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RESUMO 

 
Teodoro ACS. Geração de espécies reativas de oxigênio pela NOX4 em células de 
câncer colorretal humano: Papel do óxido nítrico na regulação da NOX4 por s-
nitrosilação [dissertação]. São Paulo: Escola Paulista de Medicina, Universidade 
Federal de São Paulo; 2021. 
 
No câncer colorretal (CCR), um pior prognóstico está relacionado à produção das 

espécies reativas de oxigênio (ROS) peróxido de hidrogênio (H2O2) e ânion 

superóxido (O2
-) e do óxido nítrico (NO). Notadamente, as principais fontes geradoras 

de NO e ROS nestes tipos de tumor são, respectivamente, as enzimas isoforma 

induzível da NO sintase (NOS2) e NADPH Oxidase 4 (NOX4). Assim, lançamos a 

hipótese de que diferentes estágios do CCR transitam, sob o controle de uma 

modulação temporal da produção de ROS e NO. Parte desta regulação fina pode 

acontecer a partir de uma ação sinalizadora do NO que introduziria uma modificação 

pós-tradução na enzima NOX4, a S-nitrosilação de resíduos específicos de cisteína, 

resultando em inibição da produção de ROS. Utilizando como modelo três diferentes 

linhagens de tumores de CCR humanos (SW480, SW620 e HCT116), que mimetizam 

os estágios da progressão tumoral. Inicialmente determinamos as concentrações de 

ROS e NO nas linhagens celulares mantidas na presença e ausência de soro bovino 

fetal (SBF) no meio de cultura. A condição de ausência de SBF foi considerada aquela 

que melhor mimetiza as condições encontradas in vivo pelas células de CCR. A 

produção de NO foi determinada a partir do acúmulo de seus subprodutos NO2
- e NO3

- 

em meio suplementado ou livre de SBF no período de 48 horas. Os resultados 

mostram que o acúmulo de NO em meio é dependente do tempo, uma vez que há um 

acúmulo maior de seu produto de oxidação NO2
- após 48h. As células SW620, 

independentemente do tempo de incubação, presença ou ausência de SBF, 

apresentaram maiores concentrações de NO2
- quando comparadas às demais. Ficou 

demonstrado que as células SW620 produzem mais O2
- em comparação às células 

SW480. Em células SW620, as concentrações de H2O2 foram menores quando 

comparadas às concentrações desta espécie reativa em células SW480. A produção 

de H2O2 foi maior nas células SW480. Realizando técnicas de imunodetecção 

(westernblot, imunoprecipitação), analisamos a expressão proteica das enzimas 

NOX4 e NOS2 nas linhagens mencionadas onde determinamos que a expressão das 

duas enzimas, depende da presença ou ausência de SBF no meio de cultura. Para 

identificar NOX4 s-nitrosilada (SNO-NOX4), realizamos ensaios de ligação por 

proximidade, e ensaios de imunoprecipitação seguido de western blot revelado com 

anticorpo anti-biotina, objetivando aumentar as chances de detecção de proteína 

nitrosilada. Nestes ensaios encontramos SNO-NOX4, nas linhagens estudadas. O 

conjunto destes resultados sugere que as células SW480 apresentavam SNO-NOX4 

em condições basais e que as células SW620 apresentavam SNO-NOX4 associada 

à elevação dos níveis endógenos de NO, promovida pela retirada de SBF do meio de 

cultura celular. SNO-NOX4 foi detectada em células HCT116 nas duas condições de 

cultivo. Mais estudos são necessários para validar nossa hipótese e/ou confirmar que 

células de CCR metastáticas como as células SW620 teriam SNO-NOX4 como 
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mecanismo de controle negativo para geração de ROS e assim manter a homeostase 

redox intracelular nestas células.  

 

Palavras-chave: Câncer colorretal; Nox4; Espécies Reativas de Oxigênio; Óxido 

Nítrico; S-nitrosilação; NOS2 
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ABSTRACT 

 

Teodoro ACS. Nitric oxide regulates Nox4 activity by s-nitrosylation modulating 
generation of reactive oxygen species in human colorectal cancer cells [dissertation]. 
São Paulo: Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo; 2021. 

 

In colorectal cancer (CCR), a worse prognosis is related to the production of reactive 
oxygen species (ROS) hydrogen peroxide (H2O2) and superoxide anion (O2

-), and nitric 
oxide (NO). The main sources of NO and ROS in these types of tumors are, 
respectively, the inducible isoform of NO synthase (NOS2) and NADPH Oxidase 4 
(NOX4). NOX4 produces 85% H2O2 and 15% of O2

-. We hypothesized that, different 
stages of CCR development are under control of a temporal modulation of ROS and 
NO production. At the initial stage, CCR tumor cells move to next stage experiencing 
an elevation on their intracellular NO levels. Higher NO levels would promote S-
nitrosylation of NOX4 at specific cysteine residues, resulting in partial inhibition of ROS 
production. Three different human CCR cell lines (SW480, SW620 and HCT116), 
which mimic the stages of tumor progression, were used in our study. Initially, we 
determined the concentrations of ROS and NO in cell lines maintained in the presence 
and absence of fetal bovine serum (FBS) in the culture medium. The condition of 
absence of FBS was considered the one that best mimics the conditions found in vivo 
by CCR cells. NO production was determined from the accumulation of its by-products 
NO2

- and NO3
- in supplemented or SBF-free medium within 48 hours. Accumulation of 

NO2
- (NO oxidized product) in the medium is time-dependent and this accumulation is 

greater after 48h. SW620 cells, regardless of incubation time, presence or absence of 
FBS, showed higher concentrations of NO2

- when compared to the other cell lines. 
SW620 cells also produced higher levels of O2

- in both experimental conditions when 
compared to SW480 cells. Levels of H2O2 produced by SW620 cells were lower when 
compared to the production of this reactive species in SW480 cells. Performing 
immune detection techniques (westernblot, immunoprecipitation), we analyzed the 
protein expression of NOX4 and NOS2 enzymes in the mentioned strains, where we 
determined that the expression of the two enzymes depends on the presence or 
absence of FBS in the culture medium. To identify s-nitrosylated (SNO) NOX4, we 
performed proximity binding assays, and immunoprecipitation assays followed by 
western blot with anti-biotin antibody (Biotin Switch Assay) to increase our capacity to 
detect SNO-NOX4. Our results indicate that: (1) SNO-NOX4 is present in HCT116 in 
the presence or absence of FBS in the culture medium. (2) SW480 cells showed SNO-
NOX4 in complete medium (+FBS) suggesting the existence of SNO-NOX4 under 
basal culture conditions. (3) SW620 cells showed SNO-NOX4 associated with the 
elevation of endogenous NO levels, promoted by the removal of FBS from the cell 
culture medium. Further studies are needed to validate our hypothesis and/or confirm 
that metastatic CCR cells such as SW620 cells would have SNO-NOX4 as a negative 
control mechanism for ROS generation to maintain intracellular redox homeostasis. 

Keywords: Colorectal Cancer; NOX4; Reactive Oxygen Species; Nitric Oxide; S-

nitrosylation; NOS2. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. Câncer  

 

Câncer é a denominação atribuída a um conjunto de mais de 200 doenças que 

se caracterizam por falhas na regulação do crescimento e taxas de divisão anormais 

das células de um tecido. A rápida proliferação dessas células apresenta um caráter 

agressivo e descontrolado os quais são determinantes para a formação de tumores 

ou neoplasias malignas (Croce, 2008; Hanahan & Weinberg, 2011).  

A gênese e a progressão do câncer são processos complexos com múltiplos 

estágios nos quais há conversão de uma célula normal para um estado de malignidade 

ou cancerígeno (Weinberg, 2008). Esses estágios são caracterizados por 

autossuficiência em sinais de crescimento, insensibilidade a fatores inibidores de 

crescimento, resistência a apoptose, potencial de replicação ilimitado, indução de 

processos angiogênicos seguida da invasão de tecidos e metástases (Weinberg, 

2008). Além destes marcadores clássicos ainda há em decurso uma série de etapas 

que contribuirão para a gêneses, progressão e estabelecimento do tumor como o 

recrutamento de células normais do estroma adjacente para criação do microambiente 

tumoral, bem como a instabilidade genômica, inflamação, evasão dos programas de 

vigilância do sistema imunológico e reprogramação metabólica (Hanahan & Weinberg, 

2011). Em conjunto estes recursos irão munir o tumor de características com grande 

potencial de malignidade e, que em última instância podem ser letais ao paciente. 

A incidência e mortalidade de doenças neoplásicas tem aumentado 

exponencialmente no mundo, tornando-se um dos principais problemas de saúde 

pública em diversos países. Dentre as principais causas que contribuem para o 

surgimento de neoplasias encontram-se o crescimento populacional, envelhecimento, 

exposição a fatores ambientais como hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, 

tabagismo, alcoolismo, exposição a produtos químicos, poluição e vírus; além de 

fatores internos como predisposição genética, instabilidade hormonal e sistema 

imunológico fragilizado (INCA, 2018; BRAY et al., 2018). Em 2020 ocorreram mais de 

19 milhões de novos casos e representou aproximadamente 9 milhões de óbitos em 

nível mundial. (OMS - Globocan, 2020). Estima-se que o número de mortes atingirá a 

marca de 16,3 milhões em 2040 (OMS - Globocan, 2020).   
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No Brasil, o índice de mortalidade relacionado às neoplasias cresce 

anualmente.  Estimativas do Instituto Nacional do Câncer apontaram o surgimento de 

625.000 novos casos de neoplasias no Brasil para cada ano do triênio 2020-2022, 

sendo a região Sudeste com mais de 60% do número de incidência (INCA, 2019). 

 

1.2. Câncer colorretal 

 

O câncer colorretal (CCR) apresenta-se entre as principais causas de morte no 

cenário mundial apresentando mais de 1,9 milhões de novos casos registrados e 

cerca de 935,173 mortes em ambos os sexos (IARC, 2020). Ainda, em proporção 

mundial é o terceiro tipo de câncer mais incidente com 1,8 milhões de casos, tornando-

se terceiro tipo de neoplasia mais frequente em homens (10,9%) e o segundo em 

mulheres (9,5%) (BRAY et al., 2018).  

No Brasil, estimou-se, para cada ano do triênio 2020-2022, 20.520 novos casos 

de câncer de cólon e reto em homens e 20.470 novos em mulheres. Esses valores 

correspondem a um risco previsto de 19,63 novos casos a cada 100 mil homens e 

19,03 para cada 100 mil mulheres (INCA, 2018). Ainda, segundo registros do Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), em 2017 o CCR foi responsável por 9.207 óbitos de 

homens e 9.660 de mulheres (INCA, 2018). 

O CCR abrange tumores que acometem um segmento do intestino grosso (o 

cólon) e o reto (INCA 2016). Geralmente o processo carcinogênico é iniciado com o 

desenvolvimento pólipos no revestimento interno do cólon ou do reto e cresce 

lentamente durante um período de 10 a 20 anos (American Câncer Society, 2014). A 

sobrevida dos portadores desta neoplasia é altamente dependente do estágio da 

doença (INCA, 2016), o prognóstico de pacientes com CCR entre estágios precoce (I) 

e avançado (IV) pode variar em taxas de sobrevivência de 90,7% no estágio I para 

13,6% no estágio IV (SEER, 2016). 

Cerca de 30 a 50% dos pacientes portadores de CCR podem ir a óbito em 5 

anos a partir do diagnóstico inicial, frequentemente em decorrência da doença 

metastática avançada (Backus et al., 2002). De fato, os vasos linfáticos são o primeiro 

canal percorrido pelas células de metástase em busca de um novo sítio de 

colonização, tornando, assim, a metástase nos linfonodos um prenúncio de 

prognóstico negativo (Liang et al., 2006). 
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Alguns fatores de risco associados à prevalência desta neoplasia deram-na a 

denominação de doença do “estilo de vida” (INCA, 2016). Estas condições são 

divididas em: Fatores modificáveis nos quais estão inseridos o hábito alimentar rico 

em consumo de carnes vermelhas preparadas em altas temperaturas, carnes 

processadas, baixa ingestão de frutas, legumes e verduras, alta prevalência de 

obesidade e sobrepeso, inatividade física, consumo de álcool e tabagismo. Fatores 

não modificáveis como idade; história pregressa de pólipos ou histórico familiar de 

CCR, ou doenças inflamatórias intestinais; etnia e diabetes melitus tipo 2 (American 

Câncer Society, 2014). O consumo de alimentos ricos em fibras, como frutas, 

hortaliças, cereais integrais, feijões e sementes, assim como a prática regular de 

atividade física são considerados fatores protetores contra este tipo de câncer 

(American Câncer Society, 2014). 

 

1.3. Classificação dos tumores de cólon 

 

O cólon é o local mais acometido por neoplasias primárias como 

adenocarcinomas (Benson, 2007). Estes são a forma mais frequente do CCR e 

representam mais de 95% dos tumores neoplásicos (Thrumurthy et al., 2016). Os 

tumores colorretais podem ser classificados de acordo com a avaliação histológica do 

tumor, bem como de seu estadiamento (Hugen et al., 2015). 

O prognóstico do CCR está diretamente relacionado ao estágio da doença 

(Monteiro et al., 2006), tornando a taxa de sobrevida dos pacientes portadores de CCR 

muito dependente do estágio tumoral (Zlobec & Lugli, 2008). O estágio se refere à 

extensão do tumor, ou seja, seu tamanho e a extensão de metástases. Sendo assim, 

identificar o estágio do tumor auxilia na compreensão de seu grau, nas chances de 

sobrevivência e a planejar o melhor tratamento ao paciente. (Fadaka et al., 2019). 

Importante salientar que, pacientes em fases anteriores da doença, incluindo estágio 

I possuem sobrevida em 5 anos > 90% e em estágio II a sobrevida em 5 anos decresce 

para 70%-85%, embora ainda não requeiram tratamento adjuvante, exceto aqueles 

com doença em estágio II com alto risco. Ainda, grande parte dos pacientes com CRC 

metastático (estágio IV) é tratada com o objetivo paliativo, o qual visa prolongar sua 

sobrevivência e qualidade de vida. A despeito das estratégias quimioterápicas mais 

avançadas, a sobrevida global mediana de pacientes com CRC metastático é inferior 
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a 3 anos, com sobrevida em 5 anos de aproximadamente 10% (Adam et al., 2012; 

Fadaka et al., 2019). 

Dessa forma, o estadiamento de CCR se faz essencial ao fornecer informações 

sobre a extensão da doença, as quais serão utilizadas para determinar o prognóstico, 

orientar o manejo e avaliar a resposta à terapia escolhida. Além disso, a precisão do 

estadiamento é essencial para direcionar a abordagem multidisciplinar do esquema 

terapêutico na clínica (Wu, 2007). 

O estadiamento do CCR experimentou uma longa evolução ao longo da história 

clínico-patológica. Os primeiros estágios começaram a surgir no início do século XX, 

onde em 1926, Lockhart-Mummery (Lockhart-Mummery, 1926; Zinkin, 1983) propôs 

um sistema de estadiamento apenas para o câncer de reto. Nesse sistema, a 

profundidade da invasão e a positividade dos linfonodos detectados em tumores foram 

identificados como fatores prognósticos importantes. (Wu, 2007). Em 1932, o sistema 

de estadiamento clínico é seguido pelo trabalho monumental de Dukes, que propõe 

em seus primeiros artigos uma classificação puramente patológica baseada na 

extensão do tumor primário (Dukes, 1932) e destaca as implicações da graduação 

histológica como fator prognóstico. (Dukes, 1937; Fadaka et al., 2019). Nesses 

trabalhos, Dukes afirma que em seus estágios iniciais, o tumor é iniciado como uma 

proliferação epitelial subindo da superfície e que o carcinoma se desenvolve a partir 

de um adenoma preexistente. E, a partir de então o tumor produziria metástases 

através da parede intestinal para os vasos linfáticos. Em estágios onde o carcinoma 

se limitaria à parede do reto foram designados de classificação A e estágios nos quais 

o tumor se espalhou por continuidade direta ao tecido extra retal foram denominados 

de classificação B. Entretanto, os casos em que metástases estariam presentes nos 

gânglios linfáticos regionais foram chamados de C (Figura 1) O estágio mais 

avançado foi, então, associado a um pior prognóstico (Wu, 2007).  

Entretanto, a medida que o tempo transcorreu e novas descobertas foram 

feitas, o estadiamento de Dukes passou a ser constantemente modificado, a começar 

por Kirklin, Dockerty e Waugh (Kirklin et al.,1949), em 1949,  que preservaram a 

estrutura A, B, C mas, atribuíram, para lesões do tipo B, que se estendem, mas não 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2789513/figure/f20148-1/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2789513/#r20148-5
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através da muscularis propria1 a denominação subscrita “1”, e a designação “2” para 

tumores que penetraram na muscularis propria. Em 1954, Astler e Coller (Astler & 

Coller, 1954), deram sua contribuição ao classificar tumores de reto e cólon utilizando 

a classificação de Dukes modificada por Kirklin e colaboradores (1949) (Fadaka et al., 

2019).  Dessa forma, se originou a classificação Dukes modificada por Astler-Coller 

(MAC), a qual sub classificou as categorias anteriormente propostas por Dukes como: 

Tipo A; Tipo B1; Tipo B2; Tipo C1 e Tipo C2 (Fadaka et al., 2019). Em 1963, Turnbull e 

cols. (Turnbull et al., 1967) adicionaram o estágio D para identificar a presença de 

metástases para o fígado, pulmão, osso, e órgãos adjacentes. Além disso, o grau 

histológico de cada tumor passou a ser registrado, embora não tenha sido incluído no 

estadiamento patológico. (Wu, 2007) 

No final dos anos 70, em 1977, o American Joint Committee on Cancer (AJCC) 

e a International Union Against Cancer (IUCC) em sua primeira edição introduziram 

um novo sistema para o estadiamento de tumores (Edge et al., 2010), denominado de 

classificação TNM (Tumor/Linfonodo/Metástase) tornando-se um sistema universal 

para a estratificação de CRC. Este sistema corresponde ao modo de classificação de 

Dukes e está dividido em 4 categorias diferentes (Hutter & Sobin, 1986).    

A classificação TNM de estadiamento é aplicada para classificar a magnitude 

do câncer estabelecendo informações anatômicas tumorais, no qual a letra (T) 

determina o tamanho e a extensão do tumor, indicando a profundidade de invasão 

tumoral local; a letra (N) determina a ausência ou presença do comprometimento do 

(s) nódulo (s) linfonodais, identificando o número e a extensão de metástases e, por 

fim,  a letra (M) determina se o tumor afetou ou não outros órgãos através da corrente 

sanguínea , indicando a presença de metástases em locais distantes. Desta forma, os 

casos com prognóstico semelhante são agrupados de maneira mais eficiente. Nos 

dias atuais, este sistema continua sendo mantido pela IUCC bem como pela AJCC, 

que atualizam e publicam periodicamente suas diretrizes denominadas Classification 

of Malignant Tumours e AJCC Cancer Staging Manual (AJCC, 2010; Obrocea et al., 

2011; Tong et al., 2018; Fadaka et al., 2019) e mantém-se até o momento como 

 
 

1 Uma das quatro camadas concêntricas do trato gastrointestinal (TGI), composta de uma camada 
circular interna e uma camada longitudinal externa (esta consiste em várias camadas de tecido 
conjuntivo). É responsável pelo transporte dos alimentos ao longo do TGI (Salles, 2007; Xiang et al., 
2017). 
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padrão ouro para fatores prognósticos nos CCR (Compton, 2003; Compton, 2006), 

entretanto a classificação proposta por Dukes ainda faz parte da avaliação clínico-

patológica dos tumores de CCR (Figura 1) e é muito presente na clínica e na literatura. 

A convergência entre os estágios Dukes e TNM pode ser vista na Tabela 1. 

 

 

Figura 1 - Estadiamento proposto por Dukes. Neste sistema Dukes 'A representa o momento no 
qual o tumor ainda está localizado no revestimento interno do intestino ou está crescendo ligeiramente 
na camada muscular. O Dukes 'B representa a fase em que o tumor cresceu através da camada 
muscular do intestino. O Dukes 'C representa a fase na qual o tumor se disseminou para pelo menos 1 
linfonodo próximo ao intestino. E, por fim, o Dukes 'D representa a fase no qual as células tumorais se 
espalharam para outras partes do corpo, como fígado, pulmões ou ossos. Fonte: Cancer Research UK. 
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Tabela 1 - Estadiamento do câncer colorretal, em suas diferentes classificações 

 

Estágio T N M Dukes* Descrição do estágio 

0 Tis N0 M0 - O tumor está em seu estágio inicial, conhecido também como carcinoma in situ ou carcinoma intra-mucosa (Tis). 
Não cresceu além da camada interna (mucosa) do cólon ou do reto. 

I T1 ou T2 N0 M0 A ou B1 O tumor cresceu através da mucosa muscular, na submucosa (T1), e também pode ter crescido na camada  
muscularis propria (T2). Não se espalhou para os linfonodos próximos (N0). Não se espalhou para locais distantes 
(M0). 

IIA T3 N0 M0 B2 O tumor cresceu nas camadas mais externas do cólon ou do reto, mas não passou por eles (T3). Não chegou aos 
órgãos próximos. Ainda não se espalhou para os gânglios linfáticos próximos (N0) ou para locais distantes (M0). 

IIB T4a N0 M0 B2 O tumor cresceu através da parede do cólon ou do reto, mas não cresceu em outros tecidos ou órgãos próximos 
(T4a). Ainda não se espalhou para os gânglios linfáticos próximos (N0) ou para locais distantes (M0). 

IIC T4b N0 M0 B2 O tumor cresceu através da parede do cólon ou do reto e está preso ou crescido em outros tecidos ou órgãos 
próximos (T4b). Ainda não se espalhou para os gânglios linfáticos próximos (N0) ou para locais distantes (M0). 

IIIA T1 ou T2 N1 M0 C1 O tumor cresceu através da mucosa na submucosa (T1), e também pode ter crescido na camada muscularis 
propria (T2). Ele se espalhou para 1 a 3 gânglios linfáticos próximos (N1a / N1b) ou em áreas de gordura perto 
dos gânglios linfáticos, mas não os próprios gânglios (N1c). Não se espalhou para locais distantes (M0). 

