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RESUMO 

O carcinoma de células escamosas oral exibe altas taxas de morbimortalidade e evidências em 

vários tipos tumorais mostram que processos associados à iniciação, à progressão e à 

resistência terapêutica são regulados por HSF1. Portanto, esclarecer as vias de participação de 

HSF1 no câncer oral pode auxiliar no entendimento do seu comportamento biológico. Em 

uma pesquisa previamente desenvolvida por nosso grupo, foram realizados a análise 

clinicopatológica e o estudo da imunoexpressão de HSF1 em 70 casos de carcinoma de 

células escamosas de língua oral (CCELO) em comparação com 30 espécimes de mucosa oral 

normal (MON). Nesta atual investigação, avaliou-se a participação de HSF1 na tumorigênese 

do CCELO, através de experimentos in vitro com a linhagem celular SCC15, silenciada e não 

silenciada, com silenciamento confirmado por qRT-PCR e Western Blot. Foram analisadas a 

viabilidade e proliferação celular, (CellTiter e BRDU, respectivamente), influência no ciclo 

celular (iodeto de propideo e análise por citometria de fluxo), capacidade de invasão (sistema 

transwell/Matrigel)e transição epitélio-mesenquimal (TEM) (expressão de E-caderina e 

vimentina por qRT-PCR). Nossos resultados anteriores evidenciaram que quanto aos casos de 

CCELO, 57,1% exibiram estadiamento clínico III ou IV, 82,9% foram gradados como de alto 

grau segundo Bryne (1998), 47,1% como de alto risco segundo Brandwein-Gensler et al. 

(2005) e 58,8% como de alto risco de acordo com o modelo BD. Observou-se repercussão da 

gradação de Bryne (1998) (p= 0,05) na sobrevida livre de doença. Tamanho do tumor T3 ou 

T4 (p= 0,04), recidiva local (p= 0,02) e modelo BD (p=0,02) repercutiram na sobrevida 

global. Encontrou-se previamente resultado significativo (p<0,01) quando se comparou a 

imunoexpressão de HSF1 entre a MON e o CCELO, sem associações significativas da 

imunoexpressão com os parâmetros clinicopatológicos. A partir dos estudos funcionais, 

observou-se que HSF1 é superexpresso na linhagem SCC15 comparada aos queratinócitos 

imortalizados (p<0,005) e que o silenciamento deste gene inibiu a proliferação celular (p< 

0,005), avanço nas fases do ciclo celular, com aumento do número de células nas fases G0/G1 

(p<0,01) e redução das células na fase S (p<0,001), capacidade de invasão (p<0,05) e TEM, 

com diminuição da expressão de vimentina (p<0,001) e aumento de E-caderina (p<0,05), 

quando comparadas as linhagens silenciada e controle. Diante destes resultados, sugere-se que 

HSF1 pode desempenhar diversas funções que ajudam a manter a estabilidade celular em 

meio às condições estressoras do microambiente tumoral. Assim, futuramente, estratégias 

envolvendo sua regulação pode ser uma terapia útil no controle da progressão do câncer oral. 

Palavras-chave: Carcinoma de Células Escamosas; Prognóstico, Biomarcadores de 

Tumor;  Resposta ao Choque Térmico. 
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ABSTRACT 

Oral squamous cell carcinoma exhibits high rates of morbimortality and evidence in several 

tumor types shows that processes associated with initiation, progression and therapeutic 

resistance are regulated by HSF1. Therefore, to clarify the pathways of HSF1 participation in 

the oral cancer may help in the understanding of its biological behavior. In research 

previously developed by our group, a clinicopathological analysis and an immunoexpression 

study of HSF1 of 70 cases of oral tongue squamous cell carcinoma (OTSCC) were performed 

in comparison with 30 samples of the normal oral mucosa (NOM). In this current 

investigation, the role of HSF1 in OTSCC tumorigenesis was evaluated, through in vitro 

experiments with the SCC15 cell line, silenced and non-silenced, with silencing confirmed by 

qRT-PCR and Western Blot. Cell viability and proliferation (CellTiter and BrdU, 

respectively), influence on cell cycle (propidium iodide and flow cytometry analysis), 

invasion capacity (transwell / Matrigel system), and epithelial-mesenchymal (EMT) 

