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RESUMO 

 Câncer é a principal causa de morte em países desenvolvidos 

economicamente e segunda principal causa em países emergentes, representando 

assim um grave problema de saúde pública. Mutações em vias bioquímicas estão 

muitas vezes associadas ao câncer, entre elas a via da proteína fosfoinositol 3-

quinase. Essa via é amplamente estudada buscando esclarecer de quais maneiras 

influencia na origem e progressão tumoral. Além disso, já é também conhecido que 

essa via pode ser induzida por diversos hormônios. O objetivo desse trabalho foi 

elucidar se o hormônio tireoidiano (T3) altera a expressão do gene CLDN6 por ação 

não genômica, ou seja, através da via de ativação de fosfoinositol -3-quinase. Para 

bloquear a atividade da via foi utilizado o inibidor LY294002. Linhagens celulares de 

câncer de mama MCF-7 foram tratadas com estradiol (E2), triiodotironina, estradiol + 

LY294002, triiodotironina + LY294002 e LY294002 e para todos com intervalos de 

tempo de 10 minutos, 30 minutos, 1 hora e 48 horas. Todos os tratamentos foram 

realizados em triplicata. Realizou-se extração de RNA total para a obtenção do DNA 

complementar e PCR em tempo real para expressão dos genes em cada 

tratamento.Aorealizar a análise da expressão gênica percebe-se que nos 

tratamentos de 10 minutos em ambas as amostras contendo um hormônio (T3 ou E2) 

a expressão aumentou considerando os tratamentos sem o inibidor, sugerindo que a 

via PI3K regula negativamente a expressão gênica do CLDN6 na presença 

desseshormônios.Esse fenômeno já não é observado nos tempos de 48 horas, além 

disso, o bloqueio da via PI3K na presença do E2 atenua o aumento da expressão de 

CLDN6, sugerindo que mudanças metabólicas ocorreram entre esses dois tempos. 

Os tratamentos de 30 minutos e 1hora não apresentaram diferença estatística. 

Palavras-chave: Câncer, Hormônio tireoidiano, fosfoinositol-3-quinase, vias não 

genômicas. 
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ABSTRACT 

Cancer is the leading cause of death in economically developed countries and the 

second one in emerging countries; it also represents a serious public health issue. 

Mutations in biochemical pathways are often associated to cancer, among them there 

is mutations in phosphoinositide 3- kinase pathway. This pathway is widely studied in 

order to discover the ways it influences on tumor beginning and progression. 

Furthermore, it is also known that several hormones can induce this pathway. The 

aim of the project was to elucidate if thyroid hormone (T3) modifies the expression of 

CLDN6 gene by non genomic action, that is, by activation of phosphoinositide 3-

kinase via. To block the pathway activity was used LY294002 inhibitor. The MCF-7 

breast cancer cell lines weretreatedwith estradiol(E2), triiodothyronine, estradiol + 

LY294002, LY294002, and LY294002 + triiodothyronineplaced in intervals of 10 

minutes, 30 minutes, 1 hour and 48 hours each. All treatments were performed in 

triplicate. Total RNA extractionwas performed to obtain the complementary DNA and 

real time PCR for gene expression in each treatment.In the analysis of gene 

expression, it was observed that in the 10 minutes treatments in both samples 

containing a hormone (T3ou E2) the expression increased considering the treatments 

without the inhibitor, suggesting that PI3K pathway negatively regulates the CLDN6 

gene expression in presence of these hormones. This phenomenon is no longer 

observed in the 48 hours treatments, besides the inhibition of PI3K pathway in the 

presence of E2 attenuates the increase in CLDN6 expression, suggesting that 

metabolic changes occurred between these two times. The 30 minutes and 1 hour 

treatments presented no statistical difference. 

Key words: cancer, thyroid hormone, phosphoinositide 3-kinase, non-genomic 

pathways. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Câncer é a principal causa de morte em países desenvolvidos 

economicamente e segunda principal causa em países emergentes (JEMAL et 

al., 2011) representando um grande desafio para a saúde pública. Os altos 

índices de casos e de óbitos por adenocarcinoma de mama na população 

feminina (INCA, 2003), somados aos elevados custos da assistência levaram à 

necessidade de se traçar estratégias que favoreçam o seu controle no futuro. São 

estimados cerca de 12,7 milhões de casos de câncer e 7,6 milhões de óbitos 

decorrentes do câncer em 2008, sendo que 56% dos casos e 64% das mortes 

ocorreram em países economicamente desenvolvidos (JEMAL et al., 2011). 

Mutações gênicas em mediadores de vias bioquímicas são frequentemente 

detectadas em casos de carcinoma, entre elas a proteína fosfoinositol 3-quinase 

(PI3K), quinases lipídicas que fosforilam grupos OH de moléculas inositol, cuja via 

bioquímica vêm sendo associada ao desenvolvimento e progressão tumoral 

(ROMAGNOLI et al., 2009). 

