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RESUMO

SILVA, F. A. M. Estudo das proteínas hnRNP K, SET e MARK3 como potenciais 
marcadores  de  prognóstico  em  câncer  epidermóide  de  cabeça  e  pescoço 
(HNSCC). 2009. 82f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009.

As neoplasias de cabeça e pescoço constituem um importante problema de 
saúde pública devido à alta incidência e alguns tipos estão associados a fatores 
comportamentais  como  consumo  de  álcool  e  tabaco.  Apesar  desses  dados,  a 
doença, especialmente em sua fase inicial, pode ser curada e alguns tipos podem 
ser  prevenidos.  Portanto,  existe  a  necessidade  de  identificar  e  validar  novos 
biomarcadores em câncer de cabeça e pescoço com aplicação em prognóstico e 
seleção de terapias mais adequadas. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi 
validar o perfil de três proteínas, SET, hnRNP K e MARK3 em tumores de cabeça e 
pescoço,  e  verificar  a  potencial  aplicação  como  marcadores  de  diagnóstico  e 
prognóstico  em  HNSCC,  bem  como  propor  um  papel  para  estas  proteínas  na 
tumorigênese. Foram analisadas 22 amostras de tumores de cabeça e pescoço por 
western blotting (WB) e 96 amostras (91 tumores, 4 biópsias e 1 controle) dispostas 
em duplicata em lâmina de tissue microarray, obtidas no Brasil e cedidas pelo Grupo 
GENCAPO, por imunohistoquímica (IHC). Os dados obtidos foram correlacionados 
com todos os parâmetros clínicos e patológicos e com prognóstico do paciente com 
HNSCC  por  um  período  de  48  meses.  Os  resultados  obtidos  por  WB  e  IHC 
mostraram acúmulo e fragmentação da SET e acúmulo nuclear e citoplasmático da 
hnRNP K nos tumores comparado a respectiva margem cirúrgica e tecido normal. A 
hnRNPK mostrou valor prognóstico sendo associada a sobrevida global do paciente. 
A  proteína  c-Myc  e  a  sua  forma  fosforilada  foram  analisadas  nas  amostras  de 
tumores  e  suas  respectivas  margens  cirúrgicas  devido  a  sua relação  com SET, 
PP2A e hnRNP K. Os resultados mostraram acúmulo da c-Myc fosforilada e total 
nas amostras tumorais,  o que coincidiu com aumento de SET e hnRNP K. Com 
relação à proteína MARK3, observou-se sua redução no tumor e menor sobrevida 
livre de doença. Foi realizado ensaio de RNA de interferência (RNAi) contra hnRNP 
K e SET em linhagem de carcinoma oral (HN13). A redução da proteína SET por 
RNAi levou a redução significativa da hnRNP K, enquanto a hnRNP K gerou menor 
efeito  na  proteína  SET,  sugerindo  um  efeito  regulatório  na  expressão  ou 
manutenção  da  hnRNP K  pela  SET  na  célula  tumoral.  A  interferência  contra  a 
hnRNP K também reduziu a proliferação celular tumoral. Em conclusão, o aumento 
da proteína SET está associado à desmoplasia em HNSCC e pode ser um potencial 
marcador específico para essa condição. hnRNP K e MARK3 podem servir como 
potenciais marcadores em HNSCC e ajudar a identificar um subgrupo de pacientes 
com pobre prognóstico. A hnRNPK exerce efeito positivo na proliferação da célula 
tumoral.  SET e hnRNP K podem atuar como fatores oncogênicos favorecendo o 
aumento de c-Myc.

Palavras chave: carcinoma oral, I2PP2A, proteína K, CTAK1, c-Myc, prognóstico.



ABSTRACT

SILVA,  F.  A.  M.  Study  of  protein  hnRNP  K,  SET  and  MARK3  as  potential 
markers of  prognosis  in squamous cell  cancer of  head and neck (HNSCC). 
2009. 82f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009.

The head and neck cancers constitute a major public health problem due to the high 
incidence  and  some  types  are  associated  with  behavioral  factors  such  as 
consumption of alcohol and tobacco. Despite these data, the disease, especially in 
its early stage can be cured and some types can be prevented. Therefore, there is a 
need  to  identify  and  validate  new  biomarkers  in  head  and  neck  cancer,  with 
applications in prognosis and selection of therapies most appropriate. Accordingly, 
the  objectives  of  this  study were  validation  of  the  profile  of  three  proteins,  SET, 
hnRNP  K  and  MARK3  in  tumors  of  head  and  neck,  and  verify  the  potential 
application as markers for diagnosis and prognosis in HNSCC, and suggest a role for 
these proteins in tumorigenesis. We analyzed 22 samples of head and neck tumors 
by  western  blotting  (WB) and 96 samples  (91  tumors,  4  biopsies  and 1  control) 
arranged in duplicate in the tissue microarray slide, obtained in Brazil and assigned 
by the GENCAPO Group, by immunohistochemistry (IHC). The data were correlated 
with all clinical and pathological parameters and prognosis of patients with HNSCC 
for a period of 48 months. The results obtained by WB and IHC showed the SET 
accumulation  and  fragmentation  and  hnRNP  K  nuclear  and  cytoplasmic 
accumulation  in  tumor  compared  to  the  surgical  margin  and  normal  tissue.  The 
hnRNPK prognostic value has been associated with overall survival of patients. The 
c-Myc  protein  and  its  phosphorylated  form  were  analyzed  in  tumor  and  surgical 
margins samples due to its relationship with SET, PP2A and hnRNP K. The results 
showed accumulated total and phosphorylated c-Myc in tumor samples, which was 
coincided with increase in SET and hnRNP K. Regarding the protein MARK3 was 
observed its reduction in tumor and lower disease-free survival.  RNA interference 
(RNAi) against hnRNP K and SET were performed in oral squamous cell carcinoma 
line (HN13). SET protein reduction by RNAi led to significant reduction of hnRNP K, 
and hnRNP K showed a minor effect on SET protein, suggesting a regulatory effect 
on  expression  or  maintenance  of  hnRNP K  by  SET  in  tumor  cells.  Interference 
against hnRNP K also reduced tumor cell proliferation. In conclusion, increased SET 
protein is associated with desmoplasia in HNSCC and may be a potential specific 
marker for this condition. hnRNP K and MARK3 can serve as potential markers in 
HNSCC and help identify a subgroup of patients with poor prognosis. The hnRNPK 
must act a positive effect on cell proliferation of the tumor. SET and hnRNP K may 
act as oncogenic factors contributing for c-Myc activity.