T1 N2a M0 C2 O tumor cresceu através da mucosa na submucosa (T1). Ele se espalhou para 4 a 6 gânglios linfáticos próximos 
(N2a). Não se espalhou para locais distantes (M0). 

IIIB T3 ou T4a N1 M0 C2 O tumor cresceu nas camadas mais externas do cólon ou do reto (T3) ou através do peritônio visceral (T4a), mas 
não atingiu órgãos próximos. Ele se espalhou para 1 a 3 linfonodos próximos (N1a ou N1b) ou em áreas de 
gordura perto dos gânglios linfáticos, mas não os próprios gânglios (N1c). Não se espalhou para locais distantes 
(M0). 

T2 ou T3 N2a M0 - O tumor cresceu na camada muscularis propria (T2) ou nas camadas mais externas do cólon ou do reto (T3). Ele 
se espalhou para 4 a 6 gânglios linfáticos próximos (N2a). Não se espalhou para locais distantes (M0). 

T1 ou T2 N2b M0 C1 O tumor cresceu através da mucosa na submucosa (T1), e pode ter crescido na camada muscularis propria (T2). 
Ele se espalhou para 7 ou mais linfonodos próximos (N2b). Não se espalhou para locais distantes (M0). 

IIIC T4a N2a M0 C2 O tumor cresceu através da parede do cólon ou do reto (incluindo o peritônio visceral), mas não atingiu órgãos 
próximos (T4a). Ele se espalhou para 4 a 6 gânglios linfáticos próximos (N2a). Não se espalhou para locais 
distantes (M0). 

T3 ou T4a N2b M0 C2 O tumor cresceu nas camadas mais externas do cólon ou do reto (T3) ou através do peritônio visceral (T4a), mas 
não atingiu órgãos próximos. Ele se espalhou para 7 ou mais linfonodos próximos (N2b). Não se espalhou para 
locais distantes (M0). 

T4b N1 ou N2 M0 - O tumor cresceu através da parede do cólon ou do reto e está crescendo em outros tecidos ou órgãos próximos 
(T4b). Ele se espalhou para pelo menos um linfonodo próximo ou em áreas de gordura perto dos linfonodos (N1 
ou N2). Não se espalhou para locais distantes (M0). 

IVA Qualquer 

T 

Qualquer 

N 

M1a D O tumor pode ou não ter crescido através da parede do cólon ou do reto (Qualquer T). Pode ou não ter se 
espalhado para os gânglios linfáticos próximos. (Qualquer N). Ele se espalhou para 1 órgão distante (como o 
fígado ou pulmão) ou conjunto distante de linfonodos (M1a). 

IVB Qualquer 

T 

Qualquer 

N 

M1b D O tumor pode ou não ter crescido através da parede do cólon ou do reto. Pode ou não ter se espalhado para os 
gânglios linfáticos próximos. Ele se espalhou para mais de 1 órgão distante (como o fígado ou pulmão) ou conjunto 
distante de linfonodos, ou se espalhou para partes distantes do peritônio (o revestimento da cavidade abdominal) 
(M1b). 

Fonte: Elaborado com base na classificação do TNM 7ª edição proposta pela UICC/AJCC e adaptado de Fadaka et al., 2019 e American Cancer Society.  

*Dukes (MAC) 
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1.3.1. Progressão tumoral e correlações gênicas 

 

Tumores que possuam diferentes alterações genéticas, desenvolvendo-se em 

diferentes locais do organismo hospedeiro, podem ter a mesma apresentação clínica, 

mas acabam seguindo evoluções bastante diferentes. Nesse sentindo, considerando 

a grande heterogeneidade dos diferentes tipos de câncer, um dos objetivos da análise 

molecular é identificar moléculas (genes e proteínas) envolvidas em sua progressão, 

marcadores que consigam diferenciar subgrupos de tumores com comportamento e 

prognóstico distintos, permitindo que os pacientes recebam o tratamento adequado. 

(Bertucci et al., 2004; Park et al., 2019) 

De maneira geral, os estudos moleculares têm se concentrado amplamente em 

genes candidatos individuais, como protagonistas da progressão tumoral o que 

contrasta com a complexidade mecanística e molecular da doença. (Bertucci et al., 

2004). No entanto, na última década, uma grande quantidade de dados de expressão 

gênica foi obtida através do uso de tecnologias de alto rendimento, como análises de 

“microarray” e RNA-seq. A disponibilidade dos dados desencadeou o 

desenvolvimento de uma variedade de métodos de bioinformática para o estudo do 

câncer. Principalmente, metodologias capazes de explorar características de 

expressão gênica (Barabasi et al., 2011; Madhamshettiwar et al., 2012; Yang et al., 

2014; Emmert-Streib et al., 2014; Gov & Arga, 2017; Park et al., 2019) ou para 

construir redes gênicas de diferentes formas (como as redes de co-expressão gênica, 

rede reguladora de genes ou redes de correlação gênica). (Park et al., 2019). Esta 

última tem se revelado uma abordagem promissora para auxiliar na investigação da 

complexidade molecular do câncer.  (Bertucci et al., 2004).   

A progressão do CCR acontece em várias etapas, requerendo anos e 

possivelmente décadas, a ser acompanhada por uma série de alterações genéticas 

(em KRAS , APC, P53) e genes de reparo de incompatibilidade (MMR), vias (como 

WNT e TGF-β ) que se acumulam e combinam seus efeitos (Vogelstein et 

al.,1988; Fearon e Vogelstein,1990; Bertucci et al., 2004). Embora exista uma da 

grande quantidade de estudos, as aplicações seguem limitadas para pacientes com 

CCR. Muito pouco se sabe sobre as alterações moleculares associadas à 

heterogeneidade da doença, e ainda menos sobre a associação de genes que 

https://www.nature.com/articles/1207262#ref-CR91
https://www.nature.com/articles/1207262#ref-CR91
https://www.nature.com/articles/1207262#ref-CR26
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codificam proteínas participantes do ambiente redox em tumores. (Bertucci et al., 

2004). 

 

1.4. Carenciamento celular 

 

A capacidade de sobrevivência extremamente desenvolvida nas células 

tumorais é um dos assim chamados “hallmarks” do câncer definidos originalmente por 

Hanahan e Weinberg (2011). Esta sobrevivência se manifesta nas células tumorais 

como uma capacidade destas se manterem viáveis e com condições de proliferar 

mesmo sob forte restrição de nutrientes. Pelo fato de termos estabelecido esta 

condição como condição experimental principal de estudo das células de linhagens 

de CCR utilizadas em nosso projeto, faremos uma breve explanação sobre a restrição 

de nutrientes representada pelo carenciamento celular e seus efeitos sobre células 

normais e células tumorais.  

Os seres vivos para se manterem viáveis e funcionais necessitam passar por 

uma etapa básica denominada nutrição. Este é um processo natural no qual o 

organismo para se nutrir, utiliza uma determinada fonte energética para seu 

desenvolvimento e manutenção. Os nutrientes, por sua vez, são componentes 

químicos encontrados em todos os seres vivos e nos mais diversos tipos de alimentos 

com a função de fornecer matéria-prima necessária para contribuir com o crescimento 

e reparo do organismo (Soccal & Bressan, 2009). São de extrema importância pois 

têm funções específicas e vitais nas células e nos tecidos do corpo humano, uma vez 

que resultam da transformação dos alimentos em energia necessária para impulsionar 

a proliferação e o metabolismo celular (Dunn, 1993; Hunt, 2011).  

Além destas atribuições, os nutrientes e seus metabólitos também possuem 

papel ativo na promoção, regulação e coordenação de um número considerável de 

processos celulares atuando diretamente na modificação da função de proteínas, de 

moléculas sinalizadoras, e como indutores e repressores da expressão gênica; onde 

participam da regulação da expressão de genes modulando as atividades dos fatores 

de transcrição e alterações em marcadores epigenéticos (Chen et al., 2018). 

O alimento é uma combinação complexa de diversos nutrientes, cuja 

composição pode incluir carboidratos, proteínas e lípides (macronutrientes), bem 

como vitaminas e minerais (micronutrientes) (Chen et al., 2018). Essa rica mistura 
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influencia diretamente os processos a sinalização celular, abrangendo várias vias que 

são reguladas pela biodisponibilidade de nutrientes. A ocorrência de alterações de 

seus níveis ativa cascatas de sinalização que modulam processos celulares 

fundamentais, incluindo metabolismo, proliferação, síntese e autofagia. Foi 

demonstrado que certos aminoácidos atuam como moléculas de sinalização para 

regular o crescimento e a proliferação celular via mTOR (do inglês mammalian target 

of rapamycin) (Nicklin et al., 2009, Wang et al., 2015). Alguns ácidos graxos servem 

como ligantes para receptores acoplados à proteína G, bem como para fatores de 

transcrição pertencentes à família de receptores nucleares (Huang & Rastinejad, 

2010; Husted et a., 2017) regulando a expressão gênica (Georgiadi, Kersten, 2012). 

O Soro fetal bovino (SFB) é parte importante da suplementação de meios de 

cultura para o cultivo celular. Sendo o elemento mais amplamente utilizado por ser de 

baixo custo e ser capaz de fornecer um meio de cultura completo. O SFB é a fração 

líquida do sangue coagulado de fetos de bezerros, ausente de células, fibrina e fatores 

de coagulação, mas contendo muitos fatores nutricionais e macromoleculares 

essenciais para o crescimento celular (Johnson, 2012). A albumina sérica bovina é o 

principal componente do SFB.  Ainda, contém um número elevado de vesículas 

extracelulares (exossomos) e uma variedade de pequenas moléculas como 

aminoácidos, proteínas de transporte, além da albumina, (transferrina), fatores de 

crescimento, adesão e espalhamento (fibronectina), açúcares, lipídios e hormônios 

que fornecem suporte essencial para o crescimento e desenvolvimento das células 

(Shah, 1999; Even et al., 2006). Neste contexto, é possível afirmar que o SBF é uma 

fonte nutritiva de fundamental importância para células. Os meios basais geralmente 

apresentam de 2 a 10% de SBF, no entanto devido a diversidade de ingredientes a 

aplicação de soro em culturas celulares podem sofrer uma série de intervenções 

(Johnson, 2012; Meenakshi, 2013).  

A expressão carenciamento celular é definida como procedimentos que incluem 

o cultivo de células em meio com redução ou ausência de um determinado 

componente ou suplemento. A carência de SFB, por sua vez, possui a mesma 

descrição, sendo conhecida também por termos como remoção, restrição, privação, 

limitação ou esgotamento de soro de uma cultura. (Pardee, 1974; Collins et al., 1983; 

Klip & Logan, 1984; Cockle & Dean, 1984; Simm et al., 1997; Leicht et al., 2003; Yu et 

al., 2008; Rieske et al., 2009; Benziane et al., 2009; Fabregat, 2010; Kempna et al., 

2010; Pirkmajer & Chibalin, 2011; Nakanishi et al., 2011; Sancho et al., 2011;). Ainda, 
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a privação de soro (SD, do inglês serum deprivation), também é denominada como 

estresse ambiental, sendo um modelo comum de estresse celular in vitro (Tavaluc et 

al., 2007; Levin et al., 2010; Sun et al., 2014) 

O carenciamento de SFB pode ser realizado em meio ausente de soro, ou em 

meio contendo baixíssima, baixa ou média concentração de SFB (em relação ao meio 

de crescimento normal), geralmente 0,05% (Tan et al., 2010; Kuznetsov et al., 2011), 

0,1 a 0,5% (Pardee, 1974; Bhutia et al., 2010; Levin et al., 2010; Codeluppi et al., 2011; 

Terra et al., 2011), ou 2 a 5% (Clemente et al., 2005, Tavaluc et al., 2007; Cui et al., 

2009) respectivamente. O período determinado pode ir de minutos a semanas, 

dependendo da finalidade do estudo. E, embora, a composição do SFB possa variar, 

hormônios e fatores de crescimento podem ser adicionados ao meio carente de SFB 

com a finalidade de manter a cultura viável. (Klip et al., 1984; Zetterberg & Larsson, 

1985; Balsalobre et al., 1998; Al-Khalili et al., 2004; Arrington. Schnellmann, 2008; 

Rieske et al., 2009; Kempna et al., 2010; Tan et al., 2010; Rechem et al., 2010; 

Pontarin et al., 2011; Pirkmajer & Chibalin, 2011). 

O carenciamento de SFB é uma das estratégias mais utilizadas em Biologia 

Celular e Molecular, sendo possível encontrar na literatura científica diversas 

pesquisas descrevendo sua utilização. Além disso, é considerada uma ferramenta de 

rotina, em laboratórios (Sarabia et al., 1992; Bouzakri et al., 2006; Lindahl et al., 2007; 

Benziane et al., 2009; Pirkmajer & Chibalin, 2011), visando o preparo de células para 

experimentos que possam sofrer interferências em sua execução e análise pela 

presença de soro. Dessa forma, a restrição de SFB do meio de cultura promove 

condições experimentais com maior poder de avaliação e reprodução (Lambert & Pirt, 

1979; Mbeunkui et al., 2006; Colzani et al., 2009; Pirkmajer & Chibalin, 2011).  

A remoção de SFB de culturas celulares, promove a redução da atividade basal 

de células (Codeluppi et al., 2011; Pirkmajer & Chibalin, 2011; Sun et al., 2014), bem 

como promove uma população celular mais homogênea, uma vez que a ciclo celular 

volta para a fase de quiescência em G0/G1 (Van Rechem et al., 2010; Pontarin et al., 

2011; Sun et al., 2014) e faz com que a cultura fique predominantemente sincronizada. 

Esta sincronização, proposta por Pardee (1974), é induzida pela retirada de soro do 

meio de cultura seguida pela adição de novo meio com soro, e tem sido 

extensivamente utilizada em estudos de ciclo celular (Pardee, 1974; Zetterberg & 

Larsson, 1985; Balsalobre et al., 1998; Pirkmajer & Chibalin, 2011). 
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Por outro lado, o carenciamento de SFB é usado como uma técnica para 

estudar mecanismos moleculares e a resposta celular frente a diferentes estímulos e 

situações como a degradação de proteínas (Hershko & Tomkins, 1971; Epstein et al., 

1975); estresse celular (Arrington et al., 2008, Levin et al., 2010), autofagia, apoptose 

(Bhutia et al., 2010; Terra et al., 2011; Zhao et al., 2010) e para simular situações 

patológicas específicas. Uma vez inserido neste contexto, o carenciamento deixa de 

ser uma etapa preliminar para um experimento e torna-se o experimento per si (Zhao 

et al., 2010; Pirkmajer & Chibalin, 2011). 

 A utilização do carenciamento de SFB transcende a Biologia Molecular e 

abrange o estudo metabólico, no qual há utilização de protocolos que conseguem 

mimetizar modelos experimentais para condições clínicas como doenças isquêmicas, 

(por exemplo: acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio) ou para recriar um 

ambiente pouco vascularizado, deficiente no aporte de oxigênio (hipóxico) e nutrientes 

– semelhante as regiões mais internas (núcleo) de tumores em crescimento (Levin et 

al., 2010; Sanchez et al., 2011; Tavaluc et al., 2007). 

A deficiência de nutrientes é um fenômeno universal e inevitável em tumores 

sólidos devido a um suprimento sanguíneo precário e/ou concorrente, principalmente 

no centro da massa tumoral, durante a metástase, quando as células se desprendem 

das zonas periféricas do tumor primário e caem na vasculatura para se transportar em 

direção a um novo sítio, e/ou durante a terapia concebida para destruir uma possível 

foco de vasculatura ou promover a morte celular (Wu et al., 2013; Boutin et al., 2017). 

Eventualmente, quando o crescimento de um tumor excede seu suprimento vascular, 

as células tumorais devem se condicionar a sobreviver sob menor disponibilidade de 

nutrientes e oxigênio, resultando em uma parada reversível do crescimento celular 

(quiescência) (Li et al., 2019; White et al., 2020). Nesse sentido, o foco terapêutico 

deve objetivar populações de células tumorais que adquiriram a habilidade de 

sobreviver de forma independente da angiogênese e podem suportar a privação de 

nutrientes e estresse oxidativo para concluir a cascata metastática com sucesso 

(White et al., 2020).  Em condições de carenciamento de SFB, células da linhagem 

tumoral humana MDA-MB-231 obtida de pacientes portadoras de câncer de mama 

triplo negativo se mostraram viáveis e capazes de proliferar e com uma produção 

intracelular elevada de óxido nítrico (NO) (Heinecke et al., 2014). Além disso, a 

retirada de SFB também modula positivamente os níveis de espécies reativas de 

oxigênio (ROS) em células tumorais (Panieri & Santoro, 2016). 
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1.5. Espécies reativas de oxigênio (ROS): Definições gerais e sua 

participação no câncer colorretal.    

 

A produção de espécies reativas do oxigênio (ROS) e de NO em altas 

concentrações por células tumorais está bem estabelecida e estas células se 

encontram permanentemente em condições de estresse oxidativo/nitrosativo 

(Hussain et al., 2003). Como as células tumorais administram essas condições e 

sobrevivem? O desenvolvimento do nosso projeto procurou contribuir com a resposta 

desta importante indagação. Sendo assim, passamos a descrever inicialmente as 

ROS e a sua participação em vários tipos de cânceres enfatizando o CCR. Nas seções 

seguintes faremos uma discussão sobre o papel do NO no CCR. 

O oxigênio molecular é um di-radical de reatividade intermediária. No entanto, 

a redução incompleta do oxigênio leva à formação de espécies quimicamente mais 

reativas, denominadas de espécies reativas de oxigênio – ROS (do inglês, reactive 

oxygen species) (Halliwell & Gutteridge, 2007).  

Além dos assim chamados produtos de redução uni-eletrônica do oxigênio, 

outras moléculas derivadas de reações entre o oxigênio e compostos orgânicos e 

inorgânicos ou os produtos de excitação eletrônica do oxigênio também são definidas 

como ROS (Sies & Jones, 2020). Estas espécies podem ser agrupadas em espécies 

não radicais e radicais livres. As ROS não radicais incluem: Peróxido de hidrogênio 

(H2O2), Hidroperóxidos orgânicos (ROOH), Oxigênio molecular singlete (1O2), 

Carbonila eletronicamente excitada, Ozônio (O3) e Ácido hipocloroso e ácido 

hipobromoso (HOCl e HOBr, respectivamente). Por sua vez, as ROS radicais livres 

(com pelo menos um elétron livre) incluem: Radical ânion superóxido (O2
 -), Radical 

hidroxila (·OH), Radical peroxil (ROO·) e Radical alcoxil (RO·) (Sies & Jones, 2020). 

A modificação dos grupos tióis presentes nos aminoácidos, cisteína (Cys) e 

metionina (Met), de proteínas é o principal mecanismo pelo qual as ROS efetuam seus 

efeitos na regulação da sinalização redox em células (Zeida et al., 2019; Poole et al., 

2015; Sies & Jones, 2020). No ambiente celular, essas modificações ocorrem com 

frequência:  Em um primeiro momento uma das espécies reativas mais abundantes, 

o H2O2, reage com um tiolato (S-) de uma Cys de uma determinada proteína para 

formar sulfenato (SO-), esta primeira reação pode ocasionar mudanças na função 

proteica e acarretar reações subsequentes, como a formação de dissulfeto 
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intramolecular e/ou intermolecular (SS) ou glutationilação (SSG) de cisteínas reativas 

(Sies & Jones, 2020). 

Outra espécie reativa, o O2 
- , pode reagir com complexos Fe–S (ferro e enxofre, 

respectivamente) em proteínas, que terão suas funções afetadas (Castro et al., 2019; 

Sies & Jones, 2020). Além disso, o radical livre NO pode reagir com muita eficiência 

com o O2 
- e formar peroxinitrito (ONOO-) causando uma nova modificação funcional 

em proteínas através da nitração de resíduos de tirosina (Tyr). O NO per se pode levar 

a outra modificação de Cys ainda mais importante conhecida como S-nitrosilação. 

Ademais, Cys podem ser modificadas também por sulfeto de hidrogênio (H2S), 

produzindo uma modificação denominada persulfidação ou 'sulfidratação' para gerar 

polissulfetos ou persulfetos em proteínas sinalizadoras e/ou estruturais (Paul et al., 

2012; Filipovic et al., 2018; Sies & Jones, 2020). Neste cenário, a reversibilidade é 

uma característica essencial na sinalização redox, uma vez que os dissulfetos e as 

Cys que foram glutationiladas, nitrosiladas e persulfidadas podem ser reduzidas de 

volta ao tiol original pelo sistema glutationa (GSH)/Glutarredoxina ou pelo sistema 

Tiorredoxina-Tiorredoxina redutase (Trx/TrxR) (Monteiro et al., 2017; Sies & Jones, 

2020). 

No ambiente intracelular, as ROS são geradas de forma compartimentalizada 

e localizada, e têm suas ações controladas por sistemas antioxidantes, como por 

exemplo, as superóxidos dismutases (SODs), catalase (CAT), peroxirredoxinas (Prx) 

que operam constantemente para que as concentrações destas espécies se 

mantenham em níveis fisiológicos (Sies & Jones, 2020). 

Dentre as espécies citadas, duas delas, o H2O2 e o O2 
· - são considerados os 

principais mediadores da regulação redox dos processos de sinalização celular. Em 

concentrações da ordem de nM (ditas fisiológicas) H2O2 assume o papel central dentro 

da sinalização redox ao oxidar Cys de proteínas específicas, que estão relacionadas 

a regulação metabólica e em respostas ao estresse com a finalidade de oferecer 

suporte a adaptação celular. (Sies & Jones, 2020). Estas espécies são geradas pelas 

ações de enzimas e complexos enzimáticos como os complexos NADPH oxidases 

(NOXs) e através da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Para além, das 

fontes intracelulares, os ROS também são gerados como resultado da exposição 

ambiental contínua e prolongada chamada de 'Exposoma' (Niedzwiecki et al., 2019), 

que é constituído por fatores moleculares como nutrientes, drogas e poluentes, bem 

https://www.nature.com/articles/s41580-020-0230-3#ref-CR159
https://www.nature.com/articles/s41580-020-0230-3#ref-CR304
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como por estressores físicos (UV, raios-X e outras radiações ionizantes) e estressores 

psicológicos (estilo de vida). (Sies & Jones, 2020). 