(expression of E-cadherin and vimentin by qRT-PCR) were evaluated. Our previous results 

showed that as for the cases of OTSCC, 57.1% exhibited clinical stage III or IV, 82.9% were 

graded as high grade according to Bryne (1998), 47.1% as high risk according to Brandwein-

Gensler et al. (2005) and 58.8% as high risk according to the BD model. Bryne's gradation 

(1998) (p = 0.05) had an impact on disease-free survival. Tumor size T3 or T4 (p = 0.04), 

local recurrence (p = 0.02) and BD model (p = 0.02) impacted overall survival. A significant 

initial result (p <0.01) was found when comparing an HSF1 immunoexpression between 

NOM and OTSCC, with no significant association of immunoexpression with 

clinicopathological tests. From the functional studies, it was observed that HSF1 is 

overexpressed in the SCC15 cell line compared to immortalized keratinocytes (p <0.005) and 

that the silencing of this gene inhibited cell proliferation (p <0.005), advance in the cell cycle 

phases, with an increase in the number of cells in phases G0/G1 (p <0.01) and reduction of 

cells in phase S (p <0.001), invasion capacity (p <0.05) and EMT, with decreased vimentin 

expression (p <0.001) and increased E-cadherin (p <0.05), when compared to silenced and 

control lines. Given these results, it is suggested that HSF1 can exert a range of functions that 

maintain cell stability amid the stressful conditions of the tumor microenvironment. Thus, in 

the future, strategies involving its regulation may be a useful therapeutic tool in controlling 

the progress of the oral cancer. 

Keywords: Squamous Cell Carcinoma; Prognosis, Tumor Biomarkers; Heat Shock Response. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS ORAL 

O CCEO origina-se a partir do epitélio de revestimento da mucosa e representa 90-

95% de todas as neoplasias malignas da cavidade oral (FRARE et al., 2016).  A distribuição 

dos casos de CCEO é variável em diferentes regiões geográficas, com peculiaridades 

relacionadas ao estilo de vida, a cultura, educação preventiva e longevidade da população 

(SCULLY, BAGAN, 2009). Além disso, a incidência deste tumor aumentou em todo o 

mundo, mesmo em regiões onde o consumo do tabaco, principal fator de risco para a doença, 

diminuiu (ALMANGUSH et al., 2018a).  

Este é considerado um tumor maligno de origem multifatorial. Não há um agente ou 

fator causador isolado, claramente definido ou aceito, mas tanto fatores extrínsecos quanto 

intrínsecos podem estar em atividade. Fatores intrínsecos, como alterações genéticas, 

deficiências nutricionais e imunossupressão e fatores extrínsecos, como tabagismo e etilismo 

crônicos (principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença), exposição à radiação 

ultravioleta do sol (tumores de lábio inferior) e alguns vírus com potencial carcinogênico 

(HPV para a região de orofaringe) tem sido apontados como agentes etiológicos (TÚRI et al., 

2013; RIVERA, 2015).  

O CCEO ainda afeta, preferencialmente, homens acima dos 45 anos de idade, 

entretanto sua prevalência entre indivíduos mais jovens e em mulheres tem aumentado 

gradativamente ao longo dos últimos anos, provavelmente, devido às mudanças nos hábitos de 

vida nesse grupo populacional, como o consumo de tabaco e álcool, bem como a exposição a 

agentes biológicos, como o HPV (DE MORAIS et al., 2016; MESQUITA et al., 2016). Há 

ainda um subgrupo de pacientes (cerca de 25%) que provavelmente não tiveram qualquer 

exposição aos fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento do CCEO. Especula-

se que a suscetibilidade genética individual influencie o surgimento de neoplasias, tendo sido 

dado grande destaque aos genes de reparo do DNA (BODNER et al., 2014). 