  

Keywords: HNSCC, I2PP2A,K protein, CTAK1, c-Myc, prognosis.
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1.1 – Câncer epidermóide de cabeça e pescoço (HNSCC)

No Brasil,  o  câncer  é  a  segunda doença com maior  taxa  de  mortalidade, 

perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. As estimativas para o ano de 

2008 foram de 466.760 casos novos,  sendo 231.860 em homens e 234.870 em 

mulheres  [Ministério  da  Saúde,  2008].  Apesar  desses  dados,  a  doença, 

especialmente  em  sua  fase  inicial,  pode  ser  curada  e  alguns  tipos  podem  ser 

prevenidos. O câncer de cabeça e pescoço é considerado um dos principais tumores 

no  mundo e  no  Brasil,  em função de sua mortalidade,  prevalência,  incidência  e 

sobrevida. 

Segundo estatísticas, cerca de 5% a 10% das neoplasias estão localizadas na 

cabeça  e  no  pescoço,  atingindo  nariz,  boca,  faringe,  laringe,  pele,  glândulas 

salivares e tireóides. As mais frequentes são as de pele, causadas pela exposição 

excessiva à radiação solar, e as de boca e laringe, provocadas principalmente pelo 

consumo do tabaco e do álcool. Em relação a essas últimas, a incidência maior é 

observada entre os homens, que estão mais expostos a esses agentes. A população 

feminina,  embora,  nos  últimos  anos,  tenha  aderido  ao  tabagismo  e  ao  uso  de 

bebidas, é menos atingida [Ministério da Saúde, 2008]. 

No Brasil, segundo as estimativas do Ministério da Saúde/INCA, o número de 

novos casos de câncer de cavidade oral estimados para o ano de 2008 e 2009 foi de 

14.160, sendo 10.380 em homens e 3.780 em mulheres, sendo a oitava localização 

mais acometida dentre todos os tipos de câncer.  Estes dados evidenciam a alta 

incidência  de  câncer  na  população  e  fortalece  a  necessidade  de  pesquisas 

direcionadas  para  o  melhor  entendimento  da  tumorigênese,  bem  como  do 

estabelecimento  de  diagnósticos  para  escolha  de  tratamentos,  prognóstico,  e 

acompanhamento dos pacientes.
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1.2 – Etiologia e Prognóstico em HNSCC

Devido à função e a localização, a boca está continuamente em contato com 

diversos  agentes  químicos,  físicos  e  biológicos,  os  quais  atuando  isolada  ou 

conjuntamente, aumentam o risco de câncer.  Os principais fatores etiológicos do 

câncer de cabeça e pescoço são, sem dúvida, o fumo e o álcool, sendo a exposição 

tópica  (por  exemplo,  efeito  direto  na  membrana  celular,  permeabilidade  celular 

alterada, variação em enzimas que metabolizam o álcool) e/ou os efeitos sistêmicos 

(por  exemplo,  deficiência  nutricional,  deficiência  imunológica,  distúrbio  da  função 

hepática),  e  os  carcinógenos  presentes  no  tabaco  (por  exemplo,  compostos  de 

nitrogênio) são fatores responsáveis pelo surgimento do câncer (OGDEN e WIGHT, 

1998; HAORAH, ZHOU et al., 2001). A avaliação isolada da participação do tabaco e 

do álcool na tumorigênese de cabeça e pescoço é difícil de ser feita, considerando 

que o fumante  tende a consumir  álcool  e  vice-versa  (OGDEN e WIGHT,  1998). 

Entretanto, não há dúvidas de que, dos dois, o tabaco é o mais importante. 

Em relação aos fatores prognósticos as margens cirúrgicas, localização e o 

hábito de fumar são indicadores prognósticos independentes. Segundo Lam et al. 

