

17p13.1

dynein heavy chain domain 3

290

14q11.2

chromodomain helicase DNA binding
protein 8

292.

17q11.2

295

1p32.3

Compartilha alguns exons com a Ref
seqGOLGA8E, sendo uma extensão da
mesma
AK127075
Não há genes comhecidos segundo BLAT

297.

1p32.3

305

10q23.33

309

16 q 22.1

312.

16p12.1

RefSeq Gene MGC34761 PubMed on
Gene: MGC34761
PubMed on Product: hypothetical
protein LOC283971
Hypothetical protein FLJ46765.

313.

20q13.13

hypothetical protein LOC140876

318

14q32.13

327

5p15.33

Alinhou com gene da Serpina11 não
humana e com mRNA BX248259 de
fígado fetal
AYTL2 - acyltransferase like 2

351

3p21.31

Compartilham alguns
exons com hypothetical protein
LOC79847 (ref seq)
Compartilham alguns exons com
hypothetical protein LOC112812
KIAA1040 hypothetical protein
LOC23041

Cérebro
+,retina++,
mama + ,
estomago + ,
pâncreas+ ,
peritoneo +,
ovário ++,
pele ++,
Linfonodo ++

testículo., útero,

Próstata + ,

Retina+
Pulmão+
Pâncreas +
Cérebro ++,
retina ++

Ovário +
Pâncreas+, colon+,
medula+, pele+
Linfonodo++

Tireóide+
Pulmão++
Fígado+
Peritônio++
Próstata+++
Linfonodo++

olho, ovário, estomago,
tireóide(expressão
somente nestes tecidos).
Medula óssea,
cerebelo, cervix,
olhos, trato
geniturinário,
placenta, testículo,

Osso, cérebro, cabeça e
pescoço, pulmão,
Linfonodo, tecidos não
caracterizados, , pâncreas,

Estomago+
Ovário++
MEDULA
ÓSSEA+++

cartilagem, cerebelo,
cérebro, olho,
Pulmão, músculo,
nervo, pâncreas,
sistema nervoso
periférico, gp, pool,
tecidos moles.
Placenta, testículo.

osso, cervix, eso, tgastro,
Linfonodo, ovário, ilhotas,
testículo, tireóide, útero.

Tireóide+
Pulmão +
Rim +++
Colon ++
Pele ++

Retina ++
Mama +
Pâncreas ++
Peritoneo ++
Próstata ++
Músculo ++
Linfonodo+++

Cerebelo, cérebro,
fígado, glândula
mamária, sistema
nervosa periférico,
glândula pituitária,
placenta, pool,
estomago

Estomago ++
Rim ++
Peritoneo +
Ovário +

Retina ++
Tireóide ++

Cérebro, cerebelo,
olho, fígado,
Linfonodo, glândula
mamária, músculo,
nervo, rim, pâncreas,
pool

Osso, cartilagem, cervix,
colon, endo, ovário,
ilhotas, placenta,
estomago, tireóide,

Cerebelo, olhos
cabeça e pescoço,
ovário, placenta,
próstata, testículo,
tecido não
caracterizados
Cérebro , olhos,
fígado, placenta, pele,

Cartilagem, útero

MEDULA ÓSSEA,
cerebelo,
cerebroebrum, olho,
pulmão, Linfonodo,
Linforeticular, nervo,
SISTEMA
NERVOSO
PERIFÉRICO, pool,
pele, timo, útero.

Osso, cérebro, cartilagem,
cervix, colon, esôfago,
trato gastro, genito, rim,
gland. Mama, ovário,
pâncreas, ilhota, placenta,
próstata, gland, salivar,
estomago testículo,
tireóide.