Concentrações elevadas de ROS provocam consideráveis perturbações a 

homeostase redox, desregulando uma série de processos celulares podendo 

acarretar danos na função estrutural e/ou comprometer funcionalmente 

macromoléculas, como ácidos nucleicos, proteínas e lipídios (Halliwell & Gutteridge, 

2007). Esta desordem pode causar desde a indução de parada de crescimento, 

senescência, apoptose e morte celular por seu potencial mutagênico e citotóxico, 

envolvendo a associação de estados patológicos e suscitando um estado conhecido 

como 'sofrimento oxidativo'. (Sies,1986; Halliwell & Gutteridge, 2007) Entretanto, 

concentrações ditas fisiológicas das ROS têm sido consistentemente associadas a 

funções sinalizadoras de fundamental importância em diversos processos fisiológicos 

e patológicos (Monteiro & Stern, 1996; Altenhofer et al., 2012; Lin et al., 2017).  

As principais fontes enzimáticas endógenas de O2 
- e H2O2  são as NADPH 

oxidases (NOXs) (Bedard & Krause, 2007; Knock, 2019; Parascandolo & Laukkanen, 

2019) e a  cadeia transportadora de elétrons mitocondrial (Murphy, 2009).  A família 

de complexos enzimáticos NADPH oxidase é composta por 7 isoformas que 

compreendem NOX1–5 e DUOX1–2 cuja função específica é a produção de ROS 

(Figura 2). Estas, formam complexos multiméricos que geram O2
- e/ou H2O2 de uma 

maneira estritamente regulada através da transferência de elétrons do NADPH via 

FAD para o oxigênio molecular. O transporte de elétrons completo ocorre no interior 

dos seis domínios transmembranas que compõem a estrutura de cada membro, sendo 

parte integrante de todos os integrantes do sistema NOX. Embora as NOXs sejam 

semelhantes em estrutura, cada complexo possui subunidades diferentes que utilizam 

recursos regulatórios adicionais que possibilitam sua atividade oxidase ao se 

deslocarem do citoplasma até a membrana para montagem do complexo. Para que 

executem sua função satisfatoriamente, cada uma das isoformas, com exceção da 

NOX5, necessitam dimerizar o módulo NOX/DUOX com a proteína integral de 

membrana p22 phox, que geralmente é comum a maioria dos membros (NOX1-4), cuja 

função irá conferir maturação, expressão e estabilização do complexo na membrana 

plasmática. Diferentemente dos outros complexos enzimáticos desta família, as 

DUOX1–2 necessitarão de DUOXA1–2 para esta função. Dentre todos os membros, 

a NOX2 é a única com maior número de subunidades regulatórias, necessitando, além 

de p22 phox, as subunidades p67 phox para ativação, p47 phox para organização espacial 

https://www.nature.com/articles/s41580-020-0230-3#Glos9


16 
 

de seu complexo e das GTPases de baixo peso molecular Rac1 ou Rac2 (Aviello et 

al., 2018). 

 A operação das NOXs depende de diversas etapas de sinalização para 

dissociação/associação que são fundamentais para montagem enzimática parcial ou 

completa dos complexos. Estes estágios incluem modificações pós-tradução 

induzidas por estímulo, interações proteína-proteína e proteína-lipídio, bem como 

troca de GDP para GTP nas RhoGTPases Rac1 ou Rac2. Ainda, para que ocorra a 

ativação das enzimas NOX5 e DUOX1-2 há a requisição de fluxo de cálcio e ligação 

deste em seus domínios “EF hand” para produção de O2
·- (NOX5) ou H2O2  (DUOX1-

2), ao passo que o heterodímero Nox4-p22 phox é constitutivamente ativo (Aviello et 

al., 2018). 

 

 

Figura 2 - Complexo enximático NADPH oxidase (Famíla Nox). (a)  NADPH oxidase 1 (NOX1);  (b)  
NOX2; (c) NOX4;  (d)  NOX5; (e) Oxidase 1 dupla (DUOX1); (f) DUOX2. Todas as proteínas NOX 
podem formar um complexo com p22phox, mas as subunidades citosólicas diferem entre as isoformas 
da NOX oxidase. Abreviações : CaM, calmodulina; DUOXA, fator de maturação da oxidase dupla; 
HSP90, proteína de choque térmico 90; NOXA1, ativador 1 da NADPH oxidase; NOXO1, organizador 
1 da NADPH oxidase; POLDIP2, proteína 2 que interage com a DNA polimerase-δ e, elétron; FAD, 
dinucleótido de flavina-adenina; H, Haem; H2O2, peróxido de hidrogênio; O2

−, superóxido. Retirado de: 
Zhang et al, 2020 

 

 As NOXs estão distribuídas por diversas localizações celulares, uma 

característica vantajosa que contribui para a geração local de ROS. Recentemente, 

também foram associadas a redoxossomos (endossomos especializados com 

característica redox), que se formam frente a estímulos extracelulares específicos, 

https://www.nature.com/articles/s41385-018-0021-8#auth-Gabriella-Aviello
https://www.nature.com/articles/s41385-018-0021-8#auth-Gabriella-Aviello
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como nutrientes, fatores de crescimento e citocinas, e permitem a 

compartimentalização de geração de H2O2 para regulação redox local (também 

chamados de microdomínios) ou sinalização celular de receptores de superfície 

(Mishina et al., 2013; Spencer &Engelhardt, 2014; Sies & Jones, 2020).  

 Concentrações elevadas de ROS contribuem para uma série de condições 

patológicas (Perillo et al.,2020), entre as quais estão a carcinogênese. A atuação das 

ROS na carcinogênese se dá através de transformação celular, instabilidade 

genômica, imortalização, hiper proliferação; e progressão tumoral. Estas espécies 

reativas participam de processos de angiogênese, transição epitelial-mesenquimal 

(EMT) e da cascata metastática. Neste contexto, as células tumorais apresentam 

níveis intracelulares elevados de ROS (Kalyanaraman et al., 2018; Sies & Jones, 

2020). Esta condição de estresse oxidativo permanente irá auxiliar na reprogramação 

metabólica dessas células e permitir a adaptação celular a tensões de ordem 

nutricional e hipóxica (DeBerardinis & Chandel, 2016; Kim et al., 2016; Parascandolo 

& Laukkanen, 2019; Sies & Jones, 2020; Perillo et al.,2020). Sendo assim, o 

entendimento do papel destas espécies na origem e propagação dos tumores é de 

suma importância para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas (Chio & 

Tuveson, 2017).  

 

1.6. NOX4 e câncer colorretal 

 

 De maneira geral, tumores sempre exibem elevação excessiva e persistente de 

ROS, e diversos estudos têm demonstrado que estas espécies podem ser associadas 

à carcinogênese humana (Zhou et al., 2007; Giannoni et al., 2008; Lin et al., 2017). 

Concentrações elevadas de O 2 
·- e H2O2 foram determinadas em várias células 

tumorais (Thannickal & Fanburg, 2000; Sauer et al., 2001). Publicações recentes 

descrevem as diferentes isoformas do complexo enzimático NOX como a principal 

fonte de ROS no câncer (Block & Gorin, 2012; Shanmugasundaram et al., 2017).  

As NOXs, NOX1, NOX2, NOX4 e NOX5 foram caracterizadas em diversos tipos 

de câncer. A elevada expressão dos RNA mensageiros (RNAm) e/ou expressão 

proteica destas isoformas ou de seus componentes regulatórios têm sido detectadas 

em culturas de células tumorais e em tumores sólidos. Os níveis de expressão destas 

enzimas foram determinados em estágios precoces e estágios mais tardios da gênese 

https://www.nature.com/articles/s12276-020-0384-2#auth-Bruno-Perillo
https://www.nature.com/articles/s12276-020-0384-2#auth-Bruno-Perillo
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tumoral. Estas evidências sugerem que as ROS produzidas por estas oxidases podem 

ser importantes tanto nas fases de iniciação como de manutenção do 

desenvolvimento de tumores (Block & Gorin, 2012).  

 O envolvimento das NOX no câncer se dá por meio de sua atuação em 

membranas celulares e micro domínios específicos através da ativação de oncogenes 

e da inativação de proteínas supressoras de tumor, podendo, assim, afetar várias 

características da doença, como instabilidade genômica, crescimento autônomo e 

sobrevivência, angiogênese, invasão e metástase (Block & Gorin, 2012). Em termos 

de relevância a NOX4 tem sido identificada com mais proeminência em vários tipos 

de câncer (Kumar et al., 2008).  

 O gene NOX4 humano compreende 18 exons e localiza-se no cromossomo 

11q14.2-q21, (Yang et al., 2001) com aproximadamente 2,4 kb de comprimento. 

Apresenta uma série de variantes de “splicing alternativo.” (NOX4B, NOX4C, NOX4D 

e NOX4E) (Tao et al., 2018). Essas variantes possuem estrutura própria que vão 

determinar seus efeitos na produção de ROS. A transcrição de NOX4 pode ser 

induzida por hipóxia crônica, fatores de transcrição E2F1, HIF-1α, elementos de 

ligação SMAD. A sinalização através das vias de NFκB e TGF-β/JNK também 

influencia a expressão de NOX4 (Fu et al., 2010; Tobar et al., 2014; Gordillo et al., 

2014;). Certos microRNAs podem regular a expressão de NOX4 por meio da região 

3'-UTR. Além disso, mecanismos epigenéticos também possuem a capacidade de 

regular a expressão de NOX4 (Boudreau et al., 2014; Das et al., 2016).  

O complexo enzimático NOX4 tem aproximadamente 75 kDa (578 

aminoácidos). Possui 39% de homologia com NOX2 e 35% de homologia com NOX1. 

Assim como as outras subunidades do complexo NOX, a isoforma 4 tem cinco loops 

(A a E) baseados em seis domínios alfa hélice transmembrana. A atividade funcional 

de NOX4 é determinada principalmente por seus níveis de mRNA, mas a enzima pode 

ter sua atividade regulada por modificações pós-tradução (Zhang et al., 2008). 

Diferente das demais isoformas, NOX4 interage com proteínas que aumentam sua 

atividade, como a proteína 2 de interação com a DNA polimerase-δ (POLDIP2) e 

substrato de tirosina quinase 5 (TKS5; também conhecido como SH3PXD2A) (Diaz et 

al., 2009; Lyle et al., 2009; Morand et al., 2009) que irão atuar como subunidades 

integrantes de seu complexo enzimático (Block & Gorin, 2012). 

 A produção de ROS por NOX4 é constitutiva, em contraste com os outros seis 

membros da família e pode ser estimulada em resposta a  diversos estímulos como o 
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fator de transcrição TGF-β1 (Cucoranu et al., 2005; Sturrock et al., 2006; Murillo et al., 

2007; Caja et al., 2009; Liu et al., 2010) hipóxia e hiperóxia  (Mittal et al., 2007; Li et 

al., 2008; Pendyala et al., 2009; Lu et al., 2010) ou lesão vascular (Szocs et al., 

2002; Hecker et al., 2009).  Além disso, NOX4 é amplamente distribuída nos diversos 

compartimentos intracelulares podendo ser encontrada em membranas de vesículas 

perinucleares (Martyn et al., 2006), no núcleo (Hilenski et al., 2004; Kuroda et al., 

2005; Shono et al., 2008), em mitocôndrias (Block et al., 2009), retículo 

endoplasmático (ER) (Ambasta et al., 2004; Martyn et al., 2006; Serrander et al., 2007; 

Prior et al., 2016), em complexos de adesão focal (Hilenski et al., 2004) , membrana 

plasmática (Von Lohneysen et al., 2008; Von Lohneysen et al., 2010; Meitzler et al., 

2017) e em invadopódias. (Diaz et al., 2009). A localização subcelular NOX4 em 

domínios de membrana permite a formação de plataformas de sinalização redox 

ativas que concentram ROS em uma pequena área, permitindo-lhes coordenar a 

adesão celular, migração e degradação invasiva da matriz (Hilenski et al., 2004; Chan 

et al., 2009; Diaz & Courtneidge, 2012; Block & Gorin, 2012). 

 NOX4 foi encontrada em diversos tipos celulares, desde células normais como 

células renais embrionárias humanas derivadas de rim (HEK 293) e células endoteliais 

de veia umbilical humana (HUVECs) até células de CCR, células de câncer gástrico, 

células de câncer hepático e outras células tumorais. (Kuroda et al., 2005; Hilenski et 

al., 2004; Vallet et al., 2005; Montezano et al., 2014; Tang et al., 2018).  

No câncer, NOX4 atua predominantemente através da produção de ROS que 

irá regular as atividades de certas proteínas participantes da sinalização celular, como 

VEGF (atividade pró-angiogênica), MAPK (responsável por agir em processos de 

crescimento e invasão celular), PI3K/AKT e TGF-β (Figura 3).  Dessa forma, NOX4 

afeta a progressão tumoral por meio de diferentes vias de sinalização, nos mais 

diversos tipos de câncer. Entretanto, esta isoforma apresenta um caráter dual em suas 

ações no câncer. Um que se apresenta na maioria dos tipos de tumor, promove 

claramente seu desenvolvimento. No entanto, alguns estudos destacaram um papel 

anti carcinogênico de NOX4 em certas circunstâncias (Boudreau et al., 2014; Das et 

al., 2016; Crosas-Molist et al., 2017). Em um trabalho recente foi descrito que a 

deleção de NOX4 estimula a formação de tumores sólidos induzida por carcinógenos, 

uma vez que a produção constitutiva de H2O2 em concentrações relativamente 

reduzidas derivada das ações da NOX4 poderia funcionar como um mecanismo de 

vigilância para o reconhecimento de danos ao DNA (Helfinger et al., 2021). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231717303671#bib34
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/hyperoxia
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231717303671#bib38
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231717303671#bib38
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231717303671#bib39
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231717303671#bib42
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231717303671#bib42
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231717303671#bib43
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231717303671#bib30
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231717303671#bib48
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231717303671#bib48
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231717303671#bib49
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231717303671#bib51
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231717303671#bib29
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231717303671#bib30
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231717303671#bib52
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231717303671#bib50
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231717303671#bib54
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Figura 3 - Sinalização celular de Nox4 no câncer. A figura mostra as principais vias de sinalização 
que são ativadas por NADPH oxidase (NOX) oxidase 4 e como elas se relacionam com algumas das 
características próprias de células tumorais, como proliferação, apoptose e angiogênese desreguladas. 
Imagem criada em BioRender.com. Adaptado de Tang et al., 2018.  

 

A expressão elevada de NOX4 foi encontrada em vários tipos de tumores 

sólidos, como câncer de próstata (Kumar et al., 2008), glioblastoma (Hsieh et al., 

2012), câncer de fígado (Crosas-Molist et al., 2014) e melanoma (Kim et al., 2015). 

Estudos recentes também demonstraram o envolvimento da NOX4 na proliferação, 

metástase, apoptose, transformação tumorigênica e resistência a radioterapia e 

quimioterapia em tumores sólidos de próstata (Kumar et al., 2012), glioblastomas 

(Hsieh et al., 2012), tumores hepáticos (Crosas-Molist et al., 2014) e melanomas (Kim 

et al., 2015). Sendo assim, NOX4 potencialmente desempenha papel significativo na 
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gênese e progressão em tipos diferentes de câncer, especialmente em cânceres 

digestivos. (Tang et al., 2018). Interessantemente, NOX4 é capaz de regular a 

resistência a morte por destacamento de uma superfície permissiva ao crescimento 

(morte por anoikis) em células de câncer gástrico através da produção de ROS e 

indução EGFR (Du et al., 2018). No entanto, o papel da Nox4 no CCR e o mecanismo 

molecular responsável por seu envolvimento na gênese e/ou progressão tumoral 

ainda são pouco explorados (Lin et al., 2017). 

 Sabe-se que a NOX4, assim como a NOX1, promove sobrevivência em 

células de CCR e em células de melanoma, através da ativação da via do fator de 

transcrição, NF-kB (Brar et al., 2002; Fukuyama et al., 2005), estabelecendo dessa 

forma, uma associação entre NOX4 e a inflamação no câncer de cólon. Além disso, 

Ock e colaboradores (2011) demonstraram que a administração do nucleotídeo 

oxidado 8-hidroxidesoxiguanosina reduziu os níveis de expressão de NOX4 por meio 

das vias de sinalização RAC/STAT3 e COX/NF-κB inibindo a progressão do CCR 

correlacionado à colite crônica, reforçando a hipótese de que NOX4 poderia atuar 

como uma onco proteína ao modular diferentes vias de sinalização associadas ao 

desenvolvimento tumoral. O estudo de Bauer et al., ao realizar a análise de dados de 

“microarray” de 197 pacientes identificou super expressão de NOX4 em CCR 

associada a um pior prognóstico de sobrevivência desses pacientes. Além disso, uma 

pesquisa relatou que ROS gerada por NOX4 induziu a expressão de α-actina de 

músculo liso (α-SMA) com a finalidade de promover o processo de transição de 

fibroblastos para miofibroblastos que foram associados à progressão do câncer de 

cólon (Lee et al., 2017). Outros ensaios in vitro revelaram que a super expressão de 

NOX4 aumenta o crescimento de células de CCR através da via GLI1 (Tang et 

al.,2018b).  

 Ademais, foi identificado recentemente em células SW620 (metástase 

linfonodal da linhagem de tumor primário SW480) que a utilização de RNA de 

interferência para NOX4, inibe significativamente a produção de ROS e induz perda 

de viabilidade destas células. Este achado reforça a importância desta oxidase nas 

diferentes fases do desenvolvimento tumoral (Bauer et al., 2011). 
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1.7. Óxido nítrico: Definições gerais e sua participação no câncer      

 

 Concentrações elevadas de NO foram consistentemente reportadas em células 

tumorais (Fukumura et al., 2006; Monteiro et al., 2019). Como na seção anterior 

apresentaremos as definições gerais deste radical livre sinalizador para em seguida 

descrevermos seu papel no câncer em especial no CCR.  

O NO, também conhecido como monóxido de nitrogênio é um radical livre 

gasoso estruturalmente simples e permeável a membranas biológicas (de Oliveira et 

al., 2017). Parte da atuação diversa e complexa que exerce endogenamente se dá 

por seu caráter químico, no qual inclui um elétron não emparelhado que lhe atribui a 

característica de radical. Em condições fisiológicas sua meia-vida é de 

aproximadamente 100 mili segundos, entretanto in vitro consegue se estender por 6 

segundos. Estas observações sugerem a existência de reservatórios moleculares de 

NO e formas de “empacotamento” deste radical livre de tal maneira que a sua meia-

vida se prolongue e ele possa exercer suas propriedades sinalizadoras (Hess et al., 

2005). Ademais, variações no número de elétrons nos orbitais moleculares mais 

externos deste radical, torna possível a presença de formas redox distintas: o cátion 

nitrosônio (NO+) e o ânion nitroxil (NO-), que se diferem em propriedades químicas e 

alvos moleculares (Hess et al., 2005; Benedet, 2017). 

 O NO pode reagir com outros radicais e moléculas, como o oxigênio molecular, 

e formar dióxido de nitrogênio (NO2) e trióxido de dinitrogênio (N2O3), ou com as ROS 

como o O2
- gerado por sistemas como a cadeia transportadora de elétrons ou as 

NOXs, e formar o oxidante ONOO-. A geração destes, acaba resultando em espécies 

tão ou mais biologicamente reativas que a molécula de partida, formando espécies 

reativas de nitrogênio (RNS). Na primeira situação, NO2 e/ou N2O3 podem reagir com 

tióis e aminas de biomoléculas formando s-nitrosotióis e N-nitrosaminas 

respectivamente (Lim et al., 2008; Thomas et al., 2015; Benedet, 2017). Uma via que 

também deve ser mencionada é a formação de complexos nitrosil metálicos, os quais 

são produtos da reação direta do NO com metais de transição, tendo como exemplos 

clássicos deste tipo de reação aquela que acontece com o ferro presente nos sítios 

ativos das hemes proteínas guanilil ciclases, citocromo oxidase e hemoglobina. Além 

disso, o ONOO- formado como consequência da reação altamente eficiente entre NO 

e O2
- pode gerar NO2

− (nitrito) e NO3
− (nitrato) (Lim et al., 2008). Em compartimentos 
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intracelulares com pH reduzido (< 3), o NO2
− pode ser protonado e por decomposição 

gerar NO (Thomas et al., 2015; Benedet, 2017) ou pode sofrer conversão enzimática 

por meio de lactoperoxidases e mieloperoxidases e gerar N2O3 (Stamler et al., 1992; 

Cosby et al., 2003; Benedet, 2017).  

 A maior parte dos efeitos moleculares do NO são pleiotrópicos e ocorrem no 

ambiente celular, através das diferentes interações com biomoléculas, em especial as 

proteínas (de Oliveira et al., 2017). Esta atuação ampla e diversificada do NO lhe 

confere um papel de fundamental importância na sinalização celular (Hess et al., 2005; 

Pacher et al., 2007; Monteiro et al., 2008) como um mensageiro inter e intracelular 

desempenhando funções essenciais em uma variedade de processos, que incluem o 

metabolismo (Clementi & Nisoli, 2005), morte (Wink et al., 2001) e sobrevivência 

(Nisoli  et al., 2005) das células (Thomas et al., 2008; da Costa et al., 2011; Moraes et 

al., 2014; de Oliveira et al., 2017). Para além disso, o NO regula vasodilatação, 

respiração, proliferação e migração celulares, apoptose, neurotransmissão e 

metabolismo celular (Moncada et al., 1991).  

 O NO é sintetizado pelas enzimas NO sintases (NOS) por praticamente todos 

os tipos celulares (Rizi et al., 2017). As NOS estão presentes no citosol ou ancoradas 

a membrana plasmática em microrregiões conhecidas como cavéolas (Knowles & 

Moncada, 1994) são a principal fonte de NO em células de mamíferos (de Oliveira et 

al., 2017). Essas enzimas requerem O2, quatro cofatores, flavina adenina 

dinucleotídeo (FAD), flavina mononucleotídeo (FMN), tetraidrobiopterina (BH4) e o 

grupo heme (Knowles & Moncada, 1994). O mecanismo catalítico das NOS envolve o 

transporte de elétrons mediados por flavina a partir da NADPH para o centro heme, 

resultando na oxidação da L-arginina com geração de NO e L-citrulina (Nathan & Xie, 

1994) (Figura 4). 
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Figura 4 - Reação de síntese de NO pelas NOS e processo de s-nitrosilação. Adaptado de Rizi et 
al., 2017. 