Clinicamente, o CCEO acomete principalmente língua, lábios e assoalho da boca. A 

disseminação ocorre por invasão de estruturas adjacentes, como musculatura profunda da 

língua, musculatura pterigóidea, mandíbula, maxila, laringe, hipofaringe, nasofaringe e por 

via linfática (SCULLY, BAGAN, 2009; RIVERA, 2015). Os tumores de língua costumam ser 

lesões mais agressivas, infiltrativas, menos diferenciadas, com elevado potencial metastático e 
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prognóstico desfavorável, enquanto as lesões em outras localizações, tais como o lábio, 

apresentam melhor prognóstico, maior diferenciação histopatológica e baixa frequência de 

metástases, quando não diagnosticados tardiamente (THIAGARAJAN et al., 2014, 

ALMANGUSH et al., 2015). 

O comprometimento linfonodal é um dos fatores prognósticos mais importantes para 

CCEO, com impacto significativo sobre as taxas de sobrevida. Com grande frequência, 

metástases linfonodais ocultas são encontradas em pacientes com CCEO, diante disso, o 

esvaziamento cervical eletivo é defendido por boa parte dos cirurgiões no momento da 

abordagem cirúrgica, exceto para aqueles tumores superficiais (KELNER et al., 2014; 

ACHARYA et al., 2019). Por outro lado, as metástases à distância não são comuns em 

estágios iniciais, mas podem ocorrer, principalmente, nos estágio mais avançados da doença. 

Os órgãos frequentemente acometidos por metástases do CCEO são pulmão, ossos e fígado. 

Em casos de recorrência ou doença avançada, estes locais devem ser investigados (NEVILLE 

et al., 2016). 

A análise das margens cirúrgicas é, geralmente, considerada um dos principais fatores 

prognósticos dos pacientes afetados por CCEO, pois indica se o tumor foi completamente 

removido e representa o único fator potencialmente controlável pelo cirurgião.  Além disso, 

este parâmetro ajuda a orientar os tratamentos adjuvantes pós-operatórios (CARIATI et al., 

2019). Entretanto, não há consenso sobre o real valor prognóstico das margens cirúrgicas, 

uma vez que o CCEO exibe elevados índices de recidiva local, até quando as margens 

cirúrgicas são consideradas “livres”, pois mesmo nessas condições as taxas de recidivas estão 

entre 10% a 30% (WANG et al., 2016; CARIATI et al., 2019). Em 1953, Slaughter et al.,  

propuseram o termo “campo de cancerização” para explicar a elevada taxa de ocorrência de 

recidivas locais e segundos tumores primários após a abordagem terapêutica de carcinomas de 

células escamosas da região de cabeça e pescoço (CCECP). Na maioria das vezes, essas 

regiões da mucosa apresenta um aspecto macroscopicamente normal, entretanto podem ser 

revestidas por epitélio histopatologicamente displásico, com alterações genéticas e 

epigenéticas que podem associar-se à iniciação e progressão tumoral. No entanto, ainda não 

foi possível identificar alterações genéticas diferencialmente significativas nas margens 

cirúrgicas, pelas mais diferentes técnicas de biologia molecular, para prever a possibilidade 

dos pacientes desenvolverem recidivas (WANG et al., 2016). 

Histopatologicamente, o CCEO apresenta-se sob a forma de uma proliferação de 
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células epiteliais malignas exibindo diferentes graus de diferenciação, com vasta variedade de 

pleomorfismo celular e nuclear, e presença de figuras de mitoses típicas e atípicas, podendo, 

ainda, ser observada a presença de pérolas de ceratina. Do ponto de vista arquiterural, as 

células tumorais podem organizar-se sob a forma de lençóis, ilhas, cordões e ninhos 

infiltrativos, ou ainda de forma individualizada e difusamente dispersas no estroma de tecido 

conjuntivo e em estruturas musculares, glandulares, nervosas e vasculares na submucosa 

adjacente ao tumor. O estroma tumoral pode apresentar-se infiltrado por células inflamatórias 

linfoplasmocitárias em variadas intensidades (NEVILLE et al, 2016; EL-NAGGAR et al 

2017).  