(2006) a localização anatômica da lesão deve ser considerada como uma indicadora 

de  prognóstico,  já  que  os  tumores  apresentam  comportamentos  diferentes 

dependendo da localização anatômica. A língua e assoalho bucal conduzem a um 

pior prognóstico, em função da maioria dos casos que acomete tais localizações se 

apresentarem  com  grandes  dimensões  (LAM,  LOGAN et  al.,  2006).  Para  estes 

autores,  o  estadiamento  clínico  TNM  (tumor/linfonodo/metástase)  é  um  sistema 

internacional  importante  para  o  registro  de  câncer,  avaliação  prognóstica, 

formulação de plano de tratamento e comparação dos resultados do tratamento, 
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sendo  considerado  como  uns  dos  melhores  indicadores  de  prognóstico  do 

carcinoma epidermóide oral.

Entretanto, para Haddadin et al. (2000) a classificação clínica TNM define o 

tumor  primário  em  apenas  duas  dimensões,  sendo  sugerida  que  uma  terceira 

dimensão, espessura tumoral ou a profundidade de invasão seja considerada como 

fator de risco para metástases cervicais (HADDADIN, SOUTAR et al., 2000). Como 

em outros tipos de neoplasias,  o diagnóstico precoce representa um dos fatores 

prognósticos  de  maior  importância,  sendo  o  estádio  avançado  da  doença  no 

momento  do  diagnóstico  um dos fatores  mais  determinantes  de  um prognóstico 

ruim.  Portanto,  a  detecção  precoce,  junto  ao  tratamento  adequado,  são  fatores 

essenciais  na  prevenção de  mortes  prematuras  pela  doença,  além de reduzir  o 

sofrimento do paciente causado pelo câncer de cavidade oral (OLIVER, HELFRICK 

et al., 1996).

1.3 – Marcadores Moleculares em HNSCC 

Os avanços na compreensão da biologia das neoplasias de cabeça e pescoço 

têm aberto novas direções na ciência. As pesquisas estão sendo direcionadas para 

o desenvolvimento de terapias com alvos moleculares específicos ou marcadores 

moleculares que são úteis na predição dos tratamentos ou na seleção de pacientes 

para  terapias  moleculares  específicas  (ANG,  BERKEY et  al.,  2002).  As 

características  dos  tumores  envolvem  parâmetros  clínicos  e  histopatológicos, 

comumente utilizados para identificar grupos de pacientes de alto risco que possuem 

curso  clínico  mais  agressivo  da  doença.  A  caracterização  de  carcinomas  de 

cavidade oral a partir de marcadores moleculares específicos ajuda a entender as 

variações individuais na progressão da doença, e permite obter informações mais 
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concretas sobre o prognóstico da doença e orientação nas condutas terapêuticas 

(SCHLIEPHAKE, 2003). 

Cada  etapa  da  progressão  da  doença  é  seguida  por  alterações 

cromossômicas resultantes tanto da perda como do ganho de material genético e, 

conseqüentemente  perda  ou  ganho  de  função  celular.  Os  resultados  fenotípicos 

dessas  alterações  estão  descritos  em  diferentes  níveis  do  desenvolvimento  do 

câncer:  crescimento  e  supressão  do  tumor,  angiogênese  e  invasão,  potencial 

metastático  e  resposta  imune.  A  maioria  das  alterações  genéticas  que  ocorrem 

durante este processo ainda não é conhecida ou não está totalmente compreendida 

(AWADA e LALAMI, 2005). 

Vários  marcadores  moleculares  em  HNSCC  tais  como  EGFR,  ciclina  D1, 

proteína  p53,  VEGF,  e  metaloproteínases,  têm  auxiliado  no  prognóstico  destes 

tumores.  Genes  supressores  de  tumor  têm  sido  intensamente  investigados  em 

câncer  de  cabeça  e  pescoço  e  diversas  alterações  foram  descritas  (GLEICH e 

SALAMONE, 2002). Um exemplo é o gene supressor tumoral P53, que codifica uma 

fosfoproteína nuclear de 53 kDa, envolvida em muitas funções celulares, incluindo 

manutenção da estabilidade genômica, progressão do ciclo  celular,  diferenciação 

celular, reparo a danos no DNA, resposta a estresse e apoptose. A proteína eleva-se 

na célula  em resposta a danos no DNA, induzindo a parada do ciclo  celular  na 

transição  G1/S.  Se  o  dano  não  for  reparado,  a  proteína  p53  induz  apoptose. 

Alterações  no  gene  P53 foram  descritas  como  sendo  um  evento  inicial  na 

tumorigênese  (PARTRIDGE,  COSTEA et  al.,  2007).  No  câncer  de  cabeça  e 

pescoço, foram relatadas mutações no P53 em 33 a 59% dos casos, perdas alélicas 

em 38% e expressão aumentada da proteína em 37 a 76% (GLEICH e SALAMONE, 

2002). A expressão elevada da proteína p53 nos tumores primários é considerada 
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um  sinal  preditivo  de  sobrevida  reduzida  em  função  de  sua  associação  com  a 

recorrência de tumores primários e secundários (CHIN, BOYLE et al., 2004).

Os oncogenes codificam proteínas que estimulam a célula a progredir da fase 

G1 para S ou inibem a apoptose atuando positivamente na carcinogênese e na 

progressão  da  doença.  Estes  incluem  receptores  de  fatores  de  crescimento, 

proteínas  reguladoras  de  vias  de  transdução  de  sinal,  fatores  de  transcrição, 

quinases dependentes de ciclinas, ciclinas e fatores de inibição da apoptose. Yarden 

et al. (2001) relataram que o gene EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) possui 

expressão  elevada  em  câncer  de  cabeça  e  pescoço  e  relaciona-se  com  pior 

prognóstico na doença (YARDEN, 2001).