Entre 1993 e 1994 foi produzido o primeiro inibidor sintético dessa via, o 

LY294002, que ocupa o sítio ligante ao trifosfato de adenosina (ATP) das 

proteínas da família PI3K (VANHAESEBROECK et al., 2012). Isso promoveu 

múltiplas possibilidades de experimentos, que demonstraram que essa via está 

envolvida em uma grande variedade de processos celulares, incluindo trânsito 

intracelular, organização do citoesqueleto, prevenção da apoptose, crescimento e 

transformação celular, sendo importante para a diferenciação de diversas 

linhagens celulares (OLIVEIRA et al., 2014).  

Diversos estudos buscaram elucidar o modo pelo qual a via bioquímica da 

PI3K se associa ao câncer. Em 1994 constatou-se que a oncoproteína RAS é 

uma ativadora dessa via, isso somado a sua relação com fatores de crescimento 

associa a via PI3K com a ativação e regulação do crescimento e proliferação 

celular (VANHAESEBROECK et al., 2012).Também foi demonstrado que a 

fosfatase homóloga a tensina (PTEN), é um regulador negativo da PI3K. Trata-se 

de um gene supressor tumoral que se encontra perdido ou mutado em uma 

grande variedade de cânceres (FANG et al., 2007).  

Sabe-se que a triiodotironina (T3) regula a expressão de genes nucleares 

pela ligação aos receptores de hormônio tireoidiano THRA e THRB. Os receptores 



12 
 

 

de hormônio tireoidiano reconhecem específicos elementos responsivos tireoidianos 

(TRE) nos promotores de genes alvos ae ativam ou reprimem a transcrição na 

presença do hormônio. Assim, as ações nucleares do T3 são sensíveis a inibidores 

da transcrição e tradução e tem uma latência de horas a dias (YEN, 2001). 

Embora o T3 exerça muitas açõespela regulação genômica clássica da 

transcrição gênica, pode funcionar por outros mecanismos além desta. A alternativa 

a ela é chamada de via não clássica ou não genômica por ser iniciada na membrana 

plasmática ou no citoplasma onde o T3 ativa a PI3K, tanto por ligante á THRB 

quanto ligada áintegrina αvβ3, ou a cascata de sinalização da proteína quinase 

ativada por mitógeno (MAPK), via αvβ3 (OLIVEIRA et al., 2014) (MOELLER & 

BROECKER-PREUSS, 2011).  

A ativação citoplasmática da via PI3K por T3 resulta na transcrição de 

genes específicos, como por exemplo o fator induzível por hipóxia (HIF-1α), 

transportador de glicose 1 (GLUT1) (MOELLER et al., 2005) e inibidor de 

calcineurina (ZAKI4α) (Moeller & BROECKER-PREUSS, 2011) (CHENG, 2010) 

(OLIVEIRA et al., 2014).  

Já é conhecido que o estradiol (E2) e o status hormonal da paciente são 

importantes para a proliferação e o tratamento do câncer de mama. Quanto ao T3, 

apesar dos estudos epidemiológicos serem ainda contraditórios em relação a sua 

influência em células cancerígenas, estudos laboratoriais demonstram sua 

capacidade de aumentar a proliferação de células de adenocarcinoma mamário com 

receptor de estradiol (ER) positivo, induzindo a expressão de genes normalmente 

estimulados por E2 (CARVALHO, 2015). 

O gene alvo do estudo é o Claudin6 (CLDN6) se trata de um membro da 

família Claudin envolvido na formação de junções GAP (TSUKITA& FURUSE, 1999). 

Estudos demonstraram que células com altos níveis de expressão de CLDN6 

crescem lentamente e com alta taxa de morte celular em comparação ao controle, 

sugerindo que esse gene possa funcionar como um supressor tumoral. Sua 

subexpressão pode contribuir para a progressão maligna em certos tipos de câncer 

de mama (QUAN& LU, 2003).  

Considerando-se os dados de influência do hormônio tireoidiano em 

carcinoma mamário, somando-se ao fato de análogos dos hormônios tireoidianos 

exercerem ativação da via PI3K, torna-se relevante estudar como as expressões de 

CLDN6, já observadas por nosso grupo (FIGUEIREDO et al., 2014), são controladas 
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pela ação do hormônio tireoidiano em modelos com baixa deriva genética como 

linhagens celulares MCF7. Dessa forma, procura-se delimitar melhor a ação do 

hormônio e sua aplicabilidade durante a terapêutica do carcinoma mamário. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Materiais e equipamentos 

● Tanque de Nitrogênio Líquido; 

● Banho Maria;  

● Garrafas de Cultura Celular;  

● Câmara de Fluxo Laminar;  

● Micropipetas;  

● Centrifuga;  

● Geladeira;  

● Freezer;  

● Incubadora;  

● Autoclave; 

● Células MCF- 7;  

● Tubos Eppendorf;  

● Tubos Falcon;  

● Ponteiras;  

● Meio de Crescimento Roswell Park Memorial Institute (RPMI);  

● Soro Fetal Bovino (SFB);  

● Antibiótico/ Antimicótico ; 

● Enzima Tripsina (tripsina 0,2% e ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 

0,02%); 

● Etanol 70%; 

● Dimetilsufóxido (DMSO); 

● Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline (DPBS). 