Não há genes humanos conhecidos,
homologo a genes de ratos
Nucleolar complex associated 3 homolog

Hypothetical protein FLJ44002
DNAH1, Dynein, axonemal, heavy
polypeptide 1

cerebroebrum, tecido
embrionário, olho,
trato gastrointestinal,
fígado, Linfonodo,
músculo, nervo,
SISTEMA
NERVOSO
PERIFÉRICO,
Gland. Pit,
placenta,pool,
próstata, pele, baço,

Colon, cabeça e pescoço,
ovário
Osso, cartilagem, cervix,
trato gastrointestinal, trato
geniturinário, rins,
pulmão, músculo, ovário,
pâncreas, pele, tireóide,

Colon +
Ovário ++
Linfonodo +++

Sem
diferenças

Estomago,
peritoneo,
ovário,
medula
óssea,retina

Peritoneo+

Tireóide, mama,
próstata, músculo

Colon, pulmão, glândula
mamaria, pâncreas,
estomago

somente detectada
expressão em cérebro
(1/206981)

156

355

5q14

TMEM161B - transmembrane
protein 161B

Estômago,
ovário,

Tireóide, pâncreas,
Linfonodo.

Cerebelo, tecido.
Embrionário, olho,
fígado, Linfonodo,
músculo, nervo,
placenta, pool,
pâncreas, retina,
baço, testículo, timo,
vascular.
Cerebroebro,
tecido.embriogenicos,
cabeça e pescoço,
glândula mamaria,
músculo, placenta,
pele+, tiróide, tecido
não caracterizados.

359

12 p13.31

alpha-2-macroglobulin-like 1

Pulmão +++,
intestino+,
pele +,

Medula óssea ++,

363 .

22q11.21

Hs. SCARF2, Scavenger receptor
class F, member 2

Estomago+,
pâncreas ++,
rins ++

Tiróide ++, pulmão+,
mama++, útero++

Endócrina, olhos,
trato Gastrointestinal,
cabeça e pescoço,
Linfonodo, músculos,
ovário, placenta, pool
de tecidos, próstata,
pele, estomago, útero

Cérebro, ossos, cólon,
glândula mamaria, ,
pulmão, nervos, pâncreas

364.
371

17q23.3
19q13.2

379.

17p13.1

Isoforma de protein kinase LYK5
Alguma similaridade com hypothetical
protein LOC126432
B-cell CLL/lymphoma 6, member B (zinc
finger)

Tiróide+,
Linfonodo++

Peritônio ++,

Cérebro, olhos, rins,
pulmão, glândula
mamaria, músculos,
nervos, placenta, pool
de tecidos, próstata,
útero,

Cólon, ovário,

380

X q23

Pulmão +
Ovário ++
MEDULA
ÓSSEA++

Retina ++

cérebro, endo, cp, rim
Pulmão, Linfonodo,
sistema nervoso
periférico, gp,
placenta, pool, pele,
tecido mole, timo,

cartilagem, colon, ovário,
pâncreas, ilhotas,
estomago, tireóide.

Estomago+,
fígado+

Retina++, tiróide++,
pulmão++, mama++,
medula ++,
Linfonodo++

Cérebro, colon,
endócrino, olhos,
geniturinário, rins,
pulmão, músculo,
nervos, ilhas
pancreáticas, nervos
periféricos, gld
pituitária, pool de
tecido, próstata,
estomago, testículos,
tecido não
caracterizados,

Osso, cartilagem, cervix,
fígado, Linfonodo,
ovários, pâncreas,
placenta, tecidos moles,

Estomago,
pâncreas, rim,
próstata

Cérebro, retina,
tireóide, fígado,
colon, ovário,
músculo.

Cabe. Pesco, coração,
rim, fígado, próstata,
pele.

Cólon, ovário, placenta

MEDULA ÓSSEA, colon,
trato, gastro, cabe.
Pescoço, rim, Pulmão, g.
mama, pele, estomago,
útero.

Colon, esôfago, cabeça e
pescoço+,pele,

Parte do mRNA AF286598 e
compartilha alguns exons com
RefSeq Gene AMOT - This gene
belonglândula salivar to the motin
family of angiostatin binding proteins
characterized by conserved coiledcoil domains and C-terminal PDZ
binding motifs. The encoded protein
is expressed predominantly in
endothelial cells of capillaries as well
as larger vessels of the placenta
where it may mediate the inhibitory
effect of angiostatin on tube formation
and the migration of endothelial cells
toward growth factors during the
formation of new blood vessels.
Alternatively spliced transcript
variants encoding different isoforms
have been described, but their fulllength nature has not been
completely determined.