 
 

Existem três isoformas bem caracterizadas que são responsáveis pela sua 

síntese. Estas são codificadas por três genes diferentes e diferem em estrutura, 

função e atividade catalítica: NOS neuronal (nNOS) codificado pelo gene NOS1 e 

NOS endotelial (eNOS) ou NOS3) codificado pelo gene NOS3 (Gorren et al., 1998; de 

Oliveira et al., 2017). A NOS1 e NOS3 são isoformas constitutivas (NOS constitutiva, 

cNOS) (Moncada & Higgs, 1993), moduladas pelas concentrações cálcio-calmodulina 

e têm menor capacidade de produção de NO do que a NOS2 (Vannini et al., 2015).  A 

isoforma induzível (NOS2), codificada pelo gene NOS2 é independente de Ca+2. Estas 

isoformas compartilham ao menos 50% de homologia de sequência (de Oliveira et al., 

2017). Além disso, sua expressão em uma variedade de tipos de células, e domínios 

os específicos dessas isoformas direcionam a compartimentação celular (Stuehr, 

1997).  

As isoformas de NOS produzem NO em diferentes concentrações. Em 

condições fisiológicas, as cNOS geram NO em concentrações vaiando no intervalo de 

picomolar (pM) a nanomolar (nM) após aumentos transitórios nos níveis intracelulares 
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de Ca2+. No entanto, NOS2 pode produzir NO em concentrações da ordem de 

micromolar (M) e sua atividade é sustentada (Thomas et al., 2015). 

 NOS1 apresenta peso molecular entre 130-160 kDa (Park, et al 2000) e está 

amplamente presente em neurônios, células epiteliais, sistema nervoso central e 

periférico, medula adrenal, músculo esquelético e epitélio pulmonar (Ziche & 

Morbidelli, 2000). Sua expressão regula a transmissão sináptica do sistema nervoso 

central, orquestra a regulação da pressão sanguínea, atua no relaxamento do músculo 

liso, além de participar da vasodilatação de nervos periféricos e na contração do 

músculo esquelético (Forsterman, et al., 1994; Drew & Leeuwenburgh, 2002).  

 NOS3 apresenta peso molecular de 133 kDa (Ignarro & Freeman, 2017) e 

produz NO em endotélio vascular sob condições basais. O NO liberado no lúmen 

vascular, é um potente inibidor de adesão e agregação plaquetária na parede vascular 

(Knowles & Moncada. 1994). NO inibe a adesão de leucócitos ao endotélio vascular, 

inibe a síntese de DNA, e a proliferação de células da musculatura lisa vascular, sendo 

também é responsável pela regulação da pressão sanguínea e contratilidade do 

músculo cardíaco (Birschimann & Walter, 2004). Entretanto, NOS3 é expressa não 

apenas em células endoteliais, e do sistema cardiovascular (como miócitos 

cardíacos), mas também células piramidais do hipocampo e em células tumorais 

(Myers et al., 1990).  

A NOS2, por sua vez, apresenta peso molecular de aproximadamente 130 kDa 

e sua atividade pode ser estimulada por endotoxinas como LPS, por citocinas 

inflamatórias e condições de hipóxia (Forstermann et al., 1995). A indução de NOS2 

requer aos menos o estímulo de duas citocinas, o interferon gama (IFN-γ) e o fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-α). A ativação de NOS2 por TNF-α ocorre por meio da 

estimulação do fator de transcrição NF-kB (Saura et al., 1998).  

No contexto das células tumorais, a atuação do NO está ligada a alterações no 

metabolismo, neoplasticidade, invasão, quimiorresistência, evasão imunológica e em 

última instância o pior prognóstico a pacientes portadores de neoplasias. O NO 

exógeno no microambiente tumoral facilita a sinalização parácrina, e vai intermediar 

respostas imunes e estimular angiogênese. A ampla gama de atividades biológicas 

na gênese tumoral tem revelado que este radical livre age como uma “espada de dois 

gumes”. As concentrações locais de NO e o tempo de duração e exposição destas 

concentrações determinam as consequências sobre as células (Rizi et al., 2017). 

Concentrações mais altas (acima de 200 nM) induzem apoptose, enquanto 
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concentrações mais baixas (menores que 200 nM) foram associadas à progressão do 

tumor (Thomas et al., 2004) (Figura 5). 

 

Figura 5 - Efeitos concentração dependente do NO na biologia de tumores. Adaptado de Ambs & 
Glynn, 2011. 

 

O NO é o mediador direto das modificações pós- tradução, como a s-

nitrosilação do aminoácido cisteína (Figura 4) e a nitração do aminoácido tirosina. 

Além disso, o NO pode estimular modificações epigenéticas que promoveriam efeitos 

pró-tumorais ou antitumorais (Monteiro et al., 2008; Rizi et al., 2017). Damos destaque 

à S-nitrosilação neste trabalho que desenvolvemos e iremos fazer um detalhamento 

maior desta modificação pós tradução na próxima seção desta Introdução.  

 

1.7.1. S-nitrosilação e câncer 

 

 A atividade de proteínas participantes de vias de sinalização é, em grande 

parte, controlada por diferentes modificações pós tradução. Entre estas modificações 

destacamos: fosforilação, ubiquitinação, metilação, acetilação e glicosilação. (Jarvius 
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et al., 2007). Entretanto, as modificações pós-tradução de caráter reversível em 

proteínas também são reguladores essenciais da função celular (Stomberski et al., 

2019), nesse espectro estão inseridas, as modificações reversíveis em Cys que 

atendem às funções de sinalização, as quais compreendem a sulfenilação (S-OH), S-

glutationilação (S-SG) e S-nitrosilação (S-NO) (Anand & Stamler, 2012).  

A protagonista entre essas modificações, em termos de prevalência e funções 

de sinalização demonstradas, é a S-nitrosilação, modificação que acontece a partir da 

reação do NO+ com um grupo S- do aminoácido Cys gerando um S-nitrosotiol (SNO) 

que pode resultar em uma SNO-proteína (Anand & Stamler, 2012; Stomberski et al., 

2019) 

 A s-nitrosilação de proteínas é uma modificação pós tradução que ocorre no 

aminoácido Cys a partir de uma reação catalisada pelas NOSs sendo a enzima NOS2 

a mais estudada neste sentido. Além da NOS2 constituem um dos complexos 

enzimáticos nitrosilase mais bem caracterizados as proteínas S100A8 e S100A9 que 

promove a s-nitrosilação da enzima gliceraldeído fosfato desidrogenase uma enzima 

essencial da via glicolítica (Jia et al., 2014; Furuta, 2017). Esta modificação apresenta-

se como um mecanismo de sinalização altamente conservado e exibe um grau de 

precisão espaço-temporal considerável (Hess et al., 2005; Forrester et al., 2007), além 

de grande seletividade (Sharma et al., 2021). De tal maneia, que o SNO primário 

ocorre somente em Cys previamente selecionadas que possuam: (i) proximidade a 

uma NOS; (ii) estejam incluídas no interior de uma sequência de aminoácidos ácido e 

básicos, que irão influenciar tanto pKa (e, portanto, a reatividade) do tiol quanto a 

estabilidade do SNO (Stamler et al., 1997; Stomberski et al., 2019); (iii) estejam 

contidas na parte interna de uma região hidrofóbica, no qual pode-se incluir ambientes 

como membranas ou aqueles gerados pela própria estrutura da proteína e/ou 

interações proteína-proteína, podem facilitar a formação de proteínas SNOs (Hess et 

al., 2001); e (iv) em um espaço não estéricamente impedido. (Furuta, 2017). 

Importante ressaltar que esta seletividade se dá principalmente pela interação de 

substratos com fontes de grupos de NO como doadores de NO (incluindo GSNO e 

proteínas SNO) (Anand & Stamler, 2012) e as NOSs (1,2 e 3) além disso, um grupo 

principal de proteínas S-nitrosiladas nesta categoria inclui as próprias NOS e proteínas 

que interagem com as mesmas, como as S100A8/A9 e Caveolina 1 (CAV1) as quais 

se relacionam com NOS2 e NOS3, respectivamente, em peroxissomos e membrana 

plasmática (Furuta, 2017). Dessa forma, a interação entre substratos 

https://www.jbc.org/article/S0021-9258(20)63698-5/fulltext#bib1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6391618/#B176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6391618/#B77
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compartimentalizados ou proteínas estruturais com uma fonte NOS próxima 

promovem um mecanismo de direcionamento altamente específico para s-

nitrosilação. (Anand & Stamler, 2012). Compostos doadores de NO em especial os da 

classe dos S-nitrosotióis também podem nitrosilar proteínas sinalizadoras (Curcio et 

al., 2010) e regular processos de sinalização celular. 

 Sendo assim, o NO exerce a maior parte de sua influência sinalizadora, no 

ambiente celular, (Anand & Stamler, 2012). modulando a conformação, função, 

estabilidade, interação (Sharma et al., 2021) e até mesmo outras modificações pós-

tradução (por exemplo, modificações clássicas como fosforilação, acetilação, 

ubiquitinação e ligação dissulfeto) em resíduos sobrepostos ou não de aminoácidos 

em proteínas (Hess & Stamler, 2012; Furuta, 2017). Nos últimos anos tem sido 

constantemente demonstrado que um número abundante de proteínas (> 3000) com 

praticamente todos os tipos de funções biológicas são submetidas a S-nitrosilação 

(Furuta, 2017; Mnatsakanyan et al., 2019; Sharma et al., 2021). 

 A regulação redox efetuada pelo NO, através do SNO ocorre de maneira 

bastante sofisticada no ambiente celular, onde dependendo de sua disponibilidade e 

o desimpedimento das cisteínas alvo, para cada proteína, o SNO pode se ligar a uma 

única Cys (mono SNO) ou em diversas Cys (poli-SNO) (Simon et al., 1996; Furuta, 

2017). Em condições fisiológicas, onde a geração de NO está sob controle 

homeostático, este radical tipicamente tem como alvo apenas uma ou poucas Cys 

dentro de uma proteína. Ainda assim, isso já é o suficiente para que ocorra alterações 

de função (Stomberski et al., 2019) e que este nível basal de SNO consiga manter um 

subconjunto de proteínas (por exemplo, CD40 e procaspases-3/9) inativo (Mannick et 

al., 2001). Por outro lado, neste estado, pode s-nitrosilar constitutivamente outros 

conjuntos de proteínas, como CAV1 e Conexina 43 (Cnx43) que precisam da s-

nitrosilação para atingir a atividade completa. Logo, se essas proteínas possuírem 

diversos SNO elas podem ser submetidas a uma transição ampliada de mono para 

poli-SNO para o estímulo crescente que ocorre em resposta a sinais de estresse 

(Xu et al., 1998). Além disso, a SNO basal orquestrada por NO se mostra fundamental, 

no controle da sinalização normal, uma vez que manter a atividade mínima de 

proteínas, garante que as mesmas permaneçam em uma condição distante da 

possibilidade de super ativação, e consequentemente sem atuar de forma prejudicial 

a fisiologia celular (Mannick et al., 2001, Reynaert et al., 2004; Furuta, 2017). 
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 A responsabilidade de atuar em diversos processos celulares que garantem a 

homeostase, tornam a s-nitrosilação suscetível a desequilíbrios, em situações 

específicas.  Como resultado, alterações nos mecanismos de controle dos níveis de 

proteínas S-nitrosiladas foram encontradas em vários estados patológicos. (Rizza & 

Filomeni, 2020).  

 No câncer inúmeras evidências demonstraram a participação de muitas 

proteínas s-nitrosiladas que contribuem para a patogênese de diferentes tipos de 

cânceres (Sharma et al., 2021). De maneira importante, outras pesquisas observaram 

que nesta patologia, várias oncoproteínas sofrem modificações de ganho ou perda de 

função após a S-nitrosilação. (Rizza & Filomeni, 2020). Também foi relatado que essa 

modificação assume um papel dual ao conferir efeitos supressores ou promotores de 

tumor, sendo retratada como um processo envolvido em todos os estágios da 

progressão do câncer. (Sharma et al., 2021). Neste contexto, as células tumorais 

expostas ao desequilíbrio dos níveis de NO e S-nitrosilação (seja hipernitrosilação ou 

hiponitrosilação) se rendem à expressão alterada das NOS, de denitrosilases, bem 

como mutações oncogênicas de proteínas alvo. Dessa forma, a S-nitrosilação 

irregular irá contribuir para fenótipos malignos, como instabilidade genômica, 

proliferação celular, resistência a apoptose, angiogênese e reprogramação metabólica 

(Karlenius & Tonissen, 2010; Wang, 2012; Vannini et al., 2015; Rizza & Filomeni, 

2018; Ren et al., 2019; Sharma et al., 2021).  

 

1.7.2. NOS2 e câncer colorretal 

 

 Na etiologia do câncer, a NOS2 emergiu como um componente importante da 

progressão de tumores mais agressivos. Em células tumorais, a expressão 

exacerbada de NOS2 está associada com aumento da proliferação, migração destas 

células e com a baixa sobrevivência dos portadores de diversos tipos de câncer. A 

expressão aumentada NOS2 foi observada em tumores humanos de mama, cérebro 

pulmão e próstata (Thomsen et al., 1995; Cobbs et al., 1995; Klotz et al., 1998; Masri 

et al., 2005;), entre outros. Nessas circunstâncias, a expressão de NOS2 promove o 

crescimento celular e confere poder de invasão a células de tumor de mama e de 

cólon (Switzer et al. 2011).  
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 A inflamação está relacionada a vários cânceres (Kuper et al., 2000), incluindo, 

gástrico, esofágico e CCR (Arthur, 1968; Maher & Reynolds, 2011; Piazuelo et al., 

2003; Valenzuela et al., 2015) sendo um componente presente em todos os estágios 

de desenvolvimento do tumor, desde a iniciação, promoção e progressão da doença 

(Maher & Reynolds, 2011). A inflamação crônica, de caráter persistente, é capaz de 

promover a geração de NO através da NOS2 e este evento está associado à indução 

da transformação neoplásica. Entre os cânceres, o CCR é o mais associado à 

inflamação crônica. O NO derivado da NOS2, quando gerado em locais de inflamação, 

estimula a progressão do tumor do cólon (Rizzo et al., 2011). O desequilíbrio da 

expressão de NOS2 está associado a eventos que levam à iniciação e ao 

desenvolvimento de tumores. Estudos prévios evidenciaram a presença de NOS2 em 

50-60% de pacientes portadores de CCR e que a expressão de NOS2 correlacionou-

se com a redução da sobrevivência e aumento da incidência de metástases em 

linfonodos (Lagares-Garcia et al., 2001; Nozoe et al., 2002). Esses estudos 

evidenciaram que níveis aumentados de NOS2 em pacientes portadores de CCR se 

correlacionavam com um prognóstico desfavorável (de Oliveira et al., 2017). 

 Embora a expressão da NOS2 venha sendo associada à progressão do CCR. 

Seu papel durante o desenvolvimento tumoral ainda não é completamente 

compreendido. Entretanto, já foram reportados níveis de NO mais elevados em CCR, 

detectados através da formação de nitrotirosina, e/ ou da elevação dos níveis de s-

nitrosilação de proteínas celulares. Um estudo mostrou que a s-nitrosilação de 

proteínas induzida pela ativação de NOS2 modula a inflamação e o câncer (Chen et 

al., 2014). O papel da NOS2 como elemento essencial do complexo enzimático 

nitrosilase foi discutido na seção anterior desta Introdução.  

Em casos específicos, o NO produzido por NOS2 pode S-nitrosilar de maneira 

muito rápida proteínas que estejam localizadas nas proximidades da enzima, 

formando outros complexos moleculares com proteínas diferentes. Um exemplo disso, 

ocorreu em uma pesquisa, na qual os autores ao utilizarem células de CCR, em 

condições de hipóxia, demonstraram que NOS2 forma um complexo com a proteína 

de ligação a TGF-β latente (LTBP1) junto com a 6-piruvoil-tetrahidropterina sintase 

(PTPS), uma enzima fundamental para a biossíntese de BH4. Em resposta à hipóxia, 

a AMPK fosforila PTPS, que se ligar a LTBP1, levando à formação do complexo 

PTPS/NOS2/LTBP1. Tanto o BH4 quanto o NO são produzidos dentro do mesmo 

complexo, o que facilita a S-nitrosilação eficiente de LTBP1 para direcionar a proteína 
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para a degradação mediada por proteassoma. Assim, a perda de LTBP1 então inibe 

a secreção de TGF-β, permitindo o crescimento contínuo das células tumorais sob 

hipóxia (Zhao et al., 2020). Interessantemente, estas observações foram feitas no 

estágio inicial do CCR. Além disso, a exacerbação dos níveis de expressão de NOS2 

foi apontada numa etapa mais precoce, ainda na mucosa do cólon da doença 

inflamatória intestinal e da doença de Crohn (Dhillon et al., 2014). Em estágios mais 

avançados da progressão, foi visto que há expressão constitutiva de NOS2 em 

células-tronco de CCR e isso foi correlacionado com as propriedades de iniciação 

tumoral dessas células (Puglisi et al., 2015). Em conjunto, essas observações 

sugerem que NOS2 provavelmente desempenha diversos papéis na indução, 

iniciação e progressão prematura do CCR, entretanto aparenta também ser um 

indicador de mau prognóstico em estágios mais avançados da doença. (de Oliveira et 

al., 2017). Diversos trabalhos mostram que o NO produzido pela NOS2 em tumores 

em níveis basais pode iniciar e/ou promover a tumorigênese (Hofseth et al., 2003; 

Lechner et al., 2005; Hussain, et al., 2008; Okayama et al., 2012). Como mostrado 

Ock e colaboradores (2011) que o mRNA, a proteína e a atividade do NOS2 

aumentaram no adenoma e no carcinoma do cólon humano (Ambs et al., 1998; 

Kojima et al., 1999) (de Oliveira et al., 2017). 

 Contudo, assim como o seu produto NO, a enzima NOS2 não desempenha 

apenas um papel pró-tumorigênico. Alguns autores reportaram, no final da década de 

1980 e início da década de 1990, que NOS2 poderia ser um componente da atividade 

tumoricida do sistema imunológico. De maneira semelhante, também foi reportado, 

em outro estudo que a introdução de cópias extras do gene codificador para a NOS2, 

resulta em níveis elevados de expressão e atividade da enzima promovendo a inibição 

do crescimento de tumores (Wang et al., 2003). Embora, estas observações 

aparentem ser antagônicas, elas podem ser reconciliadas dentro da concepção geral 

do papel duplo desempenhado pelo NO na biologia dos tumores. Baixos níveis 

intracelulares de NO atuam como moduladores positivos de processos de sinalização 

celular que resultam em proliferação e sobrevivência de células tumorais. Altas 

concentrações do radical irão atuar como indutores de apoptose resultando na inibição 

da progressão de tumores (Fukumura et al., 2006; Oliveira et al, 2012). E ainda, pode-

se justificar pelas diferenças espaciais de expressão da enzima, uma vez que de 

NOS2 no interior da célula tumoral promove a progressão, enquanto a expressão de 
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NOS2 no microambiente associado ao tumor pode ter efeitos opostos. (de Oliveira et 

al., 2017). 

 Os processos associados à iniciação e progressão do tumor colorretal 

apresentam ampla diversidade e complexidade e relacionados a uma série de 

diferentes vias de sinalização celular. A NOS2 e seu produto NO desempenham um 

papel central e decisivo em muitas respostas celulares, que abrangem a inflamação, 

alterações genômicas, desenvolvimento de tumor e prognóstico. No entanto, os 

mecanismos que se associam a essas mudanças não são claramente compreendidas. 

(de Oliveira et al., 2017). 

 

 

1.7.3. NOS2 x NOX4 no câncer colorretal 

 

Alguns estudos têm demonstrado o papel modulador do NO sobre o complexo 

enzimático NOX. Nesta interação, o NO é capaz de modular negativamente a 

produção de ROS, por meio da s-nitrosilação de uma subunidade regulatória (p47phox) 

da NOX2 reduzindo os níveis de O2
- de maneira significativa e consequentemente 

inibindo a atividade desta NOX em células endoteliais (Selemidis et al., 2007; Quian 

et al., 2012). Este mesmo processo inibitório de O2
- sintetizados por Nox também já 

foi observado em neutrófilos (Clancy et al., 1992; Park et al., 1996; Fujii et al., 1997). 

Outro trabalho mostrou que a s-nitrosilação de um resíduo Cys específico (Cys694) 

reduzia consideravelmente a atividade de NOX5 em células endoteliais (Quian et al., 

2012). Entretanto, este tipo de regulação nunca foi investigado em células tumorais. 