2.2. Cultura de células 

2.2.1. Início da cultura 

As linhagens celulares de MCF-7 são mantidas congeladas em nitrogênio 

líquido em concentrações de aproximadamente 1x106 células por mL. As linhagens 

inicialmente cultivadas foram cedidas pela Prof. Dr. Maria Mitzi Brentani, do 

Laboratório de Oncologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP) das quais se extraiu clones utilizados nas demais culturas desse 
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trabalho.É importante enfatizar que as células MCF-7 são uma linhagem imortalizada 

de células de adenocarcinoma mamário com pouca deriva genética (ou seja, com 

poucas mutações em relação à cultura primária), amplamente utilizada em estudos 

científicos por sua conformidade. Trata-se de células humanas e aderentes, de 

rápido crescimento. 

Para iniciar o cultivo celular é necessário o descongelamento das células. Para 

isso deve ser preparado o meio de cultura para receber as células. O meio de 

descongelamento deve conter 20% de SFB e o restante de meio de cultura RPMI. 

Os componentes do meio de cultura devem ser aquecidos à temperatura de 37 °C, 

já que é a temperatura ideal de crescimento das células. 

Em seguida as células são retiradas do nitrogênio e colocadas rapidamente no 

banho-maria, que também deve estar na temperatura de 37 °C. As células devem 

ser aquecidas até restar apenas um pequeno foco de gelo, nesse momento são 

levadas ao fluxo laminar e aquecidas manualmente até o total derretimento, 

transferidas para o tubo contendo meio de descongelamento e então centrifugadas a 

2500 RPM por dois minutos. A etapa de descongelamento deve ser realizada de 

maneira rápida, pois o meio em que a célula é congelada se torna tóxico para a 

mesma em temperaturas mais altas. 

Após a centrifugação, as células precipitam formando um pellet no fundo do 

tubo. Esse tubo é levado até o fluxo, onde se retira todo o sobrenadante. Usa-se 

meio RPMI para ressuspender o pellet de células que são transferidas para uma 

garrafa com SFB 10%, 0,1% de antibiótico-antimicótico e completo com meio RPMI. 

A garrafa com as células e meio de cultura é fechada e conduzida até uma 

incubadora com taxa de 5% de CO2 e 95% Ar a 37o C, onde permanece durante seu 

crescimento. 

2.2.2. Propagação das células 

As garrafas com células são mantidas na incubadora, e a cada dois dias o meio 

de cultura deve ser trocado de maneira que os nutrientes permaneçam sempre em 

quantidade adequada. Conforme aumentam em quantidade as células são 

transferidas para garrafas com uma área maior sendo que ao serem descongeladas 

as células são inicialmente cultivadas em uma garrafa pequena de 25 cm3.  

Para as células MCF-7 é preparado um meio de cultura contendo 10% de SFB, 

0,1% de antibiótico-antimicótico e o restante de meio basal RPMI. Estemeio se 
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mostrou bastante adequado para as células de mama, porém como não contém 

lipídios, proteínas e nem fatores de crescimento deve ser suplementado com SFB 

para que o crescimento celular ocorra. O antibiótico-antimicótico é utilizado para 

evitar o aparecimento de contaminações que, como será descrito posteriormente, 

podem inviabilizar o experimento caso venham a ocorrer. 

Após a troca do meio de cultura, a garrafa retorna para a incubadora até uma 

nova troca do meio. Quando as células atingem uma quantidade, denominada 

confluência, superior a 75% e antes de atingirem confluência total, as células são 

tripsinizadas e transferidas para uma nova garrafa, seguindo com crescimento da 

linhagem, ou congeladas novamente. É importante que a confluência total não seja 

atingida para evitar que o crescimento das células seja afetado por inibição de 

contato.  

A tripsinização ocorre em ambiente esterilizado da câmara de fluxo laminar, 

para isso o meio de cultura é retirado da garrafa e descartado. Antes de aplicar a 

tripsina deve-se lavar a superfície da garrafa no local em que as células estão 

aderidas com DPBS, já que a tripsina é uma enzima que pode ter sua atividade 

interferida pelas excretas celulares que estão na superfície da garrafa.  

Também se deve aquecer a tripsina até 37°C, que é sua temperatura ótima de 

atividade. A tripsina catalisa a quebra de proteínas de membrana por meio da 

hidrólise de ligações peptídicas, possibilitando que as células percam a aderência e 

se soltem temporariamente da garrafa.  