1.4 – Principais vias de sinalização celular envolvidas em HNSCC

A desregulação de cascatas  de sinalização envolvendo vias como  EGFR, 

Ras,  NFĸB, Stat,  Wnt/β-catenin,  TGF-β,  e PI3K/Akt/mTOR contribuem fortemente 

para o desenvolvimento de HNSCC (Figura 1) (MOLINOLO, AMORNPHIMOLTHAM 

et al., 2009). Uma das principais vias de sinalização intracelular, responsáveis por 

promover  a  sobrevivência  celular  e  proliferação,  é  iniciada  pela  enzima  PI3K 

(fosfatidil-inositol-3-quinase),  que é ativada por receptores tirosina-quinase ou por 

receptores acoplados à proteína G. PI3K fosforila o fosfolipídeo de membrana PIP2 

(fosfatidilinositol  4,5-bifosfato)  para  formar  PIP3  (fosfatidilinositol  3,4,5-trifosfato), 

este por sua vez leva a ativação da proteína Akt que atua na fosforilação de várias 

proteínas alvo (DUBSKA, ANDERA et al., 2005).
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Figura  1: Vias  de  sinalização  celular  potencialmente  alteradas  em  HNSCC 
(MOLINOLO, AMORNPHIMOLTHAM et al., 2009)

A  ativação  da  Akt  pode  contribuir  para  invasão  tumoral  e  metástase  por 

estimular metaloproteinases (THANT, NAWA et al., 2000). Em diversas atividades 

neoplásicas sugere-se que a ativação da Akt isoladamente pode ser suficiente para 

induzir o desenvolvimento neoplásico por mediar fatores de crescimento e estimular 

fatores anti-apoptóticos (TESTA e BELLACOSA, 2001). 

Visto que a detecção de alterações moleculares pode auxiliar no prognóstico 

e  no  tratamento  do  câncer,  a  busca por  biomarcadores  com aplicações clínicas 

cresceu  consideravelmente  nos  últimos  anos.  Além  disto,  os  avanços  na 

epigenômica,  proteômica,  genômica,  bioinformática  e  a  interação  destes 

conhecimentos  têm  levado  ao  melhor  entendimento  de  vias  de  sinalização  que 

regulam  funções  celulares,  comunicação  inter  e  intracelular  e  interação  tumor-
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hospedeiro  (MATTA  e  RALHAN,  2009).  Portanto,  a  era  da  genômica,  do 

transcriptoma e da proteômica tem melhorado significativamente a compreensão da 

fisiologia  dos  tumores  o  que  tem  impulsionado  a  rápida  identificação  de  novos 

marcadores  e  alvos  moleculares  para  diagnóstico,  prevenção  e  tratamento  do 

câncer de cabeça e pescoço (LE e GIACCIA, 2003).

Embora  existam trabalhos na  literatura  sobre  marcadores  moleculares,  há 

ainda  interesse  em  identificar  novos  marcadores  de  prognóstico  em  HNSCC. 

Trabalhos anteriores do grupo identificaram vários genes e proteínas com expressão 

alterada usando RNA  microarray e técnicas de proteômica (PATEL, HOOD et al., 

2008).  Tomando  como base  a  importância  da  via  de  sinalização  (PI3K/Akt)  em 

HNSCC e a relevância das proteínas em diferentes funções biológicas já descritas, 

neste trabalho foram selecionadas 3 proteínas como candidatas a novos marcadores 

de prognóstico bem como potenciais novos alvos terapêuticos: SET, hnRNP K e 

MARK3.

1.5 – Proteína SET/I2PP2A 

O gene  humano  SET localizado  em 9q34,  foi  originalmente  identificado  a 

partir de estudos em Leucemia Indiferenciada Aguda por von Lindern et al. (1992) 

descreveram uma nova fusão gênica SET-CAN produzida a partir de um evento de 

translocação  somática  (VON LINDERN,  BREEMS et  al.,  1992).  A  proteína  SET 

(TAF-I  beta ou I2PP2A) mostrou ser um potente e altamente seletivo inibidor da 

fosfatase PP2A (LI,  MAKKINJE et  al.,  1996),  cujo  papel  inibitório  foi  atribuído  a 

região N-teminal (Saito, Miyaji-Yamaguchi et al., 1999).

PP2A  (serina-treonina  fosfatase  2A)  é  uma  fosfatase  que  controla  a 

fosforilação  de  várias  outras  proteínas  envolvidas  na  sinalização  celular  e  tem 
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grande  importância  na  regulação  do  crescimento  celular  (VIRSHUP,  2000; 

JANSSENS  e  GORIS,  2001).  Janssens  et  al. (2001)  relataram  que  a  PP2A  é 

responsável por cerca de 30 a 50% da atividade de desfosforilação serina-treonina 

dependendo  do  tipo  de  célula.  Assim,  PP2A  está  envolvida  na  regulação  da 

proliferação celular, crescimento, diferenciação e apoptose (JANSSENS e GORIS, 

2001). Uma função caracterizada desta proteína é a regulação da sinalização de via 

Ras-Raf-mitogen-activated  protein  (MAP)  kinase e,  portanto,  pode desfosforilar  e 

inativar MEK (MAP/ERK kinase) e ERK (extracellular signal-regulated kinase) in vitro 

(HACCARD, JESSUS et al., 1990). Tratamento de células com inibidor seletivo de 

PP2A, ácido okadaico, causou ativação de MEK e ERK (SONODA, KASAHARA et  

al.,  1997).  Evidenciou-se que PP2A tem participação na via  Akt  por  inativar  sua 

função oncogênica (EICHHORN, CREYGHTON et al., 2009). 