Neste aspecto, vale ressaltar a importância destas espécies no 

desenvolvimento tumoral, uma vez que ao atuar sobre as células do tumor em suas 

fases iniciais de desenvolvimento promovem fenótipos tumorais mais agressivos 

(Figura 6). Ademais, ROS e NO• são gerados em concentrações elevadas em 

processos inflamatórios crônicos, que quando ocorrem nos sítios de origem de 

tumores humanos, como o CCR, podem dar suporte ao crescimento, plasticidade e 

resistência a terapias por parte destes tumores (Coussens & Werb, 2002; Ben-Neriah 

& Karin, 2012; Tazawa et al., 2013), o que reduz significativamente a sobrevida de 

pacientes portadores deste tipo de tumor. 
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Figura 6 - Comunicação dos componentes presentes no microambiente tumoral. Os 

componentes do microambiente tumoral se comunicam entre si e com a mediação do NO• e das ROS 
estimulam vias de sinalização celular que irão resultar em tumores com fenótipos mais agressivos. 
Retirado de Monteiro et al., 2019. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Em uma fase inicial de desenvolvimento tumoral a produção das ROS 

prevaleceria em vista da alta taxa de mutagênese estimulada por estas espécies 

(Szabó et al., 2007). No estágio seguinte, onde as células tumorais têm que se 

destacar de seu sítio primário e migrar para os sítios de metástase prevaleceriam altas 

concentrações de NO por conta do caráter anti-adesivo deste radical livre (Monteiro; 

Silva; Stern, 2004). Estudos clínicos previamente publicados mostraram uma forte 

correlação entre os níveis de expressão de enzimas responsáveis pela produção de 

NO, tais como a isoforma 2 das NO sintases (NOS2) e pela produção de ROS, tais 

como a isoforma 4 das NADPH oxidases (NOX4), e um prognóstico ruim para 

portadores de tumores de cólon (Lin et al., 2017). Entretanto na célula tumoral, as 

reações entre o NO e as ROS, especificamente a reação entre o O2
- e o NO têm que 

ser evitadas, dado que sua ocorrência em um mesmo compartimento celular poderia 

resultar em morte celular (Szabó et al., 2007.; Bauer, 2015). Assim, mecanismos de 

controle da produção destas espécies devem ser operantes nas diferentes fases de 

desenvolvimento dos tumores para que este processo seja eficiente (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Possível participação das espécies reativas de oxigênio e NO ao longo da progressão 
tumoral. Retirado de Monteiro et al., 2019. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivos gerais 

 

Assim, pretendemos: (1) Caracterizar a expressão e a atividade da NOX4 em 

linhagens celulares de tumores de cólon SW480 obtida de tumor primário humano 

(Estágio Duke´s B), SW620 (Estágio Duke´s C) metástase linfonodal das células 

SW480 e HCT-116 (Estágio Duke´s D) obtida de tumor primário porém com 

capacidade de metastatizar para o fígado (Rajput et al., 2008) ; (2) Determinar a 

ocorrência de modulação da atividade da enzima NOX4 por diferentes concentrações 

de NO produzidas por estas células; (3) Verificar se a regulação da atividade de NOX4 

está associada ao estágio de desenvolvimento tumoral representado por cada uma 

das linhagens celulares estudadas. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

Para tanto, foram analisados nas três linhagens: 

 

1) Os níveis de expressão proteica de NOX4; 

2) A produção de ROS e a participação da NOX4 nesta produção; 

3) A produção de NO e a participação da NOS2 nesta produção; 

4) A ocorrência da s-nitrosilação da NOX4 e as consequências deste fato sobre a 

atividade da enzima.  
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4. MÉTODOS 

 

 O Projeto de pesquisa que deu origem a esta dissertação foi analisado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo 

sob CEP número 5855040419 (Anexo 1). 

 

4.1. Culturas celulares 

 As células utilizadas durante o desenvolvimento deste projeto foram: 

• SW480: Trata-se de uma linhagem derivada de adenocarcinoma colorretal 

(Dukes B – TNM classificação IIA), caracterizada como tumor primário. As 

células foram acondicionadas em estufa na ausência de CO2 a 37°C, e 

mantidas em meio Leibowitz-15 (L-15), suplementado com 100U/ml de 

penicilina, 100μg/ml de estreptomicina e 10% de soro fetal bovino. 

• SW620: Trata-se de uma linhagem derivada de adenocarcinoma de cólon 

(Dukes C – TNM classificação IIIA), caracterizada como metástase de 

linfonodos. As células foram acondicionadas em estufa na ausência de CO2 a 

37°C e mantidas em meio L-15, suplementado com 100U/ml de penicilina, 

100μg/ml de estreptomicina e 10% de soro fetal bovino. 

• HCT-116: Trata-se de uma linhagem derivada de adenocarcinoma colorretal 

(Dukes D – TNM classificação IVA), caracterizada como tumor primário com 

capacidade de se estabelecer como metástase hepática. As células foram 

acondicionadas em estufa numa atmosfera de 95% ar e 5% CO2 a 37°C, e 

mantidas em meio DMEM – Dulbecco's Modified Eagle Medium – 

suplementado com 100U/ml de penicilina, 100μg/ml de estreptomicina e 10% 

de soro fetal bovino. 

 

Todas as células utilizadas neste trabalho são linhagens adquiridas da 

American Type Culture Collection (ATCC) ou do Banco de Células do Rio de Janeiro 

(BCRJ) e estão disponíveis no Laboratório de Sinalização Celular do Centro de 

Terapia Celular e Molecular da UNIFESP/EPM/SP.  
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4.2. Desenho experimental  

Para estudar os efeitos do NO sobre as células tumorais com oferta (10% soro) 

e restrição de nutrientes (0% soro) células da linhagem SW480, SW620 e HCT-116 

foram cultivadas em garrafas T-75 cm, em meio L-15 e DMEM, respectivamente, 

suplementado com 10% de SFB, até a confluência (90 -100%). Em seguida, as células 

foram lavadas com PBS, tripsinizadas e semeadas (2x106 células) em placas de 

100x20mm. Após um período de 24-48h (tempo aguardado para adesão celular), as 

placas foram separadas nas condições: 10% soro e 0% soro. As células foram 

novamente lavadas com PBS e meio de cultura fresco foi adicionado de acordo com 

as condições experimentais. As células, então, foram mantidas nestas condições por 

48 h e os experimentos foram realizados após este período (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Desenho experimental para restrição de nutrientes modelo celular de câncer 
colorretal humano. 

 

4.3. Imunodetecção de proteínas pela técnica de Western Blot 

Amostras foram homogeneizadas em tampão de lise RIPA Modificado (Tris 

base, pH 8,0; NaCl 137 mM, NP40 1%, Glicerol 10%) acrescido de inibidores de 

proteases (10 µg/ml aprotinina, 10 µg/ml leupepitina, 1mM PMSF e 200 µM Na3VO4). 

Em seguida, as amostras de lisado foram centrifugadas a 12.000 rpm por 15 minutos 
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a 4 oC. O sobrenadante foi coletado e a concentração de proteínas quantificada 

utilizando-se o Kit BCA protein assay (Thermo). Amostras de 100μg/ml de proteínas 

totais foram analisadas para respectivamente as proteínas listadas na Tabela 2. As 

amostras foram acrescidas de tampão de amostra (2% de dodecil sulfato de sódio 

(SDS), 60mM Tris pH 6.8, 5% de mercaptoetanol, e 0,01% de azul de bromofenol) e 

submetidas à eletroforese em um sistema SDS-PAGE, gel 10% de poliacrilamida 

(1.5M Tris-HCl, 10% SDS, 30% bis-acrilamida, 10% de persulfato de amônia e 

TEMED) em tampão de corrida (Glicina, Tris-base, SDS, pH 8,3) a 250V e 8mA 

durante toda a noite (aproximadamente 16 horas). Após a eletroforese, as proteínas 

foram transferidas para membranas de nitrocelulose (GE Amersham, Life Sciencies) 

em aparelho semi-dry transfer (Biorad). A confirmação da transferência foi realizada 

lavando-se a membrana de nitrocelulose com solução Ponceau S (5% Ácido 

tricloroacético, 0.5% Ponceau); em seguida, a membrana foi lavada com TBS-T (10 

mM Tris-base, 150 mM NaCl, 0,1% Tween, pH 7.5). As membranas foram incubadas 

em solução de bloqueio 5% de leite ou BSA em tampão TBS-T por 1 hora a 

temperatura ambiente. As membranas foram lavadas com TBS-T, incubadas 

overnight a 4º C, com anticorpos primários com anticorpo primário específico contra a 

proteína de interesse (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Anticorpos utilizados na técnica de Western Blot 
Anticorpo/peso 

Molecular 
Marca/código Bloqueio 

Anticorpo 
primário 

Anticorpo 
Secundário 

α-tubulina  

(52 kDa) 
Cell Signaling 

5% BSA em 
TBS-T 0.1%, 

pH 7.5, 2h 

1:1000 5% 
BSA em TBS-T 

1:2000 
em TBS-T 

0.1%, pH 7.5, 1h em 

t.a. (coelho) 

β-actina 
(42 KDa) 

Sigma  

(A1978) 

5% leite em 
TBS-T 0.1%, 

pH 7.5, 2h 

1:5000 5% 
BSA em TBS-T 

1:7000 
em TBS-T 

0.1%, pH 7.5, 1h em 

t.a. (camundongo) 

Biotina 
Sigma  

(A0185) 

5% BSA em 
TBS-T 0.1%, 

pH 7.5 2h 

1:10o00  
em TBS-T 

1:5000 
em TBS-T 

0.1%, pH 7.5, 1h em 
t.a. (camundongo)  

eNOS/NOS3 

(140 kDa) 
Cell Signaling 

5% BSA em 
TBS-T 0.1%, 

pH 7.5 2h 

1:1000 5% 
BSA em TBS-T 

1:2000 5% 
BSA em TBS-T 0.1%, 

pH 7.5, 1h em t.a. 

(coelho) 

GAPDH 

(37 kDa) 
ABCAM 

5% leite em 
TBS-T 0.1%, 

pH 7.5, 2h 

1:10o00  
em TBS-T 

1:7000 
em TBS-T 

0.1%, pH 7.5, 1h em 
t.a. (camundongo) 

iNOS/NOS2 
(130KDa) 

Calbiochem 
(482728) 

5% leite em 
TBS-T 0.1%, 

pH 7.5, 2h 

1:1000 5% 
BSA em TBS-T 

1:2000 
em TBS-T 

0.1%, pH 7.5, 1h em 

t.a.  

(coelho) 

Nox4 

(67 kDa) 

Abcam 

(ab109225) 

5% leite em 
TBS-T 0.1%, 

pH 7.5, 2h 

1:1000 
em TBS-T 

1:2000 
em TBS-T 

0.1%, pH 7.5, 1h em 

t.a. (coelho) 

 

1:5000  
(qdo infra-red LICOR) 
 

 

Posteriormente, as membranas foram incubadas em solução contendo 

anticorpo secundário conjugado a peroxidase (GE/Cytiva, Amersham ECL, ref. 

NA934) e reveladas utilizando-se o substrato quimioluminescente Super Signal ™ 

West Pico PLUS (Thermo Fisher Scientific, ref. 34580).  As imagens foram adquiridas 

no aparelho LAS-4000 (Fujifilm Life Sciences). Também obtivemos imagens utilizando 

com anticorpo secundário fluorescente utilizando-se o sistema Odyssey Infra-red 

(Licor). A expressão das proteínas analisadas foi comparada por densitometria, 

utilizando-se o programa de domínio público “Image J”, criado por Wayne Rasband do 

National Institutes of Mental Health, USA. 
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4.4. Produção de Óxido Nítrico pelas linhagens estudadas 

As concentrações de NO gerado pelas diferentes linhagens de CCR foram 

determinadas a partir das amostras do meio de cultura onde foram mantidas as células 

de interesse. Após 48h de carenciamento, foi coletado 150μl de meio condionado das 

culturas em microtubos 1,5ml (Axygen). Em seguida, as amostras foram centrifugadas 

a 12.000 rpm por 15 min a 4 ºC, e alíquotas de 20μl do sobrenadante foram injetadas 

no detector quimioluminescente Nitric Oxide Analyzer (NOA 280, Sievers Instruments) 

utilizando cloreto de vanádio (VCl3) e ácido clorídrico (HCl) a 95°C como agente 

redutores, como descrito por Leite et al., 2003. As concentrações de nitrito (NO2
-) e 

nitrato (NO3
-) foram comparadas com padrões e normalizadas pelo número de células. 

 

4.5. Produção do ânion superóxido pelas linhagens estudadas 

 A produção de ROS pelas linhagens foi avaliada por HPLC, através da análise 

dos produtos de oxidação derivados do di-hidroetídio (DHE), conforme descrito por 

Fernandes e colaboradores (2007). A oxidação de DHE produz, entre muitos outros, 

dois produtos principais: 2-hidroxietidio (EOH), que representa superóxido, e etídio 

(E), que representa outras espécies de oxidantes. Após 48 h de carenciamento as 

placas foram lavadas com solução de Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) sem 

vermelho de fenol, Ca2+ e Mg2+, e incubadas com 50 µM de DHE por 30 minutos em 

estufa a 37°C. Em seguida as células foram lavadas com PBS gelado, e acrescido 

500μl de acetonitrila nas placas as quais foram raspadas imediatamente. O lisado, 

resultante da raspagem das placas, foi recolhido em microtubos de 1,5ml, em gelo, e 

centrifugado à 4°C, por 10 minutos, a 12.000 rpm. A seguir, o sobrenadante foi 

recolhido e seco sob vácuo em concentrador de amostra (Speed VacR Plus SC-110A, 

Thermo Savant), temperatura ambiente, por 2 horas. O homogenato seco, foi então 

analisado por HPLC com detectores de fluorescência (Waters 2475 HPLC, Colum 

Synergi 4μ Polar-RP 80A da Allcrom ref. 00F-4336-E0). A quantificação da 

concentração de DHE, (EOH e E) foi realizada por comparação das áreas integradas 

dos picos entre as curvas obtidas e a curva padrão de cada produto sob condições 

cromatográficas idênticas. EOH e E foram monitorados por detecção de fluorescência 

com excitação 480nm e emissão 580nm, enquanto DHE foi monitorado por absorção 

ultravioleta a 245nm. Os resultados foram expressos como as concentrações 
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calculadas de EOH ou E (em micromolar), normalizadas para DHE consumido (isto é, 

a concentração inicial menos a concentração restante de DHE presente na amostra). 

 

4.6. Produção de peróxido de hidrogênio pelas linhagens estudadas 

 A produção de H2O2 foi analisada utilizando-se a sonda fluorescente Amplex™ 

UltraRed Reagent (Molecular Probes® - Invitrogen, ref. A36006), que é altamente 

sensível e mais específica para a detecção de H2O2. Neste ensaio a sonda Amplex™ 

UltraRed reage com H2O2 em presença da peroxidase (HRP), e se converte em um 

produto vermelho e fluorescente, a resorufina. O produto fluorescente resultante da 

oxidação é, então, detectado. No experimento, o meio das placas foi cuidadosamente 

descartado e em seguida as placas foram lavadas 1x com HBSS. Após a lavagem, as 

células foram tripsinizadas e transferidas para tubos de 15ml, onde foram adicionados 

1ml da suspensão de células e 10 ml de HBSS. Em seguida os tubos foram 

centrifugados a 1500 rpm, por 10 minutos, a 22°C. Após a centrifugação, o HBSS foi 

descartado e o pellet resultante foi dissolvido em 1 ml de HBSS. Após esta etapa foi 

utilizada a quantidade de 2,5x105 células por linhagem para o ensaio. Após o preparo 

das células, o ensaio é feito na ausência de luz direta em placa de 96 poços opaca 

(para não haver a transmissão de luz emitida de um poço para o outro). Para a reação 

foi adicionado a cada poço da placa 100μl da mistura de reagentes (0,1 mM Amplex 

Red e 1U/ml peroxidase- HRP) e 100μl de reagente de parada (Amplex™ 

Red/UltraRed Stop Reagent, Molecular Probes® - Invitrogen, ref. A33855). Na 

sequência, a reação foi incubada a 37°C por 10 minutos em espectrofluorímetro 

Spectra Max Gemini (Molecular Devices). Após a incubação a suspensão de células 

(no volume de 100μl) é adicionada aos poços e a placa é levada imediatamente ao 

espectrofluorímetro, onde a leitura de fluorescência é realizada em 560 nm de 

excitação e 590 nm de emissão e medidos por 1 hora em intervalos de 1 minuto 

(totalizando 61 medidas). As leituras foram feitas à 37ºC. 
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4.7. Detecções de NOX4 s-nitrosilada  

4.7.1. “Biotin Switch” 

Esta técnica foi descrita por Jaffrey e colaboradores (2001) é a mais bem 

documentada na literatura especializada sendo a mais utilizada para detecção da 

forma nitrosilada de diferentes proteínas. Trata-se de um processo de derivatização 

em que ao final das reações todas as proteínas biotiniladas se equivalem a proteínas 

nitrosiladas. Durante o processo a primeira reação os tióis livres (SH) das proteínas 

totais são bloqueados por alquilação com NEM (N-Etil-Maleimido, SH->SCH3) em 

sequência o excesso de NEM é removido por precipitação das amostras em acetona 

gelada. Na segunda etapa os s-nitrosotióis formados são reduzidos por reação com 

ascorbato (S-NO -> SH) gerando um tiol livre que é posteriormente ligado a uma 

molécula de biotina-HPDP (SH -> S-S-Biotina). O excesso de ascorbato e biotina são 

removidos por precipitação em acetona gelada. Assim as proteínas nitrosiladas 

carregam agora uma biotina como marcador estável de fácil detecção por western blot 

ou por espectrometria de massas. Um esquema das reações pode ser visto na Figura 

9. 
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Figura 9 - Esquema da derivatização realizada na técnica de biotin switch. Na primeira etapa do 
ensaio os tióis livres das proteínas são bloqueados por alquilação com NEM (n-etil-maleimido, SH-

>SCH3), em sequência o excesso de NEM é removido por precipitação das amostras com acetona 
gelada. Na segunda etapa, as moléculas de NO ligadas a resíduos de cisteína são reduzidas por reação 
com ascorbato (S-NO -> SH) gerando tiol livre que pode ser posteriormente ligado a uma molécula de 
Biotina-HPDP (SH -> S-S-Biotina). Na última etapa o excesso de ascorbato e biotina são removidos 
por precipitação em acetona gelada. Ao final da reação, as moléculas anteriormente nitrosiladas, 

carregam agora uma biotina como marcação estável de fácil detecção. 
 
 
 Para realização do experimento utilizamos 2x107 células de cada um dos tipos 

celulares, como as células têm tempos de dobramento diferentes e não poderíamos 

retirar as células das placas com tripsina para realizar contagem, pois a nitrosilação é 

instável, sensível à luz e NOX4 é uma proteína de membrana, optamos por ajustar o 

número de células por pool de placas p100, obtendo aproximadamente o mesmo 

número de células para cada linhagem analisada. As células cresceram, como 

descrito no item 4.2, e no dia do experimento as placas foram retiradas 

cuidadosamente da incubadora e lavadas com PBS contendo Neocuproína 0.1 mM e 

EDTA 1 mM a 4°C por 5min. Todas as reações foram realizadas protegendo as 
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amostras da luz até o final do experimento. Em seguida, as células foram submetidas 

à lise e reação de bloqueio, adicionando-se 500μl de tampão de lise (HEPES 250 mM, 

EDTA 1 mM, Neocuproína 0,1 mM, CHAPS 0,5%, NEM 20 mM) por placa. As células 

foram retiradas das placas com auxílio de um “cell scraper” e os lisados transferidos 

para tubos de 50 ml e incubados em gelo por 2 horas (protegidos da luz). O excesso 

de NEM foi removido pela adição de duas partes de acetona gelada para cada parte 

de lisado, mantido a –20°C por 20min. Segue-se centrifugação a 14.000 x g, 4°C por 

10 min. O sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspendido em 3 ml de 

HENS “super” (HEPES 250 mM, EDTA 1 mM, Neocuproína 0,1 mM, SDS 1%), 

desmanchando-se o precipitado utilizando-se sucessivas pipetagens. A concentração 

proteica foi estimada por método BCA utilizando-se Kit BCA protein assay (Thermo). 

Para a reação de biotinilação todo o volume de lisado (3 ml em tampão HENS), 

foi acrescido de 300μL de ascorbato 200 mM (concentração final: 20 mM) e 600 μL 

de Biotina-HPDP (2.5 mg/ml) em DMSO e incubados por 1h em temperatura ambiente. 

O excesso de MPB foi removido pela adição de duas partes de acetona gelada para 

cada parte da preparação, mantida a – 20°C por 20 min, seguido de centrifugação a 

14.000 x g, 4°C por 10 min. O sobrenadante foi descartado e o precipitado 

ressuspendido em 3 ml de HENS super. A concentração proteica foi determinada 

utilizando-se o Kit BCA protein assay (Thermo). 

 A detecção da NOX4 nitrosilada foi feita por western blot, após purificação das 

proteínas biotiniladas por diferentes estratégias. Ao final do biotin switch duas 

estratégias foram utilizadas para purificar a proteína de interesse em sua forma 

nitrosilada no pool total de proteínas nitrosiladas. A primeira permitiu que o pool de 

proteínas nitrosiladas pudesse ser capturado pela técnica “pull-down” utilizando a 

afinidade entre a biotina e a estreptavidina, beads de estreptavidina-agarose são 

incubadas com as amostras e capturam o pool de proteínas biotiniladas (nitrosiladas) 

do total da amostra do biotin, ao final sua proteína de interesse pode ser detectada 

por western blot com anticorpo específico para sua proteína de interesse. A segunda 

estratégia permite capturar e concentrar sua proteína de interesse por meio de uma 

imunoprecipitação com anticorpos específicos. Ao final, a nitrosilação é detectada por 

western blot com anticorpo anti-biotina equivalente a detecção da proteína na sua 

forma nitrosilada (SNO-NOX4). Por haver dificuldades de detecção da biotinilação 

após submetermos as amostras à redução com agentes redutores este ensaio foi 

realizado em condições não redutoras. 
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 A Tabela 3 mostra as condições e as estratégias utilizadas para detectar a 

NOX4 s-nitrosilada em nosso modelo. 