Esse processo deve durar o menor tempo possível, pois a presença da tripsina 

continuará catalisando quebra de proteínas nas células e poderá causar morte 

celular se permanecer muito tempo em contato com as células. Portanto assim que 

as células se soltam são transferidas para um tubo contendo 20% de SFB buscando 

diminuir as ações da enzima. Em seguida são centrifugadas e o sobrenadante 

contendo a enzima é descartado. As células são transferidas para uma nova garrafa 

onde recebe os componentes do meio de cultura nas concentrações adequadas. 

2.2.3. Prevenção de contaminações 

Um grave problema ao trabalhar com células é a contaminação por 

microrganismos ou outros tipos celulares, já que isso impossibilita o uso da célula 

que deve ser descartada resultando na perda de meses de trabalho e recursos. 
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As contaminações mais comuns são por bactérias e fungos que podem ser 

percebidas ao observar o meio de cultura a olho nu e confirmadas por meio de 

observação no microscópio. Ao ocorrer uma contaminação é necessário eliminar a 

amostra contaminada e também buscar o foco da contaminação para evitar futuros 

problemas. 

Para evitar que isso ocorra diversas medidas de controle são adotadas ao 

trabalhar no laboratório. Durante manipulação das culturas deve-se sempre 

higienizar as mãos e utilizar luvas. Todos os objetos que entraram em contado com 

as células ou o meio de cultura, direta ou indiretamente, devem ser autoclavados. 

Todos os procedimentos de expansão celular são realizados dentro do fluxo laminar 

em ambiente estéril e tudo que entrar neste local deve ser esterilizado com etanol 

70%. 

Durante os procedimentos também se deve ter o cuidado de não interromper a 

passagem de ar da câmara de fluxo laminar, não utilizar ponteiras que se encostem 

às superfícies dos materiais utilizados ao se manipular as células, utilizar uma 

ponteira para cada componente do meio de cultura e lacrar as tampas dos frascos 

com parafilme.  

2.2.4. Congelamentoda cultura 

A cultura celular tem como objetivo expandir as linhagens celulares obtidas no 

descongelamento até uma quantidade suficiente para realizar a triplicata de 

tratamentos propostos. Após o fim dos tratamentos as células remanescentes devem 

ser congeladas caso seja necessário a realização de um novo tratamento. 

O congelamento também é útil em momentos de recesso e pausa na cultura, 

pois como foi visto, durante o cultivo é necessário realizar a troca de meio a cada 

dois dias para garantir a sobrevivência das linhagens. 

Em momentos de pausa ou finalização das culturas é feito o procedimento de 

congelamento que ao contrário do descongelamento deve ocorrer de maneira lenta, 

evitando a formação de cristais de gelo de modo a diminuir ao máximo a perda de 

células. 

Antes de congelar é necessário determinar a quantidade de células 

disponíveis. A concentração de células por mL é determinada por uma estimativa, 

após contagem em hemocitômetro (câmara de Neubauer). Uma alíquota de 100µL 

de células é colocada em eppendorf juntamente à 300µL de azul de tripano. Essa 
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solução é colocada em lâmina de contagem, na qual há 4 quadrantes analisados em 

microscópio óptico. Por meio da contagem das células nos quadrantes obtém-se por 

meio de uma fórmula a concentração estimada das células por mL.  

Em seguida é realizado o processo de tripsinização para que as células se 

soltem, a enzima é retirada por centrifugação e as células são transferidas para um 

tubo de congelamento SFB 30%, DMSO 10% e o restante de RPMI em alíquotas de 

2mL, contendo cerca de 106 células/mL. Esse tubo é congelado à menos 4° C por 

duas horas e então à –70ºC por 24h e depois estocados em nitrogênio líquido.  
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3. TRATAMENTOS 

3.1. Plaqueamento e tratamentos 

Os tratamentos foram realizados em placas de 24 poços, com uma área de 

crescimentos de 1,9 cm2. Para cada placa foi utilizada uma garrafa grande com 

aproximadamente 1 x 106 células/ml. É necessário que os hormônios E2 e T3, assim 

como a droga LY294002 estejam nas concentrações corretas ao serem aplicados 

nas amostras e diluídos em meio de cultura, para isso são realizados cálculos e 

cada tratamento é armazenado em um tubo Falcon de 15 mL. O E2 deve estar na 

concentração 10-7M, o T3 na concentração 10-8M e o LY294002 a 50µM. 

 

Tabela 1.Esquema de tratamentos em modelo de dois fatores (3x2) para a análise dos blocos 

completos casualizados. Esse esquema foi empregado às células MCF-7 em triplicata para 

cada bloco. 