A  fosfatase  PP2A  está  também  envolvida  na  estabilidade  do  fator  de 

transcrição c-Myc (ARNOLD e SEARS, 2006; MUKHOPADHYAY, SADDOUGHI et  

al., 2009). Em resposta a estímulos de crescimento, a proteína c-Myc é fosforilada 

em  Ser62,  um  evento  que  estabiliza  e  aumenta  sua  atividade  transcricional  e  é 

necessário  para  sinalizar  a  fosforilação  em  Thr58.  O  reconhecimento  da  Thr58 

fosforilada permite que a isomerase PIN1 modifique c-Myc para posterior ação de 

PP2A que desfosforila a Ser62. Esta desfosforilação é importante para que ocorra a 

degradação de c-Myc pela via ubiquitina-proteossoma (SEARS, NUCKOLLS et al., 

2000; YEH, CUNNINGHAM et al., 2004), demonstrando assim que o nível de c-Myc 

na célula é controlado via PP2A (figura 2). 

A proteína produzida pelo oncogene  c-MYC está envolvida no crescimento 

celular, proliferação e morte celular. A superexpressão de  c-MYC é descrita como 

um evento comum em tumores (SPENCER e GROUDINE, 1991; NESBIT, TERSAK 
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et al., 1999; GRANDORI, COWLEY et al., 2000). O acúmulo da protéina c-Myc na 

célula ocorre devido ativação de Ras (SEARS, LEONE et al.,  1999) por meio de 

duas vias: Raf-MEK-ERK e PI3K-Akt, sendo que a última inibe GSK–Зβ (glycogen 

synthase kinase- Зβ). ERK e GSK–Зβ fosforilam os resíduos Ser62 e Thr58 de c-Myc, 

respectivamente, sendo este o sinal para posterior ação de PP2A na degradação de 

c-Myc (SEARS, NUCKOLLS et al., 2000).

Figura  2: Mecanismo  de regulação  da  estabilidade  da  proteína  c-Myc 
(DOMINGUEZ-SOLA e DALLA-FAVERA, 2004).

A proteína SET possui também papel na inibição de desfosforilação mediada por 

PP2A de histona H3 em  Drosophila (NOWAK, PAI et al., 2003);  interação com p21 

(Cip1), envolvida no ciclo celular (ESTEVE, CANELA et al., 2003); participante de uma 

via apoptótica neuronal, relacionada com a doença de Alzheimer e induzida por Jcasp e 

hiperfosforilação da proteína tau (GONG, LIDSKY et al., 2000); inibição do complexo de 

acetiltransferase (SEO, MCNAMARA et al., 2001); inibidor da desmetilação de DNA 

metilado ectopicamente, o que define um novo mecanismo de controle de metilação e 
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expressão (CERVONI, DETICH et al., 2002); estimula a migração celular de maneira 

dependente de Rac1 (TEN KLOOSTER, LEEUWEN et al., 2007) .

Interessantemente, Chohan et al. (2006) mostraram que a hiperfosforilação da 

proteína tau (proteína associada a microtúbulos) é observada somente quando há 

mudança subcelular  de  SET do núcleo  para  o citoplasma e  esta  mudança está 

associada com a clivagem de SET num fragmento de 20 kDa (IQBAL, ALONSO 

ADEL et al., 2003; CHOHAN, KHATOON et al., 2006).

Altos níveis de SET foram observados em tumor de Wilms’ e células de rim 

fetal (FORNEROD, BOER et al., 1996; CARLSON, ENG et al., 1998), sugerindo um 

potencial  papel  para  SET  em  diferenciação  celular.  Em  linhagens  celulares 

BCR/ABL+ e em células progenitoras obtidas de sangue de pacientes com LMC-CB 

(Leucemia Mielóde Crônica – Crises Blásticas), foi observado que a proteína SET 

está aumentada devido à atividade de BCR/ABL, o que leva a inativação de PP2A, e 

coincide  com  as  crises  blásticas  e  a  resistência  ao  imatinib  nestes  pacientes 

(NEVIANI, SANTHANAM et al., 2005). Com base nos diversos papéis descritos para 

a proteína SET, na ausência de informação sobre seu acúmulo na tumorigênese de 

cabeça e pescoço, neste trabalho foi proposto validar a expressão da proteína SET 

em  amostras  de  tumores  HNSCC  para  verificar  sua  potencial  aplicação  como 

marcador em HNSCC e seu envolvimento neste tipo de câncer.