 

Tabela 3 - Condições e estratégias utilizadas na detecção de NOX4 

Número 
membran

a 

Concentração 
de proteína 

Estratégia de 
captura das 

proteínas 
biotiniladas 

Detecção 
1º. Blot 

Detecção 
2º. Blot (Reblot) 

Figura 

1 

S
N

O
-N

O
X

4
 

30 mg em 6ml 
(10 mg/ml) 

Ipp com anti-NOX4 
(Abcam ab109225) 

6 ug/amostra 

 
W.blot com anti- biotina 

mouse para detectar 
NOX4 nitrosilada no pool 

(Sigma A0185, clone 
BN34) 

 
1:20000 

 
(não redutor) 

 

Reblot da membrana 
com anti-NOX4 

(Abcam ab109225) para 
detectar a NOX4 total 

1:1000 

18 

2 

S
N

O
-N

O
X

4
 

30 mg em 6ml 
(10 mg/ml) 

Ipp com anti-NOX4 
(Abcam ab109225) 

6 ug/amostra 

 
W.blot com anti-NOX4 
(Abcam ab109225) para 
detectar a NOX4 total 

1:1000 
 

(não redutor) 
 

Reblot da membrana 
com anti- biotina 

mouse para detectar 
NOX4 nitrosilada 

 (Sigma A0185, clone 
BN34) 

1:20000 

19 

3 
 

S
N

O
-N

O
X

4
 

2 mg/ml 

Pull-down com 
estreptavidina 

agarose 
 

40C por 4 horas sob 
agitação 

 
W.blot com anti-NOX4 
(Abcam ab109225) para 

detectar NOX 4 
nitrosilada no pool 

 
1:1000 

 
(não redutor) 

 

W.blot com anti-
GAPDH como controle 
positivo da reação de 

nitrosilação 
(Forrester et al, 2009 - 

FRBM). 
 1:10000 

(não redutor) 

20 

5 

S
N

O
-N

O
X

4
 

30 mg total em 
5 ml 

Pull-down com 
estreptavidina 

agarose 
 

Modificado – 370C por 
4 horas sob agitação  

 
W.blot com anti-NOX4 
(Abcam ab109225)para 

identificar NOX 4 
nitrosilada no pool 

 
1:1000 

 
 

(redutor) 

--------- 21 

4
 

S
N

O
-T

o
ta

l 

20 ug --------- 

 
W.blot com anti- biotina 
mouse para detectar o 

total de proteína 
nitrosilada nas amostras 

(Sigma A0185, clone 
BN34) 

1:20000 
 

(não redutor) 
 

W.blot anti-tubulina 
Como house keeping 

(1:5000) 
(não redutor) 

22 

*Ipp = Imunoprecipitado; W. blot = western blot. 
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Estratégia de pull-down: Proteína biotiniladas na concentração desejada (Tabela 1) 

foram acrescidos de 100μl de estreptavidina-agarose (Sigma Aldrich) e incubadas 

overnight a 4ºC, sob agitação. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 500 

rpm por 5 min. e passaram por 3 lavagens em HENS, ao final das lavagens as “beads” 

foram ressuspendidas em tampão de amostra na ausência ou presença de -

mercaptoetanol, desnaturadas a 100 ºC por 10 minutos e aplicadas em gel 15% SDS 

PAGE, submetidas a eletroforese e revelação por western blot. As modificações 

podem ser vistas na Tabela 3. 

 

Estratégia de imunoprecipitação: Proteína biotiniladas na concentração desejada 

(Tabela 3) foram acrescidos de 3μl de anticorpo anti-NOX4 (Abcam, ref. ab109225) e 

incubadas overnight a 4ºC, sob agitação. Em seguida, as amostras foram incubadas 

com beads de proteína A-Sepharose® por 4 horas a 4ºC, com agitação. Ao final do 

período, as amostras foram centrifugadas 500 rpm por 5 min. e passaram por 3 

lavagens em HENS, ao final das lavagens as beads foram ressuspendidas em tampão 

de amostra na ausência ou presença de -mercaptoetanol, desnaturadas a 100 ºC por 

10 minutos e aplicadas em gel de 15% de poliacrilamida, submetidas a eletroforese e 

revelação por western blot.  

 Como as concentrações de proteína eram muito elevadas para o padrão do 

SDS-PAGE (μg de proteína) algumas amostras foram filtradas em Centricon de 

diferentes porosidades para excluir proteínas de pesos moleculares maiores e 

menores que NOX4 (aprox. 67 kDa). Esta estratégia permitiu reduzir a concentração 

de proteínas na amostra total. Nos géis de imunoprecipitação a NOX4 total é 

representada pelo total de proteínas imunoprecipitadas. Em outros casos, diferentes 

porcentagens da concentração submetida ao ensaio de captura foram utilizadas como 

input (1-3% input lisado total) para demonstrar o total de NOX4 nas amostras e 

submetidas à revelação em uma membrana distinta. Por exemplo, na membrana 5 

realizamos “pull-down” com 30 mg de proteína para detectar a NOX4 nitrosilada, a 

membrana da NOX4 total é representada por um input de 1% (300 μg) do total da 

amostra. Estas estratégias foram utilizadas e adaptadas para permitir a detecção de 

NOX4 nitrosilada que é indetectável quando trabalhamos com as concentrações 

utilizadas regularmente nos ensaios de western blot.  
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Western blot: O lisado de proteínas foi acrescido de tampão de amostra (2% de 

dodecil sulfato de sódio (SDS), 60mM Tris pH 6.8, 5% de -mercaptoetanol, e 0,01% 

de azul de bromofenol) ou na ausência de -mercaptoetanol (condições não 

redutoras) e submetidas à eletroforese em um, gel 12% de poliacrilamida (1.5M Tris-

HCl, 10% SDS, 30% bis-acrilamida, 10% de persulfato de amônia e TEMED) em 

tampão de corrida (Glicina, Tris-base, SDS, pH 8,3) a 200V e 10mA 

(aproximadamente 2 horas). Após a eletroforese, as proteínas foram transferidas para 

membranas de nitrocelulose (GE Amersham, Life Sciencies) em aparelho 

transferência úmida. A confirmação da eficiência da transferência foi realizada 

lavando-se a membrana de nitrocelulose com solução Ponceau S (5% Ácido 

tricloroacético, 0.5% Ponceau); em seguida, as membranas foram lavadas com TBS-

T (10 mM Tris-base, 150 mM NaCl, 0,1% Tween, pH 7.5). As membranas foram 

incubadas em solução de bloqueio 5% de BSA em tampão TBS-T por 2 horas a 

temperatura ambiente. As membranas foram lavadas com TBS-T e incubadas 

overnight a 4º C, com anticorpo primário específico contra as proteínas de interesse 

(Tabela 2). As membranas 1 a 4 foram bloqueadas com BSA pois o leite contém 

biotina e poderia interferir na reação com anticorpo anti-biotina ou gerar background. 

A membrana 5, foi bloqueada com 5% de leite desnatado pois fizemos detecção com 

anti-NOX4 apenas. Após incubação com anticorpo de interesse, as membranas são 

lavadas 3x com TBS-T e incubadas com anticorpo secundário por 1 hora a 

temperatura ambiente. Utilizamos os sistemas de detecção de imagem por 

infravermelho Odyssey Infra-red LICOR. 

 Neste ensaio o controle negativo da reação é realizado omitindo-se o ascorbato 

da segunda etapa da reação. 

 

4.7.2. Ensaio de ligação por proximidade (PLA) 
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Figura 10 - Esquema representativo da marcação pelo Duolink Assay via ensaio de ligação de 
proximidade (PLA). Esquema representativo da marcação pelo Duolink Assay via ensaio de ligação 
de proximidade (PLA). A) Duas marcações com anticorpos específicos (primários), um dirigido contra 
a proteína de interesse e o outro contra a PTM; B) A marcação com anticorpos secundários especiais 
(Probes Plus (anti-mouse) e Minus (anti-rabbit), as sondas de PLA) acoplados a oligonucleotídeos se 
ligam aos anticorpos primários. C) Quando as sondas PLA estão próximas, os oligos de cada anticorpo 
secundário se conectam. D) Forma-se um DNA circular que será amplificado por uma DNA polimerase; 
E) Os oligos de detecção complementares estão acoplados a fluorocromos e se hibrizam para formar 
sequências repetidas de amplicons; F) Ao final das reações de ligação e amplificação um produto 
fluorescente (sinais de PLA em vermelho, neste caso) são detectados em microscópio fluorescência 
confocal, como pontos vermelhos. 

 

 O PLA é comumente utilizado para a detecção de interações proteína-proteína, 

porém pode ser utilizado para se detectar uma modificação pós tradução como 

fosforilação, utilizando-se um anticorpo contra a proteína de interesse e outro para o 

aminoácido modificado. Assim, o protocolo foi adaptado para tentar identificar NOX4 

s-nitrosilada utilizando um anticorpo contra NOX4 e outro para o aminoácido Cys 

modificado (nitrosilado). A proximidade entre os dois anticorpos permite que ocorra a 
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reação de amplificação do PLA. Controles negativos são realizados utilizando-se cada 

anticorpo individualmente, uma lâmina sem os anticorpos primários e outra com dois 

anticorpos originados de um mesmo organismo (por exemplo: duas IgGs coelho, ao 

invés de um camundongo e outra coelho). 

 Neste ensaio, as células da linhagem SW480 e SW620 foram cultivadas em 

garrafas T-75 cm, em meio L-15 suplementado com 10% de SFB, até a confluência. 

Em seguida, as células foram lavadas com PBS, tripsinizadas e semeadas (1x105) em 

câmaras de 8 poços (Millipore). Após lavagem com PBS, as células foram fixadas com 

paraformoaldeído (PFA) a 4% e permeabilizadas com 0,2% de NP40, seguido de 

bloqueio em PBS / BSA a 2% durante 2 horas a 37°C. Os anticorpos primários foram 

diluídos em PBS / BSA a 1% e incubados overnight a 4 ° C. Os anticorpos utilizados 

foram: anti-NOX4 (Abcam ref. ab109225, 1:200) e anti-s-nitrosocisteína (AG Scientific, 

1:100). Os núcleos foram corados com DAPI (1:50). Os anticorpos secundários 

conjugados com Alexa-fluor, anti-mouse 488 e anti-rabbit 546, ambos utilizados a 

1:400 em PBS/BSA a 1% durante 2 h a temperatura ambiente. Utilizamos o kit 

DUOLINK PLA - RED (Sigma) cujo as etapas do ensaio de marcação e amplificação 

foram realizadas conforme as recomendações do fabricante. As imagens foram 

analisadas através de microscopia confocal no microscópio Leica TCS ST8 Cars.  

 

4.8. Análises in sílico 

4.8.1. Predição dos sítios de s-nitrosilação 

 Para identificação de possíveis sítios de s-nitrosilação em Nox4, foi feita a 

predição para sítios utilizando o software GPS-SNO 1.0 – S-nitrosilation Prediction 

Site disponível em http://sno.biocuckoo.org/online.php (Xue et al, 2010). A sequência 

proteica de NOX4 utilizada está disponível na base internacional de dados de 

sequência e funções de proteínas UNIPROT (https://www.uniprot.org/), sob o ID 

Q9NPH5. 

 

4.8.2. Correlação entre as expressões gênicas de NOX4 e NOS2 

 Análises de correlação da expressão gênica entre NOX4 e NOS2 foram 

realizadas utilizando dados de sequenciamento de RNA de amostras de 

adenocarcinoma colorretal depositados no The Cancer Genome Atlas (“TCGA 

provisional data”). Os dados do TCGA foram obtidos utilizando a ferramenta de análise 

https://www.uniprot.org/
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online cBioPortal, onde é possível visualizar, analisar e fazer o download dos dados 

genômicos de câncer em larga escala, normalizado de Illumina HiSeq_RNASeqV2. 

 

4.9. Análise estatística 

 As comparações estatísticas foram realizadas pelo programa GraphPad Prism 

7 (GraphPad Software, Inc. EUA), utilizando o teste t de Student para valores não 

pareados ou o teste ANOVA de um fator com pós teste de Bonferroni para 

comparação entre os as linhagens. Em todos os casos, são consideradas significantes 

todas as situações nas quais o nível descritivo apresentasse significância inferior a 

5% (p< 0,05). As figuras apresentam dados expressos como média ± desvio padrão. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Expressão proteica de NOS2 

 

Para avaliarmos a expressão de NOS2 e sua modulação pela presença ou 

ausência de soro (Figura 11), analisamos a expressão proteica desta enzima nas 

linhagens derivadas de CCR SW480, SW620, HCT-116.  

As células SW480 expressam aproximadamente 1.7-2.0 vezes mais NOS2 que 

as células SW620. Adicionalmente observamos uma regulação diferencial da 

expressão de NOS2 quando em meio livre de soro, SW480 tem aumento expressão 

de NOS2 (aprox. 30% em relação a SFB10%) enquanto as linhagens SW620 e 

HCT116 tem redução da expressão de NOS2 (aprox. 40%).  Esta responsividade 

diferenciada causada pela ausência de SFB pode dever-se ao próprio fenótipo tumoral 

ou a variações das taxas metabólicas celulares quando em ausência de SFB (Lum et 

al., 2005; Amaravadi et al., 2007; Schroll et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 - Expressão proteica de NOS2 em linhagens tumorais de cólon. Expressão proteica de 
NOS2 em linhagens tumorais de cólon. Expressão NOS2 em linhagens tumorais humanas de cólon 
(SW480, SW620 e HCT-116) na ausência e presença de soro fetal bovino. +SFB = 10% de soro fetal 
bovino; -SFB = 0% de soro fetal bovino; A expressão de proteínas foi determinada nos lisados celulares 
pela técnica de Western blot. 
 

 

 



52 
 

5.2. Expressão proteica de NOS3 

 

A literatura descreve que em células tumorais CCR é possível detectar a 

expressão gênica de NOS3 (Jenkins et al. 1994). Em nosso modelo apenas a 

linhagem de metástase hepática HCT116 apresentou bandas detectáveis da 

expressão proteica de NOS3 (Figura 12).  Os resultados sugerem que a principal 

fonte geradora de NO nestas células é a NOS2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Expressão proteica de NOS3 em linhagens tumorais de cólon. Expressão proteica de 
NOS3 em linhagens tumorais de cólon. Expressão de NOS3 em linhagens tumorais humanas de cólon 
(SW480, SW620 e HCT-116) na ausência e presença de soro fetal bovino. +SFB = 10% de soro fetal 
bovino; -SFB = 0% de soro fetal bovino; A expressão de proteínas foi determinada nos lisados celulares 
pela técnica de Western blot. 
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5.3. Produção de óxido nítrico  

 

Determinamos a produção de NO pelas linhagens estudadas. Esta produção 

foi estimada a partir das concentrações de seus produtos de oxidação, NO2
- e NO3

- 

presentes no meio de cultura das células das linhagens tumorais de cólon SW480, 

SW620 e HCT-116, em 48 horas (Figura 13).  

 Os resultados mostram que a ausência e a presença de soro modulam a 

concentração de NO nas células estudadas, nas quais é possível observar que a 

linhagem tumoral de metástase de linfonodo SW620 apresentou maiores 

concentrações de NO2
- e NO3

- quando comparadas as demais linhagens (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Produção de NO em linhagens tumorais de cólon – Determinações das 
concentrações de Nitrito e Nitrato. Linhagens tumorais de cólon SW480, SW620 e HCT-116, foram 
acondicionas em 10% e 0% soro fetal bovino por 48h. O meio de cultura foi coletado e NO foi dosado 
a partir de seus subprodutos NO2- e NO3- através de método quimioluminescente utilizando-se o 
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analisador Sievers Nitric Oxide Analyzer. (A) Produção de Nitrito na presença de 10% FBS. (B) 
Produção de Nitrito na ausência de FBS (C) Produção de Nitrato presença de 10% FBS. (D) Produção 
de Nitrato na ausência de FBS. +FBS = 10% de soro fetal bovino; -FBS = 0% de soro fetal bovino; C = 
controle. Os valores das amostras foram comparados por ANOVA de um fator com pós-teste de 
Bonferroni (média±desvião padrão da média) (n = 3 para NO2

-). 

 

5.4. Expressão proteica de NOX 4 

 

A expressão proteica de NOX4 foi detectada em todas as linhagens analisadas 

(Figura 14). Observamos que dentre as linhagens, a HCT116 expressa maiores níveis 

de NOX4, seguida por SW480 e SW620.  Além disso, em ausência de SFB, 

observamos redução na expressão de NOX4 nas linhagens SW480 e SW620, tendo 

esta última uma redução de aproximadamente 40%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Expressão proteica de NOX4 em linhagens tumorais de cólon. Linhagens tumorais de 
cólon (SW480, SW620) na ausência e presença de soro fetal bovino. +SFB = 10% de soro fetal bovino; 
- SFB = 0% de soro fetal bovino. A expressão de proteínas foi determinada por Western blot nos lisados 
celulares totais das três linhagens estudadas e a densitometria realizada no programa Image J. 
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5.5. Produção do ânion superóxido 

 

A enzima NOX4 é capaz de gerar O2
- e H2O2 nas proporções de 15% de O2

- e 

85% de H2O2 (Auer et al., 2017). Analisamos a produção de O2
- pelas linhagens de 

CCR através da determinação dos subprodutos da oxidação de Di-hidroxi-etidina 

(DHE) utilizando-se a técnica de HPLC. A oxidação de DHE gera 2 dois produtos 

principais: 2-hidroxietidio (EOH), que é representativo da produção de O2
-, e etídio (E), 

que detecta a produção de outras espécies oxidantes.  
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Figura 15 - Produção de Espécies reativas de oxigênio em linhagens tumorais de cólon. 
Linhagens tumorais de cólon SW480, SW620 e HCT-116 foram acondicionas em 10% e 0% soro fetal 
bovino por 48h. O lisado foi coletado, e seco em concentrador de amostras (Speed Vac). Após 
reconstituição, do mesmo lisado foi dosado os subprodutos EOH e ETÍDIO através de método de 
cromatografia líquida de alta performace utilizando-se HPLC. (A) Produção de EOH na presença de 
10% FBS. (B) Produção de EOH na ausência de FBS. (C) Produção de ETÍDIO na presença de 
10%FBS. (D) Produção de ETÍDIO na ausência de FBS. EOH = superóxido; ETÍDIO = outras espécies 
oxidantes. Os valores das amostras foram comparados por ANOVA de um fator com pós-teste de 
Bonferroni (média±desvião padrão da média) (n = 3 para EOH e ETÍDEO).  
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5.6. Produção de peróxido de hidrogênio 

 

A análise da produção de H2O2 utilizando-se a sonda fluorescente Amplex® 

Red específica para detecção desta espécie reativa mostrou que células SW480 

produzem mais H2O2 quando comparadas às células SW620 e HCT116, independente 

da presença ou ausência de SFB (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 - Produção de H2O2 em linhagens de cancer colorretal. As linhagens de cancer colorretal 
humano SW480 e SW620 foram condicionadas em 10% e 0% de soro fetal bovino por 48h. O meio de 
cultura foi coletado e a produção de H2O2 foi avaliada usando o ensaio Amplex Red. RFU, expresso 
como unidade de fluorescência relativa em 48h de produção de NO na ausência de FBS. Os valores 
da amostra foram comparados por ANOVA de uma via com o pós-teste de Bonferroni (média ± desvio 
padrão da média). n = 3 para NO2

-.  
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5.7. S-nitrosilação de NOX4  

5.7.1. Predição dos sítios de s-nitrosilação 

 Existem poucos registros de s-nitrosilação de NOX na literatura, e apenas um 

estudo reportou até o momento essa modificação pós-tradução em NOX5 (Quian et 

al., 2012). Sendo assim, realizamos o alinhamento da sequência de aminoácidos entre 

NOX5 e NOX4 para averiguar se haveriam Cys em NOX4 em posições análogas 

àquelas posições de Cys nitrosiladas em NOX5 (Quian et al., 2012). Na Figura 17A, 

podemos verificar que a mesma sequência de aminoácidos onde se localiza a Cys 

nitrosilada em NOX5 (linha 741), foi encontrada também em NOX4 (linha 548). 

A seguir, a fim de localizar possíveis sítios de s-nitrosilação presentes em Nox4, 

realizou-se predição utilizando o software GPS-SNO 1.0 – S-nitrosylation Prediction. 

Os sítios preditos para s-nitrosilação foram identificados nas Cys343 e Cys359 

(Figura 17B) presentes no domínio extracelular da NOX4 segundo estrutura do 

Protein Data Bank (PDB) (Figura 17C). A Cys343 está presente na sequência 

GQYITLHCPSVSALE e a Cys359 está presente na sequência HPFTLTMCPTETKAT 

na próxima página. 
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Figura 17 - Predição dos sítios de s-nitrosilação. (A) Alinhamento comparativo da sequência de 
aminoácidos das NOXes 4 e 5. (B) Predição dos sítios de s-nitrosilação na sequência da NOX4, 
utilizando-se o software GPS-SNO disponível online, na qual foram detectados 2 resíduos de cisteína 
nas posições cys343 e cys359 na porção extracelular da proteína. (C) Localização das cisteínas 
possivelmente nitrosiláveis nos domínios extracelulares da NOX4, ambas cisteínas (343 e 359) estão 
localizadas na porção extracelular da enzima. 

 

 

5.7.2. Detecção da S-nitrosilação em NOX4 pela técnica do “Biotin 

switch” 

 

Os resultados podem ser vistos nas Figuras 18-21, onde diferentes estratégias 

de captura e detecção (Tabela 3) foram testadas para que a detecção de NOX4 S-

nitrosilada (SNO-NOX4) fosse possível. Em geral, quando se executa um ensaio de 
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“biotin switch” utilizando-se o protocolo padrão são necessários de 0.2 a 2.0 mg de 

proteína por amostra. Entretanto, este protocolo deve ser estabelecido empiricamente 

para distintas proteínas e deve ser levada em conta principalmente a abundância 

relativa da proteína de interesse.  

Os dados de ensaios realizados previamente nos permitiram inferir que a 

concentração total de proteínas nas amostras era um importante fator limitante para a 

detecção da SNO-NOX4.  Assim, extrapolando as quantidades de proteínas para 

taxas acima de 10 vezes maiores que aquelas utilizadas em condições padrão (acima 

de 20 mg de proteína) pudemos finalmente detectar SNO-NOX4 por esta técnica, 

padronizando os ensaios.  

Os experimentos foram realizados com a concentração padrão 2,0 mg e em 

nosso modelo (Figura 20) não houve detecção de SNO-NOX4. Apenas quando 

utilizamos a concentração de 30 mg/ml de proteínas totais foi possível identificar SNO-

NOX4 independentemente da estratégia de captura (imunoprecipitação ou “pull-

down”) (Figuras 18, 19 e 21).  

Descrevendo mais especificamente cada uma das abordagens, nas Figuras 

18 e 19 podemos ver a NOX4 capturada por imunoprecipitação (bandas em vermelho, 

NOX4 total) e detectada com anticorpo anti-biotina (bandas em verde, SNO-NOX4).  

Todas as linhagens expressam constitutivamente NOX4 e apresentaram níveis 

variáveis de s-nitrosilação da proteína. A presença/ausência de SFB afeta 

diferencialmente os níveis de s-nitrosilação da NOX4. Os níveis de SNO-NOX4 nas 

linhagens SW480 e HCT116 em ausência de SFB são menores, enquanto são 

maiores nas células SW620 nestas mesmas condições experimentais.  