393

9p24.3

dedicator of cytokinesis 8

394

1q42.3

396.

12q21.1

UDP-GalNAc:betaGlcNAc
beta
hypothetical protein LOC196441 RefSeq Gene PSRC2

398

1p36.12

404

4q34.2

411

11p13

zinc finger and BTB domain containing
40
Parte do mRNA BC038536 de tecido
cerebroebral
PRRG4 - proline rich Gla (Gcarboxyglutamic acid) 4. Transmembrane
gamma-carboxyglutamic acid protein 4
precursor (Proline- rich Gla protein 4)
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501

14q23.2

502
513
517

Q21.3
16p13.3

518

2q33.2

519

8p21.3

(Proline-rich gamma-carboxyglutamic
acid protein 4). TFU com uma extensão
3´
spectrin repeat containing, nuclear
envelope 2

ANKS4B
harmonin-interacting ankyrin-repeat
containing
Não há genes conhecidos
BTBD12, BTB (POZ) domain containing
12

523

16 p13.3

525.

19q13.43

Compartilham alguns genes
amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile)
ALS2CR16 e outros homologos
compartilham o mRNA com uma
proteina hypoteticasLOC541565
porém com processamento de introns
diferentes
Comapartilham exons com Hypothetical
protein DKFZp666L166.
zinc finger protein 584

1007

16 p13.3

1008

Mama+
Pâncreas+
Peritoneo+
Próstata++

Cérebro++
Retina++
Pulmão+
Fígado+
Rim+
Ovário+
Pâncreas +++
Fígado +++++

Linfonodo ++

Pele+

Cérebro+, retina+,
colon +, peritônio+,
ovário++

WD repeat domain 90

Retina+,
tiróide +,
estomago +,
colon +,
ovário +,
medula óssea
++, Linfonodo
+++

Cérebro +, pulmão+,
mama ++, fígado +,
rim +,

16 p13.3

Alguns exon com WD repeat domain 90

Retina +,
tiróide +,
estomago +,
colon +,
ovário +,
medula óssea
++, pele ++,
Linfonodo
++++

Cérebro +,pulmão +,
mama ++ , fígado +,
rins +

1013

X

Nik related kinase

Peritoneo ++

1016

6p24.1

CDNA FLJ26304 fis, clone DMC07927,
highly similar to 60S ribosomal protein
L15 BM974049

Pulmão +
Pâncreas++
Rim ++
MEDULA
ÓSSEA +

1024

21q22.3

SNF1-like kinase

Tireóide +
PULMÃO ++
Cólon ++
Ovário +
MEDULA
ÓSSEA +
Pele++
Linfonodo ++

1036.

6p22.1

piggyBac transposable element derived 1

1052

2p22.3

Ref seq. baculoviral IAP repeatcontaining 6 - aka BIRC6_HUMAN

Cérebro +++
Retina ++
Tireóide +
Estomago ++
Fígado ++
Cólon ++
Peritônio +++
Ovário +
Estomago +++
Pâncreas +
Fígado ++

Retina++, medula++

Retina+,
pâncreas++,
rins+, pele++,
Linfonodo++

mama++, colon+,
peritoneo++,próstata+

colon, fígado

Cerebelo,
cerebroebrum,
fígado, Linfonodo,
músculo, nervo,
placenta, pool

Cólon, cabeça e pescoço,
rim, Pulmão,
Linforeticular, glândula
mamária, ovário,
Pâncreas.