1.6 – Proteína hnRNP K 

hnRNPs (heterogeneous nuclear ribonucleoproteins) constituem uma grande 

família  de  proteínas,  com  aproximadamente  30  membros  (LEOPOLDINO, 

CARREGARO et  al.,  2007).  Estas  proteínas  possuem  importante  papel  na 

biogênese  do  telômero,  reparo  de  DNA,  sinalização  celular,  e  regulação  da 
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expressão  em  nível  transcricional  e  traducional  (CARPENTER,  MACKAY et  al., 

2006;  CARPENTER,  MCKAY et  al.,  2006).  Tais  funções  celulares  podem  estar 

relacionadas  com  transformação  maligna  devido  ao  mau  reparo  do  DNA, 

instabilidade  cromossômica,  apoptose,  angiogênese,  e  invasão  celular 

(CARPENTER, MCKAY et al., 2006; KLIMEK-TOMCZAK, MIKULA et al., 2006).

Vinte  e  dois  genes  de  hnRNPs  já  foram  mapeados  em  diferentes 

cromossomos humanos, e vários possuem transcritos alternativos (LEOPOLDINO, 

CARREGARO et al., 2007). Uma das hns mais estudadas é a hnRNP K cujo gene 

está  no  cromossomo  9,  e  foi  detectada  no  núcleo,  citoplasma  e  mitocôndria 

(HABELHAH, SHAH, HUANG, OSTARECK-LEDERER et al., 2001; OSTROWSKI e 

BOMSZTYK, 2003). A hnRNP K atua na transdução de sinal, splicing, regulação de 

tradução  e  degradação  de  RNA  (BOMSZTYK,  VAN  SEUNINGEN et  al.,  1997; 

BOMSZTYK, DENISENKO et al., 2004). 

Existem  vários  exemplos  na  literatura  que  evidenciam  a  importância  da 

hnRNP K, tais como: reconhecimento de elementos localizados na região promotora 

de  genes,  como  c-MYC,  c-SCR, BRCA1,  e  timidina  quinase  (MICHELOTTI, 

MICHELOTTI et  al.,  1996;  RITCHIE,  PASHA et  al.,  2003;  LYNCH,  CHEN et  al., 

2005); no citoplasma, a hnRNP K está envolvida no silenciamento da translocação 

do  RNAm  erytroid  15-lipoxygenase (OSTARECK,  OSTARECK-LEDERER et  al., 

1997);  expressão  exógena  da  proteína  hnRNP K  aumentou  o  nível  da  proteína 

UCP2, que não foi  acompanhado pelo aumento do mRNA UCP2 (OSTROWSKI, 

KLIMEK-TOMCZAK et  al.,  2004);  splicing  de  Bcl-x como  regulador  negativo  da 

produção da isoforma pro-apoptótica Bcl-xS (REVIL, PELLETIER et al., 2009).

Nas tabelas 1 e 2 estão resumidos os múltiplos processos celulares que a 

hnRNP K participa.  Esta diversidade de interações da hnRNP K sugere que ela 
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esteja envolvida em vários processos celulares que compõem a expressão gênica, 

transcrição, tradução e transdução de sinal (BOMSZTYK, DENISENKO et al., 2004)

Tabela  1: hnRNP K interage  com  vários  fatores  moleculares  nos  processos  de 
expressão gênica e transdução de sinal. 

Processos Fatores Moleculares
Transdução de sinal Timidina quinase: Scr, Lyn, 

Fyn, Lck, Itk

Serina-treonina quinase: 
PKC. 
ERK1/2, JNK

Fator de permuta de 
nucleotídeos: Vav

(WENG,  THOMAS et  al.,  1994; 
OSTROWSKI,  SCHULLERY et  al., 
2000;  OSTARECK-LEDERER, 
OSTARECK et al., 2002)
(SCHULLERY,  OSTROWSKI et  al., 
1999;  HABELHAH,  SHAH,  HUANG, 
BURLINGAME et  al.,  2001; 
HABELHAH,  SHAH,  HUANG, 
OSTARECK-LEDERER et al., 2001)
(VAN SEUNINGEN, OSTROWSKI et 
al., 1995)

Expressão Gênica:
Remodelagem de 
cromatina

Eed
DNA-metiltransferase
SAF-B

(DENISENKO e BOMSZTYK, 1997)
(SHNYREVA,  SCHULLERY et  al., 
2000)
(SAMUEL, SPENCER et al., 1998)

Expressão gênica:
Transcrição

Fatores gerais: TBP, 
HMGB1
Repressores: Zik1, Kid1, 
MZF1

(MICHELOTTI,  MICHELOTTI et  al., 
1996)
(DENISENKO, O'NEILL et al., 1996)

Expressão gênica:
Splicing

hnRNP: E2, I, K, L, U
Fatores de splicing: 9G8, 
SRp20
Helicase: DDX1
Fatores gerais: YB-1, 
Sam68

(KIM,  HAHM et  al.,  2000; 
OSTARECK,  OSTARECK-LEDERER 
et al., 2001)

(SHNYREVA,  SCHULLERY et  al., 
2000) 

Expressão gênica:
Tradução

Elongação: EF-1α (BOMSZTYK,  VAN  SEUNINGEN et  
al.,  1997;  OSTROWSKI,  KLIMEK-
TOMCZAK et al., 2004)

Tabela  2:  Exemplos  do  envolvimento  da  hnRNP  K  em  múltiplos  processos  de 
expressão gênica. 