As Figuras 18 e 19 mostram o mesmo resultado, nelas repetimos a mesma 

estratégia de captura de NOX4 por imunoprecipitação seguida de detecção SNO-

NOX4 por western blot com anti-biotina para confirmar se era possível realizar a 

segunda marcação (reblotar/reblot) nas membranas sem perder o sinal de marcação 

da s-nitrosilação.  

Deste modo, na Figura 18, realizamos primeiro a detecção de SNO-NOX4 

(verde) com anti-biotina e só depois fizemos e reblot com anti-NOX4 (vermelho) para 

detectar NOX4 total; enquanto na Figura 19, a marcação foi invertida, primeiro 

detectamos NOX4 total (vermelho) em seguida fizemos o reblot com anti-biotina 

(verde) revelando a fração de NOX4 s-nitrosilada nas amostras. Foram utilizadas 
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condições não redutoras para realização da eletroforese para que fossem 

preservadas as ligações da biotina aos tióis.   

Os resultados sugerem que a ordem das marcações não altera de forma 

significativa o resultado da detecção da SNO-NOX4, porém é possível notar que o 

sinal de biotinilação (verde) parece mais fraco na imagem da Figura 19 onde o anti-

biotina é o segundo anticorpo marcado sobre a membrana.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 18 - S-nitrosilação de NOX4 (Estratégia 1). Lisados celulares das linhagens SW480, SW620 
e HCT116 expostas a presença ou na ausência de 10% de soro fetal bovino foram utilizados para os 
ensaios de s-nitrosilação; SNO-NOX4 foi avaliada pelo ensaio biotin-switch. A proteína NOX4 foi 
capturada utilizando o ensaio de imunoprecipitação e a forma nitrosilada foi detectada por western blot 
para o anticorpo anti-biotina em condições não redutoras. NOX4 total em lisados celulares foi detectada 
por Western blot.  
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Figura 19 - S-nitrosilação de NOX4 (Estratégia 2). Lisados celulares das linhagens SW480, SW620 
e HCT116 expostas a presença ou na ausência de 10% de soro fetal bovino foram utilizados para os 
ensaios de s-nitrosilação; SNO-NOX4 foi avaliada pelo ensaio biotin-switch. A proteína NOX4 foi 
capturada utilizando o ensaio de imunoprecipitação e a forma nitrosilada foi detectada por western blot 
para o anticorpo anti-biotina em condições não redutoras. NOX4 total em lisados celulares foi detectada 
por Western blot. 

 

 

Na Figura 20, apresentamos o resultado da estratégia de captura por afinidade, 

“pull-down” das proteínas nitrosiladas com “beads” de estreptavidina-agarose, 

seguida de detecção da SNO-NOX4 (Figura 20A) com anticorpo anti-NOX4 

(vermelho), neste ensaio utilizamos 2 mg de proteína. Neste sistema podemos 

capturar um “pool” total de proteínas nitrosiladas contido na amostra de interesse, isto 

é, todas as proteínas nitrosiladas são capturadas e em seguida a proteína de interesse 

é identificada utilizando-se um anticorpo que a reconheça de maneira específica.  

O uso desta estratégia não surtiu resultado. SNO-NOX4 não foi detectada, 

possivelmente devido à baixa concentração de proteínas totais. Para que tivéssemos 
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certeza deste resultado realizamos um western blot para GAPDH que sabidamente é 

s-nitrosilada (Forrester et al, 2009). SNO-GAPDH estava presente em níveis variáveis 

nas três linhagens estudadas (Figura 20B).  

 

 

Figura 20 - S-nitrosilação de NOX4 (Estratégia 3). A) Lisados celulares das linhagens SW480, 
SW620 e HCT116 expostas a presença ou na ausência de 10% de soro fetal bovino foram utilizados 
para os ensaios de s-nitrosilação; SNO-NOX4 foi avaliada pelo ensaio biotin-switch. A forma nitrosilada 
de NOX4 foi capturada através do pull-down de estreptavidina agarose e detectada por western blot 
para NOX4. NOX4 total em lisados celulares foi detectada por Western blot (representando 1% do 
input) em condições não redutoras. B) SNO-GAPDH foi utilizado como controle positivo do ensaio 
biotin-switch. 
 
 

A insistência na realização do ensaio de “pull down” vem do fato de ele ser 

menos oneroso do ponto de vista financeiro e, também porque permite a detecção de 

outras proteínas nitrosiladas de interesse num mesmo ensaio. Por exemplo, para 

estes ensaios com estas quantidades de amostras utilizamos aproximadamente 70% 

do estoque de anticorpo anti-NOX4. Neste sentido, fica claro que insistir na estratégia 

de pull-down é necessário.  

Assim, realizamos um último ensaio de pull-down, mas desta vez com 30 mg 

de proteína total com incubação a 37ºC por 4 horas.  

Os resultados podem ser vistos na Figura 21, seguido da captura do pool de 

proteínas nitrosiladas por pull-down com as beads de streptavidina agarose 
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realizamos a detecção de SNO-NOX4 (vermelho). Apesar dos problemas na 

eletroforese obtivemos resultados similares àqueles obtidos anteriormente: de que 

HCT116 apresenta níveis superiores de SNO-NOX4 que as SW480 e SW620 e, que 

SW480 apresenta níveis superiores de SNO-NOX4 que a SW620 

(HCT116>SW480>SW620).    

Logo, a captura e detecção de SNO-NOX4 é factível pela técnica de biotin 

switch, mostrando resultados reprodutíveis, sensíveis e específicos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21 - S-nitrosilação de NOX4 (Estratégia 4). A) Lisados celulares das linhagens SW480, 
SW620 e HCT116 expostas a presença ou na ausência de 10% de soro fetal bovino foram utilizados 
para os ensaios de s-nitrosilação; SNO-NOX4 foi avaliada pelo ensaio biotin-switch. A forma nitrosilada 
de NOX4 foi capturada através do pull-down de estreptavidina agarose e detectada por western blot 
para NOX4. NOX4 total em lisados celulares foi detectada por Western blot (representando 1% do 
input) em condições redutoras.  

 

 

5.7.3. Perfil de nitrosilação total  

 

Na Figura 22 apresentamos o perfil de nitrosilação total das linhagens. A 

expressão de proteína nitrosiladas varia nas amostras, em especial, nas células 

SW480 mantidas na presença ou na ausência de SFB. Os dados sugerem que a 

HCT116 pode apresentar um pool total de proteínas nitrosiladas maior que de SW480 

e SW620. Estes dados são preliminares por isso ainda não pudemos estabelecer 

correlação entre a geração de NO e a s-nitrosilação nestas amostras, contudo nossos 

dados sugerem que a oxidação de proteína pelo NO é mais suscetível em estágios 

tumorais mais avançados, podemos inferir que s-nitrosilação é uma modificação pós 
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tradução que irá promover alterações funcionais em proteínas alvo e que estas 

alterações podem estar associadas a manutenção da progressão tumoral no CCR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Perfil de nitrosilação total das linhagens de câncer colorretal. Lisados celulares das 
linhagens SW480, SW620 e HCT116 expostas a presença ou na ausência de 10% de soro fetal bovino 
foram utilizados para os ensaios de s-nitrosilação; SNO-total foi avaliado pelo ensaio biotin-switch 
seguido de Western blot em condições não redutoras.  

 

 

5.7.4. Ensaio de ligação por proximidade 

  

 Utilizando as linhagens de SW480 e SW620 na condição sem soro, pudemos 

detectar SNO-NOX4 em ambas (Figura 23).  Observamos que a marcação pontual 

está aparentemente concentrada em certas regiões próximas à membrana 

plasmática, onde é possível observar a formação de “clusters” de NOX4 em uma 

microrregião da membrana. Por outro lado, na linhagem SW620 observa-se, uma 

marcação mais sutil e aparente menor quantidade do sinal de PLA do que nas células 

SW480 (Figura 23). Importante salientar que, emborra tenhamos realizado o ensaio 
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de PLA para linhagem HCT-116, muitos problemas durante a execução do ensaio 

impediram a obtenção de imagens no microscópio confocal. 
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Figura 23 - S-nitrosilação de 
NOX4 em linhagens de 
câncer colorretal pela técnica 
de PLA. A) Linhagem SW480 
expostas a ausência de soro 
fetal bovino (0%) e 
permeabilizadas com 0,2% de 
NP40 (zoom de 63x em óleo de 
imersão para DIC; Zoom 
1.47x); B) SW620 expostas a 
ausência de soro fetal bovino 
(0%) sem permeabilização 
(zoom de 63x em óleo de 
imersão para DIC; Zoom 
1.47x); C) SW480 (controle 
negativo de reação de PLA) 
expostas a presença de 10% 
de soro fetal bovino sem 
permeabilização (zoom de 63x 
em óleo de imersão para DIC; 
Zoom 1.06x). A forma 
nitrosilada (pontos vermelhos) 
foi detectada pelo ensaio de 
PLA utilizando o anticorpo anti-
NOX4 (1:100) e anti s-nitroso 
cisteína (1:50). 
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5.8. Correlação entre o mRNA dos genes codificadores para as 

proteínas NOS2 e nOX4 

 

  Inferindo que NOS2 e NOX4 poderiam interagir em células SW480 e SW620 

obtidas de CCR humano investigamos se essa interação teria algum significado 

clínico. Para tanto, buscamos estabelecer as correlações entre os níveis do mRNA de 

NOX4 e NOS2 (Figura 24) através da utilização dos dados de expressão de ambos 

os genes obtidos de amostras de pacientes portadores de adenocarcinoma colorretal 

humano nos estágios de desenvolvimento tumoral correspondentes aos das linhagens 

SW480 e SW620 (Duke´s B equivalente ao estádio IIA na classificação TNM e Duke´s 

C equivalente ao estádio IIIA na classificação TNM, respectivamente). Estes dados 

estão depositados no The Cancer Genome Atlas e podem ser acessados. Importante 

ressaltar que, para melhor visualização das análises e download nos servimos 

também banco de dados virtual cBioPortal (http://www.cbioportal.org/).  Os arquivos 

gerados pelo cBioPortal são arquivos do tipo TSV (Tab Separated Values), aos quais 

foram importados os softwares de planilhas Microsoft Excel ou Google Planilhas, 

desta forma todos os dados clínico patológicos estão disponíveis junto a matrícula dos 

respectivos pacientes (Patient ID) e amostras (Sample ID). Posto isso, foram 

encontradas 533 amostras de adenocarcinoma colorretal, e, através das análises dos 

dados clínicos foi possível realizar a seleção das amostras apenas no estágio IIA e 

IIIA, correspondendo a 151 e 13 amostras respectivamente. Em seguida analisou-se 

a expressão dos mRNA de NOX4 e NOS2 dessas amostras. Para análise de 

correlação entre os níveis de expressão de ambos os genes foi utilizado o software 

GraphPad Prism, versão 7. Nesta análise foi observada correlação positiva 

significativa entre os dois genes codificadores para as proteínas NOX4 e NOS2 nos 

dois estágios de desenvolvimento dos tumores, IIA (r= 0,65, p= <0,0001) e IIIA (r= 

0,89, p<0,0001) (Figura 24). 

 

 

http://www.cbioportal.org/
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Figura 24 - Correlação entre os genes NOS2 e NOX4. Dados da expressão dos genes NOS2 e NOX4, 
depositados no TCGA foram obtidos de 533 amostras de pacientes portadores de Adenocarcinoma 
colorretal humano nos estágios de desenvolvimento tumoral IIA (151 amostras) e III A (13 amostras) 
correspondentes as linhagens SW480 e SW620. Os gráficos apresentam a correlação positiva 
encontrada entre os dois genes codificadores para as proteínas NOX4 e NOS2 nos estágios IIA (r= 
0,65, p= <0,0001) e IIIA (r= 0,89, p<0,0001). A análise dos resultados foi realizada no software 
GraphPad Prism, versão 7. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 A garantia da sobrevivência é a principal regra de uma célula tumoral, uma vez 

que estas células devem adequar-se a mudanças no ambiente em que estão inseridas 

incluindo a baixa disponibilidade nutricional para se manterem vivas. (Wu et al., 2013; 

Boutin et al., 2017). A privação de nutrientes é uma característica comum em tumores 

com rápido crescimento, neste meio hostil as células tumorais se adaptam à ausência 

de nutrientes reprogramando seu metabolismo, readequando a absorção de 

nutrientes, bem como promovendo a angiogênese e a autofagia (Izuishi et al., 2000; 

Garber ,2006; Heinecke et al., 2014). Apenas as células tumorais que adquiriram a 

capacidade de sobreviver a um ambiente desfavorável podem se tornar malignas e 

consequentemente mais agressivas (Izuishi et al., 2000). 

 O tumor não é composto exclusivamente por células transformadas, mas 

também integra diversas células do estroma. Essas células do estroma secretam uma 

variedade de moléculas no microambiente tumoral extracelular, como fatores de 

crescimento, citocinas, ROS e NO.  

Vamos analisar inicialmente as possíveis ações do NO como um mediador de 

sobrevivência e progressão tumoral. Neste contexto, o tecido tumoral pode expressar 

diferentes isoformas das enzimas NOS de acordo com o estágio da doença e tornar o 

NO um forte aliado na progressão tumoral. Estudos recentes envolvendo restrição de 

nutrientes tem mostrado um aumento da expressão destas isoformas das NOS.  

Foram documentados incrementos nos níveis de expressão das isoformas NOS1 e 

NOS3 (Cerqueira et al., 2012; Nisoli et al., 2005). Além disso, a privação de SFB 

também induz uma elevação das concentrações intracelulares de NO produzido por 

NOS2, como demonstrado por Heinecke e colaboradores (2014) em linhagens de 

tumores humanos de mama, os níveis proteicos e de mRNA de NOS2 aumentaram 

após 48h de privação de soro para cada tipo celular estudado (MCF-7, MDA-MB-231 

e MDA-MB-468), assim como a produção significativa de nitrito, após 24-48h de 

restrição de SFB. Já foi reportado que o aumento da expressão de NOS2 está 

associado ao aumento da proliferação, migração destas células e com a baixa 

sobrevivência dos portadores de diferentes tipos de câncer. Alguns destes estudos 

revelam que a expressão de NOS2 promove o crescimento celular e aumento no 

fenótipo invasivo de células de tumor de cólon e mama (Switzer et al. 2012). Em 
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consonância a estes fatos, foi identificada a presença de NOS2 em 50-60% dos 

pacientes com câncer de cólon e que a expressão de NOS2 se correlacionou com a 

redução da sobrevida em longo prazo e aumento da incidência de metástases em 

linfonodos e invasão linfática (Lagares-Garcia et al., 2001; Nozoe et al., 2002). Estas 

observações sugeriram que as células de CCR que expressam altos níveis de NOS2 

resultariam em prognósticos desfavoráveis ao paciente.  

 Em nosso modelo ao utilizarmos linhagens de tumores de cólon nas condições 

de oferta plena (10% SBF) ou restrição de nutrientes obtida através do carenciamento 

de SBF, identificamos a expressão constitutiva de NOS2 e a produção de NO em 

diferentes concentrações nas linhagens SW480, SW620 e HCT116. Com a 

progressão das células para estágios intermediários de diferenciação tumoral e com 

capacidade migratória, há aumento na produção de NO (Monteiro et al., 2019). As 

células SW620 geram aproximadamente 30% mais NO que a SW480 e 50% mais que 

as HCT116. Observamos ainda uma regulação diferencial da expressão de NOS2 

quando as células SW480 se encontram em meio livre de soro. Nestas células, 

observa-se aumento de expressão de NOS2 (aprox. 30% quando comparada à 

condição de manutenção das células em 10% SFB) enquanto as linhagens SW620 e 

HCT116 tem redução da expressão de NOS2 (aprox. 40% quando é feito o mesmo 

tipo de comparação). Entretanto, estes níveis de expressão da NOS2 não se refletem 

nas concentrações de NO que foram determinadas para as três linhagens. SW620, a 

linhagem que tem a menor expressão de NOS2 é a que produziu mais NO e SW480 

é a linhagem com a maior expressão de NOS2 e menor geração de NO em condições 

de restrição de SFB. Estudos prévios realizados em nosso laboratório, confirmaram 

uma maior produção de NO derivado de NOS2 nas células SW620 e nas células da 

linhagem HeLa de tumor cervical humano após 48h de retirada de soro, quando esta 

produção era comparada com aquela determinada para as mesmas linhagens 

mantidas em meio suplementado com 10% SFB (dados não publicados presentes na 

tese de Tatiana Avarez Rinaldi; e no relatório CNPq de Graciele Almeida de Oliveira, 

respectivamente).  

A produção aumentada de NO na linhagem SW620 não é coincidente com uma 

elevação nos níveis de expressão de NOS2. As células SW480 expressam 

aproximadamente 1,7-2,0 vezes mais NOS2 que as células SW620, contudo geram 

menos NO. Dados semelhantes foram observados quanto a expressão do mRNA da 

NOS2 nessas células, as células SW480 significativamente expressam concentrações 
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maiores do mRNA de NOS2 que as células SW620 e, nestes estudos foi determinada 

uma maior produção de NO nas células da linhagem SW480 (Radomski, 1990; 

Jenkins et al, 1994), em contraposição às nossas observações onde determinamos 

que células SW620 produzem mais NO. Esta diferença pode se dever a 

heterogeneidade da população celular (Radomski, 1990), ou a variações nos métodos 

de análise que em nosso caso foi realizado em meio livre de SFB, enquanto Radomski 

e colaboradores (1990) realizaram medidas de produção de NO em frações 

citosólicas.  

Além dessas razões, mecanismos de controle da atividade enzimática como a 

presença das isoformas de “splicing” alternativo da NOS2 (Eissa, et al.,1996) nas 

células SW480 pode estar associada à uma diminuição na produção de NO por estas 

células. Em trabalho recentemente submetido à publicação pelo nosso grupo de 

pesquisa, ficou demonstrado que as células SW480 expressavam isoformas de 

“splicing” alternativo da NOS2 em níveis significativamente elevados enquanto as 

células SW620 expressavam estas isoformas em baixos níveis (Castro et al., 2021). 

A produção de NO determinada para as linhagens era maior nas células SW620 

quando comparada à produção determinada para as células SW480.  

Outras razões podem ser invocadas para explicarmos esta discrepância entre 

os níveis de expressão da NOS2 e a produção de NO observado para as células 

SW480 e SW620. Entre estas razões destacamos: níveis mais elevados do derivado 

de L-arginina, Dimetil-Arginina Assimétrica (ADMA), que inibe competitivamente a 

atividade da NOS e é hidrolisado pela enzima Dimetil-Arginina Dimetil-amino hidrolase 

(DDAH) (Hulin et al, 2020); mecanismos de estabilização; disponibilidade de cofatores 

como a tetrahidrobiopterina (BH4) e ou do substrato L-arginina, seja pela 

disponibilidade do substrato ou por desvio metabólico para a via da arginase (Zou et 

al, 2019); e reações de oxidação de lípides pelo NO (Freeman et al, 2018; Freedman, 

2002) ou de proteínas com a formação de s-nitrosotióis ou nitrotirosina (Stamler, 1992; 

Monteiro, 2002; Daiber et al, 2013). Discrepâncias assim são comuns uma vez que a 

biodisponibilidade do NO é fugaz, e varia entre os diferentes compartimentos 

celulares. 

 Vale ainda ressaltar que a retirada de SFB modula os níveis de expressão da 

NOS2 e da produção de NO em diferentes tipos celulares não tumorais. Monji e 

colaboradores (2016), reportaram que a privação de SFB induziu a produção de NO 
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em fibroblastos embrionários de camundongo transfectados com o oncogene HRAS 

(HRASG12V) e aumento da expressão do mRNA de NOS2 (Monji et al., 2016).  

Também foi observado em células COS-7, Jurkat e células T primárias, que 

foram expostas a restrição de SBF, a ativação do promotor da NOS2, através da 

ligação do fator de transcrição KLF6 (Warke et al., 2003). Com base nestas 

publicações, podemos assumir que os incrementos na produção endógena de NO por 

cultivo em condições de restrição de nutrientes não são exclusivos para as células de 

tumores humanos de mama triplo negativos e de CCR.   

 A isoforma endotelial ou NOS3 também estimula a migração e invasão dos 

tumores de mama e de cólon (Myers, P. et al., 1990; Cerqueira & Yoshida, 2002; 

Jadeski et al., 2003). Confirmando resultados publicados anteriormente (Jenkins et al, 

1994), observamos que a expressão da proteína NOS3 está ausente nas linhagens 

SW480 e SW620. Nestas publicações também ficou demonstrado que as duas 

linhagens expressavam significativamente NOS2. Além disso, em células β-

pancreáticas, a retirada do SFB promove a regulação negativa da expressão de NOS3 

(Bedoya et al., 2012). 

 Além da produção aumentada de NO pelas células tumorais associada à 

retirada de SFB, a produção de ROS também é modulada positivamente por estas 

células quando submetidas a essa privação. Durante a progressão do câncer células 

tumorais podem encontrar os dois tipos de estresse nutricional capazes de induzir a 

produção de ROS: (1) Aumento do metabolismo de nutrientes causado por oncogenes 

e (2) Privação de nutrientes e hipóxia ocasionados pelo crescimento e/ou proliferação 

exacerbados do tumor. (Wellen & Thompson, 2010). Nestas condições, a cadeia de 

transporte de elétrons mitocondrial é um importante contribuinte na geração destas 

espécies reativas. Com isto, as concentrações intracelulares de ROS se elevam em 

tumores sólidos (Wellen & Thompson, 2010; Panieri & Santoro, 2016), e esta elevação 

está acompanhada da indução de elevados níveis de expressão de enzimas 

antioxidantes e da síntese do peptídeo redutor GSH, importantes constituintes do 

sistema de defesa antioxidante em células normais e células tumorais.  

 As diferentes NOXes também contribuem com a geração de ROS em células 

tumorais submetidas à privação de SFB. Em células de câncer hepático ROS geradas 

por NOX1 promoveram a ativação das vias de sinalização das quais participam as 

proteínas Src quinase, ERK1/2 e p38 MAP quinases e a proteína quinase AKT em 

resposta a privação de SFB (Sancho & Fabregat, 2010). Observações de Kim e 
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colaboradores (2011) demonstraram a sinalização celular através de fatores de 

crescimento sendo mediada por NOX4 (Kim et al., 2011).  