TRATAMENTOS 
Ausência de 

hormônios 

Estrógeno  

(10-7M) 

Triiodotironina 

(10-8M) 

Ausência de 

Droga 

Controle 

15 μL de DMSO 

E2 (10-7M) 

7,5 μL de E2 + 

7,5 μL de 

DMSO 

T3 (10-8M) 

7,5 μL de T3 + 7,5 

μL de DMSO 

LY (50µM) 

LY (50µM) 

7,5 μL de LY + 

7,5 μL de DMSO 

E2 (10-7M) + LY 

(50µM) 

7,5 μL de E2 + 

7,5 μL de LY 

T3 (10-8M) + LY 

(50µM) 

7,5 μL de T3 + 7,5 

μL de LY 

 

Os tratamentos são com E2 (10-7M), T3 (10-8M), E2 (10-7M) + LY294002 

(50µM), T3 (10-8M) + LY294002 (50µM), LY294002 (50µM) realizados em quatro 

intervalos de tempo: 10 minutos, 30 minutos, 1 hora e 48 horas e durante esse 

tempo as culturas são mantidas à 37o C em uma atmosfera umidificada com 95% 

O2/5% CO2. Todos os tratamentos empregados foram realizados em triplicata.  

Para que os resultados não fossem alterados houve a troca, no início do 

tratamento, do SFB inativado pelo tratado com carvão dextrana, além da troca do 
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RPMI pelo RPMI sem fenol vermelho. Também é importante ressaltar que as 

amostras nas quais haveria a presença de LY, um meio de cultura contendo essa 

droga era acrescentado 30 minutos antes do tratamento e retirado antes do início do 

mesmo, isso para garantir que seu efeito já seria relevante, por se tratar de um 

inibidor competitivo. 

Em cada tubo falcon fica armazenado um tipo de tratamento, contendo 1,5 ml 

de SFB, 13,5 ml de RPMI e 150μl de antibiótico-antimicótico com quantidade 

adequada de seu respectivo agente, ficando distribuído em cada tubo conforme a 

tabela 1. Todos os tubos são cobertos com papel alumínio, isso ocorre por conta 

dafotossensibilidade dos hormônios. Cada poço da placa recebe 1mL do tratamento 

determinado e dado o intervalo de tempo de estudo é iniciada a extração de RNA. 
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4. ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

4.1. Extração de RNA 

Quando o tempo de tratamento determinado para cada amostra é atingido, se 

faz necessário interromper a ação das drogas. Para isso é aplicado 1mL do reagente 

Trizol® que é responsável por quebrar a membrana das células e iniciar a extração 

de RNA.  O reagente em questão se trata de uma solução monofásica de fenol 

eisocianato deguanidina e é extremamente agressivo às células, apenas uma gota já 

é capaz de causar danos muito graves à membrana de uma elevada quantidade de 

células.  

Durante esse processo são utilizados outros reagentes perigosos, por isso 

considerando a segurança de todos deve-se ter muito cuidado ao manipular as 

amostras nesse experimento.  Para isso a maior parte das etapas é realizada dentro 

da capela. Assim que as células se soltam elas são transferidas para tubos 

eppendorf e homogeneizadas. 

As amostras ficam incubadas durante 5 minutos para permitir a completa 

dissociação dos complexos das nucleoproteínas, que ainda estão em contato com o 

Trizol. A seguir adiciona-se 0,2mL de clorofórmio, com o intuito de retirar proteínas e 

lipídios da amostra aproveitando a afinidade que possuem por solventes orgânicos 

(OLIVEIRA, 2007).  

Os tubos são agitados em vortex durante 15 segundos garantindo que todas as 

partes da amostra entrem em contato com os reagentes e então as células são 

incubadas em temperatura ambiente por 2 a 3 minutos para garantir que ocorra o 

efeito desejado. Em seguida as amostras são centrifugadas por 15 minutos a 

12000rpm a –4oC. A temperatura deve ser controlada para que não haja degradação 

do RNA.  

Essa centrifugação tem como objetivo dividir cada amostra em três fases. A 

fase superior incolor é onde se encontra o RNA e deve ser retirada e transferida para 

outro tubo eppendorf, as outras duas fases: a intermediária esbranquiçada e a 

inferior rosa são restos celulares, proteínas e DNA por isso esse momento exige 

extremo cuidado para evitar contaminar o RNA.  

Depois de transferir a amostra adiciona-se 0,5 ml de isopropanol à fase aquosa 

já em novo tubo identificado, posteriormente são incubadas a -4oC durante 15 

minutos. Essa etapa, assim como as que a seguem, têm como objetivo purificar a 



22 
 

 

amostra de RNA ao máximo utilizando compostos orgânicos que a cada etapa se 

trata de um álcool menos forte que o da etapa anterior. 

As amostras são centrifugadas a 12000rpm por 10 minutos a – 4oC. É formado 

um pellet ao fim da centrifugação no qual se encontra o precipitado de RNA.O 

sobrenadante é descartado e é acrescentado 1ml de etanol 75%. As amostras são 

vortexadas brevemente e depois centrifugadas por 5 minutos a 7500rpm em, 

temperatura de – 4oC. Em seguida o sobrenadante é descartado e o tubo é deixado 

para secagem dentro do fluxo laminar.  