Processos Gene
Transcrição:
Ativação

c-Myc
c-Src

(OSTROWSKI, KAWATA et al., 
2003)
(RITCHIE, PASHA et al., 2003)

Transcrição:
Repressão

Timidina quinase
Subunidade β4 do receptor 
de acetilcolina

(HSIEH, MATSUMOTO et al., 
1998)
(DU, THANOS et al., 1993)
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Splicing β-tropomiosina, Bcl-Xs
(EXPERT-BEZANCON, LE CAER 
et al., 2002; REVIL, PELLETIER et  
al., 2009)

Estabilidade do RNA Renina (SKALWEIT, DOLLER et al., 2003)

Tradução:
Ativação

c-Myc (EVANS, MITCHELL et al., 2003)

Tradução:
Silenciamento

15-lipoxigenase (LOX)
Papilomavírus tipo 16 
(HPV-16)
UCP2

(OSTARECK, OSTARECK-
LEDERER et al., 1997; COLLIER, 
GOOBAR-LARSSON et al., 1998; 
OSTROWSKI, KLIMEK-TOMCZAK 
et al., 2004)

Em diversas funções celulares, a proteína hnRNP K, pode estar envolvida na 

tumorigênese. hnRNP K foi identificada como um novo componente na resposta ao 

dano  no  DNA  (DDR)  em  mamíferos,  portanto  crucial  para  resposta  a  agentes 

genotóxico (MOUMEN, MASTERSON et al., 2005). Após irradiação por ionização ou 

irradiação UV a fim de induzir ATM (“ataxia telangiectasia mutated”), verificou-se que 

a hnRNP K coopera com p53 para elucidar a ativação de genes alvos de p53 e 

assim desencadear eventos de checkpoint no ciclo celular.

hnRNP K é alvo de degradação proteossomal dependente de MDM2,  uma 

proteína conectada com DDR por meio do controle da atividade e níveis de p53, em 

células não danificadas, cuja degradação cessa após a ocorrência de dano ao DNA 

(IWAKUMA e LOZANO, 2003).  Acredita-se que hnRNP K facilita a montagem e/ou 

estabilidade do complexo promotor de p53 (MOUMEN, MASTERSON et al., 2005) e 

que  ajuda p53 a buscar por sítios alvos no genoma, um evento chave na ativação 

gênica (PRIVES e HALL, 1999). 

1.7 – Proteína hnRNP K e câncer

Em carcinoma nasofaringeal (NPC), a localização citoplasmática aberrante de 

hnRNP K foi associada com menor sobrevida global e sobrevida livre de metástase 
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(CHEN, HSUEH et al., 2008). De acordo com Inoue et al. (2007) seu acúmulo no 

citoplasma está envolvido na migração celular/metástase (INOUE, SAWATA et al., 

2007) e aumenta a resistência  das células NPC à apoptose induzida por hipóxia 

(CHEN, LIU et al., 2009) . 

Habelhah et al. (2001) mostraram que o acúmulo no citoplasma é dependente 

de fosforilação via MAPK/ERK (Mitogen-activated protein kinase/extracellular-signal-

regulated  kinase),  que deve  alterar  a  conformação do domínio  KNS (“K nuclear 

shuttling”). Por outro lado, a supressão da capacidade de hnRNP K acumular-se no 

citoplasma correlaciona com a perda de sua função na regulacão da tradução de 

proteínas que possuem o elemento DICE (differentiation-control element) na região 

3’  UTR  do  mRNA  (HABELHAH,  SHAH,  HUANG,  OSTARECK-LEDERER et  al., 

2001). 

A fosforilação de hnRNP K regula positivamente a tradução de mRNAs que 

contém a região IRES (“internal ribosome entry segment”) como, por exemplo,  c-

MYC. Evans et al. (2003) mostraram que mutação em IRES de c-MYC, um evento 

que ocorre freqüentemente em pacientes com mieloma múltiplo, leva a uma forte 

ligação de hnRNP K neste região aumentando assim a transcrição do gene c-MYC 

(EVANS, MITCHELL et al., 2003). 

A proteína hnRNP K tem se mostrado capaz de ligar ao promotor do gene 

eIF4E,  resultando  na  ativação  da  transcrição  deste  gene.  Esta  superexpressão 

ocorre  quando  ambos  c-Myc  e  hnRNP  K  estão  aumentados,  sugerindo  que  a 

proteína  hnRNP  K  pode  cooperar  com  outras  proteínas  na  indução  de  genes 

envolvidos no crescimento de células malignas (LYNCH, CHEN et al., 2005).

A  expressão  alterada  de  hnRNP  K  tem  sido  descrita  em  vários  tipos  de 

tumores e associada também com resistência à agente de indução a DSB (“DNA 
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double-strand breaks”) (HSIEH, MATSUMOTO et al., 1998; PINO, PIO et al., 2003; 

URBANI, POLAND et al., 2005; PATEL, HOOD et al., 2008; BARBORO, REPACI et  

al., 2009; BENELLI, MONTEGHIRFO et al., 2009).

Níveis  alterados  de  expressão  da  hnRNP  K  foram  descritos  em  tumor 

colorretal (CARPENTER, MCKAY et al., 2006), de pulmão (PINO, PIO et al., 2003), 

de fígado (OSTROWSKI e BOMSZTYK, 2003), de próstata (BARBORO, REPACI et  

al.,  2009),  carcinoma de células escamosas (ROYCHOUDHURY e CHAUDHURI, 

2007), de mama, (MICHELOTTI, MICHELOTTI et al., 1996) e em malignidades do 

trato gastrointestinal (LEE, LIAO et al., 2007). 