Cerebelo, Endócrino,
olhos, fígado,
glândula mamaria,
ilhas pancreáticas,
nervo periférico, pool
de tecidos, próstata,
testículo,
Crânio, cérebro,
cerebelo, tecido
Embriogenicos,
olhos, coração , rins
+, fígado, pulmão =,
Linfonodo, mama +,
músculo, nervo
ovário+, ilhas
pancreáticas, nervos
periféricos, pituitária,
placenta, pool de
tecido, próstata+,
retina, spleen,
testículo, timo,
Cérebro, cerebelo,
tecido.
Embriogenicos,
olhos, coração, rins+,
fígado, pulmão = ,
Linfonodo, mama+,
músculo, nervo,
ovário+, ilhas
pancreáticas, sit.
Nervoso periférico,
gld. Pituitária,
placenta, pool de
tecidos,próstata,
retina, testículo, timo
Cérebro, cartilagem,
cerebelo, endócrina,
olhos, cabeça e
pescoço, rim, ovário,
placenta, pool,
próstata,
Adipose, cerebelo,
cervix, cólon,
geniturinário, cabeça
e pescoço, rim, nervo,
ovário, pâncreas,
ilhotas, sistema
nervoso periférico,
sinovial, timo,
Adipose, Medula
óssea, cólon, olho,
rim, fígado, glândula
mamária, ilhotas,
sistema nervoso
periférico, pool, pele,
est, testículo, timo,
útero,
Cérebro, cerebelo,
cervical, endócrino,
olhos, trato gastro
intestinal, pulmão,
rins, glândula
mamaria, nervo, ilhas
pancreáticas, sist
nervoso periférico,
pool de tecidos,
próstata, pele, útero,
tecido não
caracterizado
Medula óssea,
cartilagem, cerebelo,
gastro intestinal,
endócrina, rins,

Tecido. Ósseo, cérebro,
cervix, cólon, trato
gastrointestinal,
Pulmão, Linfonodo,
nervos pâncreas,
estomago, útero
Osso , medula óssea,
crânio +, cervix, colon ,
cabeça e pescoço, rins,
pulmão =, Linforeticular,
mama, ovário , ilhas
pancreáticas+,
paratireóide,
Próstata, estomago, útero

Osso, medula óssea,
cérebro+, , cervix, colon,
cabeça e pescoço, rins,
pulmão=, Linforeticular,
mama, ovário, pâncreas,
ilhas
pancreáticas+,paratireóide,
estomago, tecido. Não
caracterizados, útero.

Osso, cólon, pulmão,
pâncreas, útero.

Osso, esôfago, fígado,
Linfonodo, tecido mole,
tireóide,

Osso, cérebro, cartilagem,
cervix, endo, esôfago,
trato gastrointestinal,
geniturinário, cabeça e
pescoço, Pulmão,
Linfonodo, músculo,
ovário, Pâncreas, próstata,
tecidos moles,
Osso, esôfago, cabeça e
pescoço, fígado,
Linforeticular, músculo,
estomago, testículo,

Osso, cervix, colon,
esôfago, olhos,
geniturinário, cabeça e
pescoço, Linforeticular,
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1054

2p22-p21

Parte de Baculoviral IAP repeatcontaining protein 6 (Ubiquitinconjugating BIR domain enzyme
apollon).. This gene encodes a protein
with a BIR (baculoviral inhibition of
apoptosis protein repeat) domain and a
UBCc (ubiquitin-conjugating enzyme E2,
catalytic) domain. This protein inhibits
apoptosis by facilitating the degradation
of apoptotic proteins by ubiquitination

1058
1074

20q13.2
10 q23.1

1081

9q34.3

1087.

5q14.1

Não há gene conhecido
Não há genes conhecido, somente EST,
alinhou num inton,...
KIAA1984. Also known as
PARF; MGC15438;
bA216L13.7; RP11216L13.7; RP11216L13.9
TFU com 2 intron retention
Cmpartilham partes de alguns exons com
JMY, Junction-mediating and
regulatory protein, com estruturas de
exons diferentes

1089.

6q25.3

1092.