Ao fim da secagem o pellet é ressuspendido em 50µl de água ultrapura tratada 

com dietilpirocarbonato (DEPC). As amostras são levadas então ao banho-maria a 

55oC para que o RNA não forme fitas duplas. E por fim é armazenado em um freezer 

-80oC, para que não se desintegre já que o RNA, ao contrário do DNA, é uma 

molécula muito instável e tende a ter uma vida útil muito curta, propriedade 

interessante dentro do meio intracelular pois como mensageiro deve continuar 

intacto o suficiente apenas para transmitir a mensagem. 

4.2. Quantificação de RNA 

Antes de utilizar as amostras obtidas em laboratório, elas devem ser avaliadas 

quanto à sua concentração e pureza por meio da análise da densidade óptica em 

espectrofotômetro, para isso é usado o aparelho Nanodrop.  

O RNA absorve luz no comprimento de 260 nm, enquanto as proteínas em um 

feixe de 280 nm e sais em um feixe de 360 nm.Com essas informações é possível 

obter com esse equipamento uma concentração de RNA em ng/µL e também aferir a 

qualidade do RNA com uma relação de contaminação da amostra. A razão entre 

RNA e proteínas deve ser sempre maior que 1,8 para que a amostra esteja livre de 

contaminações. 

4.3. Transcrição reversa 

A análise da expressão gênica é feita analisando os resultados da técnica de 

reação em cadeia da polimerase ou PCR (do inglês Polimerase Chain Reaction). 

Porém essa técnica só pode ser feita utilizando amostras de DNA. Como as amostras 

do experimento têm como objetivo analisar a expressão gênica são de RNA, por isso 

esse RNA deve ser transformado em DNA complementar antes da próxima etapa. 

Obteve-se o cDNA utilizando o kit High-CapacitycDNA Reverse Transcription.  
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Os componentes do Kit são:  

 RT Buffer (2µlL), que se trata de um tampão da reação;  

 dNTP Mix (100mM)(0.8µL), que são os nucleotídeos utilizados 

para a produção da nova fita de DNA, 

 10x RT RandomPrimers(2µlL), a escolha por primers aleatórios 

se deu pois é necessário a obtenção do RNA total extraído; 

 MultiScribeTM Reverse Transcriptase (1µL), que a enzima que 

realiza a transcrição reversa; 

 Água ultrapura completa a mistura, porém não está presente no 

kit. 

As quantidades dos componentes para cada reação de cDNA foram realizadas 

seguindo o protocolo do kit  High-CapacitycDNA. Todos os componentes do kit são 

colocados em um mix, o RNA é diluído para que haja homogeneidade na 

concentração de do mesmo em todas as amostras. 

O equipamento utilizado para esta reação é otermociclador, o processo é 

dividido em três etapas:a primeira a 25ºC por 10 minutos, a segunda a 37ºC por 120 

minutos e a terceira a 85ºC por 5 minutos, conforme orientação do fabricante. Após o 

término da reação, as placas são armazenadas em freezer -80ºC, até serem levadas 

para a UNESP – Botucatu para realização do PCR. 

4.4. Reação da polimerase em cadeia 

 Para se realizar o PCR em tempo real, é utilizada uma placa de 96 poços, os 

componentes utilizados são o Master Mix, primers, água ultrapura e amostra de 

cDNA.Importante ressaltar que o Master Mix é similar aquele do cDNA, porém não se 

pode esquecer de acrescentar o íon magnésio já que ele é cofator da enzima DNA 

polimerase. Esta placa é colocada no aparelho de PCR em tempo real, que é muito 

similar ao termociclador.Esse aparelho é conectado aum computador onde se pode 

monitorar a localização das amostras na placa por meio de um gráfico. O aparelho 

utilizado foi o “StepOnePlus™ Real-Time PCR Systems”, da Life Technologies. Ele é 

ideal para trabalhar com sondas TaqMan na detecção de fluorescência na faixa de 

300 a 600 nm. 

O PCR se baseia basicamente na repetição de três etapas. A primeira é o 

aquecimento da amostra a 94ºC para que ocorra a desnaturação da dupla fita de DNA 
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de modo que elas se separem, em seguida ocorre um resfriamento para a 

temperatura de 54oC possibilitando o anelamento dosprimers nas duas fitas simples, 

com os primers anelados a replicação da fita já pode ocorrer levando então à terceira 

etapa que é um novo aquecimento das amostras à 72oC (temperatura ideal para o 

funcionamento da DNA polimerase), para a duplicação da fita. A DNA polimerase 

inicia, após o primer, a colocar os nucleotídeos livres na fita de DNA ligando-os por 

complementaridade, formando assim uma nova fita dupla. Esse processo se repete 

inúmeras vezes até obter uma grande quantidade de clones daquele mesmo DNA, ou 

seja, a amplificação do DNA. 

Com o fim do experimento é apresentado no computador os gráficos de 

expressão gênica. Esses gráficos são gerados pela emissão de fluorescência que as 

sondas Taq-Man liberam ao serem clivadas durante a síntese da nova fita, na ação 

exonuclease da DNA-polimerase.Durante a reação de PCR Real-time, a emissão de 

fluorescência começa a ser detectada pelo aparelho a partir de uma intensidade 

mínima, que se inicia, normalmente, a partir do décimo ciclo da reação, dependendo 

da quantidade inicial de moléculas presentes na amostra biológica.  