Além disso, estudos prévios mostraram em queratinócitos que a privação de 

SFB induzia a produção de ROS através do sistema NADPH oxidase (Rygiel et al., 

2008; Liu et al., 2012).  De maneira semelhante, a retirada de SFB promove a 

produção de ROS em células 293T humanas (normais), através da participação da 

mitocôndria e de NOX1 (Lee et al., 2006). Estes resultados em conjunto demonstram 

a existência de um mecanismo de sobrevivência que conta com a participação das 

NOXs e que é operante em condições fisiológicas e patológicas. 

 Nossos resultados de expressão de NOX4 e produção de ROS, representados 

pela geração de O2
- e H2O2, mostraram que assim como NOS2, NOX4 é constitutiva 

nas linhagens utilizadas neste estudo, com níveis variando em dependência de 

ausência/presença de SFB no meio de cultura celular. Os dados da expressão de 

NOX4 são fundamentais para este trabalho, pois nossa hipótese sugere que 

ativação/inibição dessa enzima em momentos adequados, com consequente 

modulação da geração de ROS permite a progressão tumoral em correlação inversa 

com a produção de NO.  Logo, nesse processo em que se alternam as produções de 

ROS e NO, a ativação/inibição da NOX4 poderia ser redox regulada por interação 

direta com moléculas de NO através da s-nitrosilação. A atividade de NOX4 é regulada 

por seus níveis de expressão, uma vez que esta enzima é constitutivamente ativa 

(Chen et al., 2012) e a expressão exacerbada de NOX4 está associada ao pior 

prognóstico de pacientes portadores de CCR (Lin et al., 2017). Condizente com dados 

da literatura nossos achados mostram perfil de expressão de NOX4 nas células 

HCT116>SW480>SW620. Contudo ressaltamos que expressão proteica não reflete 

grau de atividade desta enzima.  

Nossos dados demonstraram que células SW480 produzem mais H2O2 quando 

comparadas às células HCT116 e SW620, independente da presença ou ausência de 

SFB. Interessantemente, este perfil se repete também em células de câncer de 

próstata que foram expostas a restrição de SFB e exibem um padrão de maior de 

produção de ROS na linhagem LNCap (estágio inicial) e uma produção mais modesta 

nas linhagens PC3 (metástase) e DU145 (metástase cerebral derivada de tumores de 

próstata) (White et al., 2020). O H2O2 tem um efeito dual no desenvolvimento tumoral, 

pois tanto pode modular a transformação/progressão tumoral (efeito pró-tumorigênico) 

quanto sensibilizar as células tumorais induzindo morte celular (efeito anti-
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tumorigênico) (López-Lázaro, 2007). Células tumorais produzem grande quantidade 

de H2O2, necessárias para o desenvolvimento tumoral, originadas em distintos 

compartimentos e a partir de diferentes fontes que incluem enzimas da família das 

NOXs, cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria e enzimas antioxidantes como 

a SOD, uma enzima antioxidante que catalisa a dismutação do O2
- a H2O2, 

consequentemente reduzindo os níveis de O2
- nas células tumorais.  O aumento da 

produção de H2O2 está relacionado a diferentes alterações no câncer, incluindo danos 

ao DNA, proliferação celular, resistência a apoptose, angiogenese a ativação do fator 

induzido por hipóxia HIF1- (López-Lázaro, 2007).  

Sabe-se que uma das principais fontes de H2O2 na linhagem HCT116 é a NOX4 

(De Bessa et al, 2019). Estes dados sugerem fortemente que a produção elevada de 

H2O2 induzida pela retirada de nutrientes é suficiente para a manutenção e progressão 

do fenótipo tumoral, mas não para levar estas células a morte, pois as células HCT116 

são sensíveis aos efeitos citotóxicos e a morte por concentrações elevadas de H2O2 

(Miyazato et al, 2016). Assim, o estresse nutricional promovido pela restrição de SFB, 

assumiria um papel pró-tumorigênico. Isso já foi observado para células de câncer de 

próstata, onde a privação de SFB protege estas células da apoptose (White et al., 

2020).  

Tanto NO quanto ROS podem ter suas concentrações elevadas em condição 

de restrição de nutrientes. Pelo fato desta condição ser aquela que prevalece para as 

células tumorais, o controle da produção destas espécies reativas é fundamental para 

a sobrevivência de células tumorais.  

Nossa hipótese de trabalho postula que este controle se daria através de uma 

regulação negativa da atividade da enzima NOX4, principal geradora de ROS nos 

modelos celulares que utilizamos em nosso estudo. O NO seria o agente regulador 

negativo da atividade da enzima NOX4. Os efeitos pleiotrópicos do NO se dão em boa 

parte através da habilidade deste radical livre em promover uma modificação pós-

tradução em proteínas, a S-nitrosilação. De maneira geral, já é bem difundido na 

literatura que a S-nitrosilação de proteínas possui notável especificidade espaço-

temporal acontecendo na proteína alvo em resíduos Cys que se encontram em 

domínios hidrofóbicos e nas proximidades de aminoácidos básicos e aminoácidos 

ácidos (Derakhshan et al., 2007; Hess et al., 2005; Kovacs & Lindermayr, 2013; 

Stomberski et al., 2019). Os ensaios in sílico que realizamos para determinação de 

resíduos Cys nitrosiláveis foram feitos utilizando-se o software GPS-NO 1.0 que utiliza 
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estas restrições para auxiliar na predição destes resíduos. As Cys343 e Cys359 foram 

preditas como passíveis de S-nitrosilação em NOX4.   

 Neste estudo, utilizamos um dos protocolos mais comumente utilizados para a 

detecção indireta de s-nitrosilação, o “biotin switch” (Jaffrey et al., 2001), considerado 

pelos pesquisadores o padrão ouro para a detecção de proteínas S-nitrosiladas em 

amostras.  

Em nossos experimentos verificamos que na linhagem SW480 ao observarmos 

o perfil total de S-nitrosilação na condição de retirada de SFB é possível perceber um 

escopo modesto de proteínas S-nitrosiladas, representado pela marcação de bandas 

com menor intensidade. Ao examinarmos a forma S-nitrosilada de NOX4 é possível 

perceber repetição deste padrão. Na condição em que as células são mantidas em 

meio suplementado com 10% SFB (meio completo), observamos uma marcação mais 

intensa da banda correspondente a SNO-NOX4 na linhagem SW480. Este resultado 

se repete nas duas condições de detecção: a partir do lisado total e quando a detecção 

é feita a partir do “pool” de proteínas S-nitrosiladas. Estes resultados estão em 

consonância com a produção de NO determinada para esta linhagem. A produção de 

NO é menor para as células mantidas na ausência de SFB quando comparada à 

produção de NO nas células mantidas em meio completo.  

No entanto, a linhagem derivada de metástase de linfonodos (SW620), tem um 

padrão bastante distinto, apresentando um escopo de proteínas S-nitrosiladas 

bastante modesto, quando comparado as demais linhagens, demonstrado pela 

marcação de pouca intensidade no perfil total de S-nitrosilação. Contudo se 

observarmos o blot para SNO-NOX4, a condição ausência de SFB apresenta uma 

banda mais intensa para a forma S-nitrosilada da proteína do que a condição em que 

as estão células em meio completo. Também podemos notar que a intensidade da 

banda de SNO-NOX4 se sobressai quando comparada às intensidades das bandas 

da proteína relativas às demais linhagens em suas respectivas condições. Aqui 

também observamos que a S-nitrosilação de NOX4 é mais evidente quando esta 

proteína era obtida de um lisado celular da linhagem SW620 que quando mantida na 

ausência de soro, produz concentrações mais elevadas de NO do que as demais 

linhagens. 

 A linhagem que representa o estágio final da progressão tumoral em CCR 

(HCT116), por sua vez, apresenta uma marcação bastante intensa no perfil total de 

S-nitrosilação. Também observamos bandas intensas quando detectamos SNO-
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NOX4 nas condições de restrição ou presença de soro. Diferentemente das outras 

linhagens, a HCT116 não acompanha o perfil de produção de NO versus S-

nitrosilação de NOX4. Neste caso, a linhagem de metástase hepática apresenta a 

menor produção de NO dentre todas as outras. A razão para este resultado pode estar 

associada à níveis basais de S-nitrosilação em várias proteínas mais elevados e que 

estas proteínas S-nitrosiladas poderiam estar funcionando como fontes adicionais de 

S-nitrosotióis. Estas nitrosoproteínas por sua vez poderiam trocar grupos SNO por 

grupos SH das Cys nitrosiláveis da NOX4 no processo conhecido como 

transnitrosilação. Uma reação conhecida por não envolver a participação direta do 

NO, mas do grupo SNO, uma vez que de maneira bastante dinâmica permite-se 

sucessivas transferências deste grupo para um local distante da fonte de NO através 

de interações entre duas proteínas que contenham resíduos Cys flanqueados por 

regiões com aminoácidos ácidos e aminoácidos básicos e potenciais redox 

apropriados (Hess & Stamler, 2012). Além disso, a sinalização de NO e de grupos 

SNO é compartimentalizada (Iwakiri et al., 2006; Furuta, 2017; Batista et al., 2013). 

A formação de S-Nitrosotióis em Cys de proteínas sinalizadoras acontece nas 

proteínas que estejam interagindo com uma NOS e com outras proteínas que se 

constituem nos complexos proteicos nitrosilases (Stamler et al., 1997; Anand & 

Stamler, 2012). Sendo assim, investigamos em nosso modelo experimental se NOX4 

e NOS2 estavam interagindo. 

Em nosso estudo utilizamos a técnica de ligação por proximidade (PLA), que 

foi desenvolvida para identificação da interação entre proteínas. A técnica também 

permite detectar modificações pós-tradução de proteínas em células e tecidos. 

Interessantemente, a escolha inicial desta técnica surgiu da necessidade de se ter 

uma resposta rápida e segura de que, de fato, NOX4 poderia estar s-nitrosilada em 

nosso modelo de estudo, uma vez que não havia dados na literatura que mostrassem 

esse tipo de modificação, especificamente, nesta isoforma da família das enzimas 

NOX e que a realização da técnica mais clássica se encontrava inviabilizada naquele 

momento pela falta de recursos financeiros. Entretanto, um momento de aparente 

dificuldade acabou revelando uma forma inovadora e elegante de identificar a s-

nitrosilação de proteínas em amostras biológicas. 

No ensaio PLA, foi possível observar marcações que representam a s-

nitrosilação de NOX4 e que são mais evidentes nas células da linhagem SW480. Nas 

células da linhagem SW620 também observamos estas marcações, porém em menor 
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frequência. Estas marcações puderam ser identificadas nas regiões de membrana e 

núcleo. Vale salientar que os resíduos Cys343 e Cys359 preditos em nosso estudo 

como passíveis de S-nitrosilação, estão localizados em uma das alfa hélices que 

constituem o domínio redutase da NOX4 que se assemelha a um receptor 

transmembrana. A NOX4 é uma proteína transmembrana, com regiões 

reconhecidamente hidrofóbicas, como suas seis alfa hélices que constituem o domínio 

redutase (Gandara et al., 2017). Sabe-se que regiões de hidrofobicidade no interior 

de uma proteína favorecem a formação de SNO a partir da reação entre NO e O2 que 

se acumulam nestas regiões. Um produto desta reação é o N2O3, uma espécie 

altamente nitrosante. Este é um processo análogo ao observado para formação da 

SNO-albumina (Liu et al., 1998; Nedospasov et al., 2000; Hess et al., 2001; 

Rafikova et al., 2002). Embora os graus de S-nitrosilação também dependam do 

número de Cys disponíveis, determinou-se em estudos prévios que, notadamente, as 

regiões ricas em Cys (100-160 aa) são encontradas em muitas proteínas da superfície 

celular que estão envolvidas na transdução de sinal e na comunicação intercelular. 

Essas proteínas incluem os receptores de fatores de necrose tumoral TNFRs (por 

exemplo, TNFR1, CD40, Fas e DR4), os receptores tirosina quinase (IGF-1R, EGFR 

e ERBB2), as cadeias de integrina  (ITGB1–8), proteínas de junção celular (como as 

conexinas Cx43/26), e proteínas de polaridade (por exemplo, Par2 e PKC) (Furuta, 

2017; Moraes et al., 2014).  

O entendimento das funções biológicas não se limita apenas a moléculas 

individuais. A compreensão da multiplicidade de sistemas não é explicada ou predita 

de forma adequada se não levarmos em consideração a interação entre diferentes 

moléculas e suas relações.  Sendo assim, dados genômicos e proteômicos são 

frequentemente combinados a redes de interação proteína-proteína (PPI) (Vella et al., 

2017) e novas metodologias também foram desenvolvidas para aumentar o 

conhecimento sobre redes PPI (Mehta & Trinkle-Mulcahy, 2016; Azuaje et al., 2010; 

Nibbe et al., 2010; Nair et al., 2014; Procaccini et al., 2016). 

As PPIs permitem o entendimento do papel das moléculas e processos 

biológicos que caracterizam fenótipos emergentes. (Vella et al., 2017) Um 

procedimento comum é avaliar a expressão de genes em diferentes tipos celulares 

e/ou tecidos e os correlacionar a gênese e progressão de doenças, utilizando 

parâmetros estatísticos. O uso correto e criterioso desta ferramenta pode ter efeitos 

importantes em aplicações clínicas, estabelecendo um caminho mais assertivo para o 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6391618/#B77
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uso de múltiplos biomarcadores e suas relações (Wu et al., 2014; Brambilla et al., 

2012; Zoppis et al., 2012; Cava et al., 2013; Cava et al., 2014; Vella et al., 2017). 

Em nosso estudo, os dados para o estabelecimento de correlações entre as 

expressões do mRNA de NOS2 e NOX4 foram obtidos do Cancer Genome Atlas 

(TCGA) Research Network. O TCGA é um banco de dados supervisionado pelo 

National Cancer Institute e pelo National Human Genome Research Institute. Suas 

informações são disponíveis publicamente e em conjunto formam um grande 

consórcio com a habilidade de analisar o perfil molecular e os parâmetros clínicos de 

34 diferentes tipos de tumor em diversos níveis (mutação de nucleotídeos, cópia 

variação de número, expressão de mRNA, metilação de DNA e expressão de 

proteína (Cancer Genome Atlas Research Network et al., 2013; Wang et al., 2018). A 

forma mais comum de se analisar dados do TCGA tem sido a utilização do coeficiente 

de correlação de Pearson (PCC), que é conhecido por ser útil para detectar 

associações lineares, mas é sensível a amostras cujos valores estejam distantes dos 

valores médios (valores “outlying”). Os dados do TCGA também são analisados 

utilizando-se o coeficiente de correlação de classificação de Spearman (SCC) também 

conhecido por determinar associações lineares como PCC, entretanto com maior 

robustez que PCC para valores “outlying”, uma vez que SCC é baseado em 

classificações ao invés de se basear nos valores reais observados. (Qi et al., 2016; 

Park et al., 2019). Além disso, já foi demonstrado que alterações moleculares 

específicas em tumores se correlacionam significativamente com as características do 

paciente e do tumor (Russo et al., 2014).  

Ao realizarmos as análises de correlação entre os genes codificadores para as 

proteínas NOS2 e NOX4 em tumores humanos de CCR, observamos a correlação 

positiva, e significativa entre os genes NOS2 e NOX4 nos estágios IIA/Duke´s B e 

IIIA/Duke´s C que em nosso modelo experimental correspondem respectivamente às 

células SW480 e SW620. Esta correlação teve valor mais próximo de 1,0 no estágio 

IIIA sugerindo que as proteínas codificadas pelos dois genes devem interagir mais 

nesta etapa de desenvolvimento do tumor. Estas correlações corroboram nossos 

resultados obtidos com os modelos celulares, sugerindo que ambas as proteínas 

devem desempenhar papel importante na manutenção da sobrevivência e progressão 

tumoral. 

A metástase em linfonodos é um evento decisivo na progressão tumoral 

(Karaman & Detmar, 2014; Wang et al., 2018). Este, é um processo de múltiplas 
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etapas que vão incluir o desprendimento das células tumorais de seu sítio primário, a 

migração destas para os vasos linfáticos, a disseminação e o estabelecimento das 

mesmas células tumorais no sistema linfático, a evasão do próprio sistema linfático e, 

finalmente, a colonização em um local distante. Nesse ambiente de disseminação, a 

NOX4 aumenta a angiogênese das células tumorais por meio da indução do fator de 

crescimento endotelial vascular e participa na proliferação e metástase das células 

tumorais resultando em um prognóstico desvantajoso para pacientes portadores de 

CCR (Manea, 2010; Cho et al., 2018) 

A expressão de NOX4 em CCR, vem sendo associada a prognósticos 

desfavoráveis para pacientes portadores deste tipo de câncer (Lin et al., 2017). Nesse 

sentido, algumas observações podem oferecer apoio aos nossos resultados, como 

aqueles descritos no estudo realizado por Cho e colaboradores (2018), no qual as 

expressões dos mRNA codificadores para NOX1, 3, 4 e DUOX1, 2 foram 

significativamente aumentadas em pacientes com CCR. Particularmente, em estágios 

mais avançados a expressão de NOX4 se mostrou significativamente aumentada. 

(Cho et al., 2018). Neste mesmo estudo, os autores demonstraram que a expressão 

de NOX4, em mRNA e proteína (validado por RT-PCR e Western blot em 82 pares de 

tecido CCR e tecido normal) foi significativamente aumentada em pacientes com CCR 

em estágio TNM III-IV quando comparada a pacientes em estágio I de TNM e 

significativamente aumentada em pacientes com N1 e N2 quando comparada com 

pacientes em N0, atestando a gravidade da presença de NOX4 nestes tumores 

(Maiores detalhes do estadiamento de CCR, ver Tabela 1) (Balch et al., 2001; Edge 

& Compton, 2010; Zuo etal., 2021). Além disso, a expressão elevada de NOX4 foi 

encontrada em estágios T e N significativamente mais altos do que as expressões de 

outros membros da família NOX, semelhante a resultados vistos em estudos prévios 

destes autores. Portanto, pode-se sugerir que o status de expressão da família NOX 

está fortemente relacionado ao prognóstico dos pacientes portadores de CCR (Cho et 

al., 2018). 

Algumas pesquisas do início dos anos 2000 mostraram a presença de NOS2 

em 50-60% dos pacientes com CCR e que a expressão de NOS2 se correlacionou 

com a diminuição da sobrevida em longo prazo e aumento da incidência de 

metástases em linfonodos e invasão linfática (Lagares-Garcia et al., 2001; Nozoe et 

al., 2002). Esses estudos sugeriram que as células de CCR que expressavam altos 

níveis de NOS2 antecederiam um prognóstico desfavorável. Também foi visto que os 
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níveis de expressão de NOS2 variam no tecido colorretal, enquanto o cólon retal e o 

cólon inferior exibem baixa expressão de NOS2, o cólon superior mostra expressão 

aumentada da enzima. Embora a expressão de NOS2 tenha sido associada à 

progressão do câncer CCR, seu papel durante o desenvolvimento do tumor não é 

totalmente compreendido. (de Oliveira et al., 2017) 

 A fim de compreender melhor o status da expressão do gene NOS2 em tumores 

gastrointestinais em comparação com sua contraparte normal, o estudo de Oliveira e 

colaboradores (2017) utilizou o identificador de expressão gênica Fire Browse para 

visualizar os dados de expressão coletados de vários estudos de RNA-Seq do 

genoma completo, em conjunto aos dados do TCGA. Utilizando essa abordagem, os 

autores descobriram que a expressão do gene NOS2 foi detectada em todos os tipos 

de câncer e nos tecidos normais correspondentes, que representam quase todos os 

órgãos/sistemas. Interessantemente, a maioria dos dados de tumores apresentou 

barras de erro maiores em seus níveis de expressão em comparação com suas 

contrapartes normais, o que mostra um provável reflexo da natureza heterogênea do 

próprio câncer (de Oliveira et al., 2017). 

 Além disso, outro estudo ao investigar o envolvimento do NO na patogênese 

do CCR, correlacionou os níveis de NO e a expressão de NOS2 com o estágio 

tumoral, de acordo com a classificação TNM contataram que os níveis de NO2
- 

plasmático eram significativamente maiores em pacientes nos estágios avançados (III 

e IV) do que nos estágios iniciais (I e II) (Benkhelifa et al., 2019). Ainda o mesmo 

estudo, ao examinar a relação entre a produção local e sistêmica de NO, após 24h de 

cultura, os níveis de NO2
- em sobrenadantes obtidos de células mononucleares de 

sangue periférico (PBMCs) e explantes tumorais também foram avaliados e observou-

se que pacientes com metástases nodais ou à distância (Estágios III e IV) possuíam 

níveis de NO2
- quase duas vezes maiores em sobrenadantes de CRC metastáticos de 

PBMCs, quando comparados a pacientes sem metástases (correspondentes aos 

estágios I e II), assim como  encontrado in vivo (Benkhelifa et al., 2019). Esses dados 

demonstram que NOS2 também estabelece uma relação com o grau de TNM em 

CCR, mas contribuindo com o pior prognóstico destes pacientes. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Embora avanços consideráveis tenham sido feitos para a elucidação da base 

molecular do CCR, o mecanismo que envolve a associação de genes que codificam 

proteínas participantes do ambiente redox em tumores de CCR permanece 

obscuro. Com o auxílio da literatura vimos que a expressão de ambos os genes NOX4 

e NOS2 durante as diferentes fases da progressão tumoral, está relacionada 

diretamente a um desfecho clínico nocivo aos pacientes portadores deste tipo de 

câncer.  

A investigação desse tipo de associação entre a expressão destes genes nunca 

foi identificada como um marcador molecular.  A associação poderá ser validada para 

uso como um novo parâmetro diagnóstico ou prognóstico aplicável à prática clínica de 

rotina. Novos modelos elaborados com base no entendimento molecular mais 

abrangente do CCR são necessários para aprimorar a triagem, o diagnóstico, o 

tratamento e, mais importante, a sobrevivência destes pacientes. (Bertucci et al., 

2004) 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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