16q22.1

Serine active site containing 1
(SERAC1)

Estomago+,
pâncreas ++,
rins +, pele
++, Linfonodo
++

Olhos ++, mama ++,
colon +, peritoneo +,
próstata+, músculo
+++,

-

-

Estomago,
Linfonodo

Estomago ++,
pâncreas ++,
fígado ++,
rins +,
peritoneo + ,
ovário + ,
Linfonodo +
Sem
diferenças

RGD leucine-rich repeat tropomodulin,
RefSeq Gene RLTPR

Não há

1100

1p13.1

Pare de DEAQ box polypeptide 1 (RNAdependent ATPase

Colon ++,

1102

7q22.3

FLJ23834

Colon +++
Peritoneo +

1105

17q23.2

ABC1, Amplified in breast cancer 1

Rim ++

1112.

12q23.3

1130

2q32.1

1132

14q21.2

1140

1 q43

Compartilham alguns genes com BTB
(POZ) domain containing BTBD11
Compartilham alguns genes com
Endoplasmic reticulum DnaJ/PDI fusion
protein 3 precursor.
KIAA1596 protein. - Fanconi anemia
complementation group M
Parte de : protein BAP28 HEAT repeatcontaining protein 1 (Protein BAP28).
Hs. LGALS8, Lectin, galactosidebinding, soluble, 8 (galectin 8)

1145.

7q11.23

Pâncreas ++,
rins +,

Tiróide+
Cólon + , medula
óssea +

Mama ++
Fígado +++
MEDULA ÓSSEA
++++
Linfonodo ++

fígado, Linfonodo,
músculos, nervos,
ilhas pancreáticas,
gld pituitária,
placenta, pele, timo,
tiróide,
Osso, medula óssea,
cerebelo, ouvido,
tecido
Embriogenicos,
endócrina,
gastrointestinal,
coração, Linfonodo,
Linforeticular, mama,
músculo, nervo, ilhas
pancreáticas,
pituitária, placenta,
pool de tecido, retina,
pele, timo tiróide,
vascular

ovário, pâncreas, nervos,
periféricos, tecidos moles,
estomago, útero

-

-

Cérebro, cerebelo,
colon, olho, coração,
Linfonodo, músculo,
placenta, pool,
próstata, testículo,
tireóide.

Olho, rim, fígado, pulmão,
Linforeticular, pâncreas,
estomago,

Cérebro, próstata

mama

Medula óssea,
cérebro, cerebelo,
rins, fígado, músculo,
nervos, ilhas
pancreáticas, placenta
e pool de tecidos,
útero
Não há

Olhos, cabeça e pescoço,
pulmão, pâncreas,
tecidos não caracterizados

Gastrointestinal,
nervos, placenta, pool
tecido, pele,

Cérebro, esôfago,
geniturinário, cabeça e
pescoço, fígado,
estomago, útero, tecido.
Cartilagem, pulmão,
ovário, próstata, glândula
salivar,

Adipose, cérebro,
cerebelo, cabeça e
pescoço, rim, fígado,
glândula mamária,
músculo, nervo, pool,
pele, testículo.
Cerebelo,
cerebroebrum, rim,
Pulmão, Linfonodo,
nervo, ovário, ilhotas,
gp, pool, útero.

Tiróide+ músculo+

Cérebro+

Fígado ++, colon +,
ovário +, músculo +,
pele +, Linfonodo+,

Cerebelo, cérebro,
ouvido, tecido.
Embriogenicos,
olhos, geniturinário,
coração, rins,
Linfonodo, músculo,
nervo, ilhotas
pancreáticas, nervos
periféricos, gld
pineal, placenta, pool
tecido, pele, baço

Cervix, colon , esôfago,
olhos, geniturinário,
cabeça e pescoço, ovário,
pâncreas, estomago, útero,
tecido.,

Osso, cervix, colon,
cabeça e pescoço, fígado,
glândula mamária,
músculo, Pâncreas,
placenta, próstata, pele,
estomago, testículo,
tireóide,
cerebroebro

Córtex adrenal, osso,
medula óssea, cartilagem,
cervix, colon,
gastrointestinal,
Linforeticular, ovário,
paratireóide, próstata,
estomago, testículo,
tiróide, tecido.

Não há gene conhecido, compartilham o
mRNA FK506 binding protein 6
isoform, porém com estruturas diferentes,
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