Dessa forma, a fluorescência traduzida pelo aparelho na forma gráfica é 

proporcional à quantidade de moléculas expressas inicialmente. Tomando por base 

um gene que possua expressão estável durante qualquer fator empregado no 

experimento (controle interno da reação) é possível realizar a expressão relativa do 

gene alvo nas diferentes intervenções. Nesse trabalho foi utilizado, como controle 

interno da reação, o gene GAPDH devido à sua estabilidade para amostras de 

carcinoma mamário e o gene CLDN6 como alvo. 

  



25 
 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Cultura de células 

As células MCF-7 são cultivadas com o objetivo de obter uma quantidade de 

células suficiente para realizar o plaqueamento e aplicação dos tratamentos 

propostos que devem ser feitos em triplicata.  

As células apresentam crescimento uniforme e sem muitas diferenças do clone 

inicialmente descongelado. Houve alguns problemas de contaminação que 

atrasaram o ritmo da cultura, mas foram ocorrências isoladas e não interferiram com 

o resultado final do trabalho. 

 
Figura 1 - Fotomicrografia de células MCF-7 em estágio inicial 

Ao ser transferida de uma garrafa média, com confluência de 75%, para a 

garrafa grande geralmente é necessário de 6 a 11 dias para atingir a confluência de 

80%, como se pode ver na Figura 2, tirada dois dias após a passagem quando as 

células já aderiram. A quantidade ideal para o tratamento é a de uma garrafa grande 

com 80% de confluência, que contém aproximadamente 106cel./mL. 
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Figura 2- Fotomicrografia de células MCF-7 em estágio avançado 

 

5.2. Reação de polimerase em cadeia 

Os resultados de expressão gênica de CLDN6 estão apresentados em gráficos, 

e a análise estatística foi realizadautilizando o método de Análise de Variância 

(ANOVA) complementada por teste de comparações múltiplas de Tukey para os 

dados expressos em média e desvio padrão. 

Foi realizada a comparação das expressões gênicas entre os tratamentos na 

célula MCF7, utilizando as células não tratadas como controle e padronizando seu 

valor em 1 (adimensional). 

 

Figura 3- Expressão do gene CLDN6 no intervalo de 10 minutos. 
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As Figuras 3 a 6 apresentam a expressão de CLDN6 nos intervalos de 10 

minutos, 30 minutos, 1 hora e 48 horas de tratamento, respectivamente. 

Na Figura 3 é possível perceber que há diferença estatística ao comparar o 

controle tanto com o tratamento com T3 tanto com o E2. Ao comparar as amostras 

tratadas com inibidor mais hormônio é possível perceber um grande aumento em 

relação à amostra tratada apenas com inibidor e também a tratada apenas com 

hormônio. 

Nos tratamentos de intervalo de 10 minutos, podemos observar que a 

expressão do gene CLDN6 aumentou em quantidade similar nas amostras com o 

hormônio T3 e nas amostras com o hormônio E2 em relação ao controle, sendo que 

amostras contendo apenas o inibidor LY mantiveram uma expressão próxima ao 

controle. Em ambas as amostras que continham um hormônio (T3 ou E2) a 

expressão aumentou expressivamente considerando os tratamentos sem o inibidor. 

Sugerindo que a via PI3K regula negativamente a expressão gênica do CLDN6 

quando na presença do hormônio T3 ou E2.  

Esse evento indica que o T3 interage com o LY e que a via PI3K mantém o 

gene CLDN6 menos expresso do que quando via PI3K é bloqueada. Trabalhos 

anteriores já demonstraram essa interação do T3 com a via PI3K, porém relatam que 

a cascata de sinalização da PI3K é induzida pelo hormônio tireoidiano (MOELLER & 

BROECKER-PREUSS, 2011). 

No nosso experimento, expressão do gene CLDN6 é alterada pela via PI3K, na 

presença do T3, porém o T3 induz de maneira menos expressiva o gene somente 

quando a via está ativada. Trabalhos já mostraram a ação, genômica ou não 

genômica, dos hormônios tireoidianos, relatando que podem aumentar ou diminuir a 

expressão de certos genes, assim como observado em nosso estudo (YAMADA-

OKABE et al., 2003).  

Nosso trabalho corrobora, portanto, outros estudos que associam a via PI3K à 

progressão tumoral (FANG et al., 2007) (VANHAESEBROECK et al., 2012), pois nos 

resultados desse tratamento foi observado que ela estaria regulando negativamente 

o gene CLDN6 na presença dos hormônios T3 e E2, em curtos períodos de tempo. 