Considerando todas as características descritas anteriormente e seu diversos 

papéis  em  sinalização,  transcrição  e  tradução,  hnRNP  K  pode  representar  um 

potencial marcador de prognóstico e um forte candidato para alvo terapêutico em 

câncer.  Neste  estudo foi  proposto  validar  a  alteração  da  proteína  hnRNP K em 

HNSCC e verificar seu potencial envolvimento com esta doença.

1.8 - MARK3

O  gene  MARK3  (MAP/microtubule  affinity  regulating  Kinase  3),  conhecido 

como CTAK1, PAR1A e KP78, expressa uma proteína da família das serina/treonina 

quinases de localização citoplasmática que está envolvida na regulação de afinidade 

de microtúbulos (TASSAN e LE GOFF, 2004). Membros da família PAR-1/MARK 

apresentam um papel importante na polaridade (GUO e KEMPHUES, 1995; BOHM, 

BRINKMANN et al., 1997; SHULMAN, BENTON et al., 2000; CHEN, WANG et al., 

2006), controle do ciclo celular (PENG, GRAVES et al., 1998; MULLER, ORY et al., 

2001;  MULLER,  RITT et  al.,  2003)  e  controle  da  dinâmica  dos  microtúbulos 

(Nishimura et al., 2004). 
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As proteínas desta família são reguladas por proteínas com domínios 14-3-3, 

tais como a quinase supressora de tumor LKB1 (STK11, serina treonina quinase 11) 

e a atípica proteína quinase C (PKC) (GORANSSON, DEAK et al., 2006). LKB1 inibe 

a atividade de mTOR, um mediador  da via  PI3K/Akt  (SHAW, BARDEESY et  al., 

2004),  sendo  considerado  um  supressor  tumoral,  pois  perdas  hereditárias  e 

somáticas  das  funções  deste  gene  estão  associadas  com aumento  de  risco  no 

desenvolvimento  de  câncer  (TIAINEN,  YLIKORKALA et  al.,  1999;  KARUMAN, 

GOZANI et al., 2001).  Análises das funções de LKB1 tem focado na regulação da 

sinalização  de  AMPK  e  mTOR.  (CORRADETTI,  INOKI et  al.,  2004;  SHAW, 

BARDEESY et al., 2004), e sugerem que LKB1 é necessário para sobrevivência de 

células malignas no contexto de ativação via Akt (ZHONG, LIU et al., 2008). 

A interação entre a MARK3 e a 14-3-3 é dependente de fosforilação da 14-3-

3, e mantêm a MARK3 no citoplasma e na membrana plasmática. A substituição dos 

aminoácidos dos 15 sítios de fosforilação da MARK3 por alanina aboliu a ligação 

MARK3-14-3-3 e fez com que a proteína ficasse totalmente localizada na membrana 

plasmática.  A  localização  na  membrana  também  foi  dependente  do  domínio  C-

terminal, denominado domínio-1 quinase-associado (KA-1). 

A ligação da MARK3 com a PKC e a LKB1 (proteínas 14-3-3) mostra que esta 

proteína  deve  apresentar  também  um  papel  importante  na  tumorigênese 

(GORANSSON, DEAK et al., 2006). Na figura 3, pode-se observar a proteína 14-3-3 

participando  de  vias  de  sinalização  Akt.  Por  meio  de  PI3K  (phosphoinositide  3-

quinase), um receptor da superfície celular, Akt inibe a apoptose por fosforilação da 

proteína Bad. Bad fosforilada liga-se a 14-3-3, causando a dissociação do complexo 

Bad/Bcl-xL e a sobrevivência celular (BERG, HOLZMANN et al., 2003; KUO, HSU et  

al., 2008).
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Como não existem trabalhos mostrando a alteração desta quinase em câncer 

de  cabeça  e  pescoço,  ela  foi  selecionada  com  expressão  alterada  usando 

microarranjos de RNA (dados não publicados). Neste estudo, foi proposto validar a 

expressão  da  proteína  MARK3  e  sua  potencial  aplicação  como  marcador  de 

prognóstico em HNSCC. 

Figura  3  – Vias  de  sinalização  envolvidas  com  a  proteína  AKT.  As  setas 
vermelhas indicam os pontos principais nos quais as proteínas 14-3-3 podem estar 
envolvidas na sinalização via Akt.  (BERG, HOLZMANN et al., 2003)



2. Conclusões
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1. O aumento da proteína SET está associada à desmoplasia em HNSCC.

2. A hnRNP K possui valor prognóstico, seu aumento está relacionado com menor 

probabilidade  de  sobrevida  global  e  com  elevado  índice  de  recidiva  entre  os 

pacientes.

3. A proteína MARK3 está reduzida na tumorigênese de HNSCC e pode ser útil 

como  marcador  de  prognóstico  uma  vez  que  possui  associação  com  menor 

sobrevida livre de doença.

4. A proteína hnRNP K exerce papel na proliferação celular tumoral e, associada a 

proteína SET podem atuar como fatores oncogênicos favorecendo o aumento de c-

Myc.
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