Isso pode ser considerado em vista de estudos que apontam esse gene em questão 

como supressor tumoral, já que sua subexpressão pode contribuir para a progressão 

maligna em muitos casos de câncer de mama (QUAN & LU, 2003). 
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Outros estudos também demonstraram que células com altos níveis de 

expressão de CLDN6 crescem lentamente e com alta taxa de morte celular em 

comparação ao controle, de maneira que sua superexpressão estaria inibindo a 

mitose descontrolada de células reforçando que esse gene possa funcionar como 

um supressor tumoral. Nosso grupo foi o primeiro a demonstrar sua expressão 

alterada na presença de E2 e T3 em linhagens celulares de câncer de mama 

(FIGUEIREDO et al., 2014).  

 

Figura 4 - Expressão do gene CLDN6 no intervalo de 30 minutos. 

 

Figura 5 - Expressão do gene CLDN6 no intervalo de 1 hora. 

Como é possível observar nas Figuras 4 e 5, a expressão gênica de CLDN6 

nos tratamentos de 30 minutos e 1 hora não demonstraram diferenças estatísticas 

relevantes.  
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Figura 6 - Expressão do gene CLDN6 no intervalo de 48 horas. 

Nos tratamentos de 48 horas (Figura 6) observa-se o contrário do que ocorreu 

nos tratamentos de 10 minutos em relação ao hormônio E2 já que se encontra com 

subexpressão ao acrescentar o inibidor LY.Demonstrando que o fenômeno 

observado nos tratamentos de 10 minutos ocorre de maneira rápida já que no 

tratamento de 48 horas não é possível mais identificar um aumento da expressão 

gênica de CLDN6 ao associar qualquer hormônio ao LY.  

Dessa forma, nota-se que o bloqueio da via PI3K pode intensificar a expressão 

de CLDN6 na presença de cada hormônio. Vale ainda ressaltar que, no tratamento 

de 48 horas, observamos que o bloqueio da via PI3K na presença do E2, atenua 

significativamente o aumento da expressão de CLDN6, sugerindo que mudanças 

metabólicas ocorrem alterando a influência da via PI3K entre curtos e longos 

períodos de influência do E2 sobre as células de adenocarcinoma mamário MCF7. 

Isso pode decorrer também do acúmulo ocorrido nesse período já que foi 

realizada ao fim do experimento a extração do RNA total, sem distinção de tempo. 

Essa ação já foi descrita em outros trabalhos que constatam que a ação não 

genômica ocorre de maneira mais rápida que a via clássica (DAVIS & DAVIS, 2003). 

Avaliando a alta incidência de patologias tireoidianas associadas ao câncer de 

mama e a influência desse hormônio na progressão tumoral que nosso grupo tem 

demonstrado (CESTARI et al., 2009), nosso trabalho constata e aumenta nossos 

conhecimentos sobre a regulação gênica de CLDN6 pelo T3 durante essa 

associação. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho observou a alteração gênica do gene CLDN6 sob influência dos 

hormônios T3 e E2 com o intuito de associá-la à via bioquímica PI3K. Esse estudo foi 

realizado em uma linhagem celular denominada MCF-7, um tumor de mama muito 

utilizado em pesquisas por conta do fácil cultivo e da baixa deriva genética. 

Para avaliarmos essa ação, foi utilizada a droga LY, um inibidor da via PI3K 

que se comporta como um inibidor competitivo para o sítio de ligação do ATP nas 

proteínas da família PI3K.Os tratamentos foram realizados em quatro tempos:10 

minutos, 30 minutos, 1 hora e 48 horas.  

Ao observar os diferentes tratamentos em todos os tempos podemos perceber 

que os resultados mais relevantes encontram-se no menor e no maior tempo de 

ação. Nos tratamentos de 10 minutos pode-se ver que em ambas as amostras que 

continham um hormônio (T3 ou E2) a expressão aumentou expressivamente 

considerando os tratamentos sem o inibidor. Sugerindo que a via PI3K regula 

negativamente a expressão gênica do CLDN6 quando na presença do hormônio T3 

ou E2. 

Esse fenômeno já não é observado nos tempos de 48 horas nos quais não é 

possível mais identificar um aumento da expressão gênica de CLDN6 ao associar 

qualquer hormônio ao LY. Além disso, no tratamento de 48 horas, observamos que o 

bloqueio da via PI3K na presença do E2, atenua significativamente o aumento da 

expressão de CLDN6, sugerindo que mudanças metabólicas ocorrem alterando a 

influência da via PI3K entre curtos e longos períodos de influência do E2 sobre as 

células de adenocarcinoma mamário MCF7. 

Nosso trabalho corrobora outros estudos que já demonstraram que células com 

altos níveis de expressão de CLDN6 crescem lentamente e com alta taxa de morte 

celular em comparação ao controle, sugerindo que esse gene possa funcionar como 

um supressor tumoral. De maneira que a via PI3K, frequentemente associada à 

progressão tumoral estaria inibindo a expressão desse supressor tumoral, em curtos 

períodos de tempo quando associada aos hormônios T3 e E2. 
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