O planejamento terapêutico do CCEO é, geralmente, baseado no seu estadiamento 

clínico, ou seja, através da avaliação do tamanho do tumor e presença de metástases 

linfonodais e à distância (estadiamento TNM). A Classificação TNM de tumores malignos é 

um padrão reconhecido globalmente. Seus objetivos principais são auxiliar o planejamento 

terapêutico, prever o prognóstico, auxiliar na avaliação dos resultados das terapias, facilitar o 

intercâmbio de informações entre centros de tratamento e contribuir para pesquisas contínuas 

envolvendo doenças malignas humanas (SINGHAVI et al., 2019). No entanto, cerca de 30% 

dos tumores em estágios iniciais, segundo o TNM, apresentam um alto risco de metástase 

linfonodal, e, apesar da evolução dos métodos de diagnóstico, como tomografia 

computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, tomografia por emissão de 

pósitrons e marcadores séricos tumorais, a identificação de metástases linfonodais em tumores 

iniciais com pescoço clinicamente negativo (cT1, 2) nem sempre pode ser determinada 

(SHIMIZU et al., 2018). Além disso, a sobrevida de pacientes que apresentam o mesmo 

estágio clínico, segundo o TNM, varia bastante, o que torna os parâmetros utilizados por esse 

sistema, de certa forma, limitados (MUCKE et al., 2016). Tendo em vista os controversos 

resultados das pesquisas envolvendo a 3ª classificação do TNM (1988), foi proposta, em 

2017, uma nova classificação que incorporou a avaliação da profundidade de invasão e a 

extensão extranodal para o CCEO. Como são mudanças recentes, seu verdadeiro impacto 

sobre o estadiamento e o prognóstico dos pacientes permanecem desconhecidos (SINGHAVI 

et al., 2019). 

Ainda diante das citadas limitações do TNM, sistemas de gradação histopatológica 

como os de Broders (1920), adotado posteriormente pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), Jakobsson et al., (1973), Anneroth, Batsakis e Luna (1987), Bryne et al. (1992), 

Bryne (1998), Brandwein-Gensler et al., (2005), baseados na análise detalhada dos achados 



29  

microscópicas do CCELO, tem sido utilizados em estudos que visam correlacionar tais 

achados ao comportamento biológico tumoral.  

Bryne (1998) realizou a análise do grau de ceratinização, pleomorfismo nuclear, 

padrão de invasão e infiltrado inflamatório no CCEO. Cada item foi pontuado e 

posteriormente foram traduzidos em escores atribuídos a cada parâmetro morfológico, tendo 

sido considerando os tumores como de baixo grau, grau intermediário e alto grau de 

malignidade. Os autores sugeriram que a relação entre tumor e hospedeiro ocorre dentro do 

chamado front de invasão tumoral e que as células desta localização exibem alterações 

semelhantes às células metastáticas, devendo, portando, a gradação ser feita a partir da análise 

dessa região tumoral.  

Desde a sua criação, o sistema proposto por Bryne (1998) tem sido utilizado em 

análises de prognósticos dos pacientes com CCEO, mas os resultados dos estudos são 

controversos. Esta inconsistência pode ser explicada pela subjetividade atribuída a alguns 

parâmetros deste sistema de classificação, que resultam em alta variabilidade intraexaminador 

e interexaminador (SAWAZAKI-CALONE et al., 2015). O resultado de estudos como os de 

Silveira et al., (2007), Lindenblatt et al., (2012) e Sawazaki-Calone et al., (2015) revelaram 

ausência de associação entre o modelo de gradação de Bryne (1998) e a evolução clínica dos 

pacientes, enquanto que Vedam, Boaz, Natarajan (2014) e Mesquita et al., (2016) verificaram, 

respectivamente, precisão desse sistema na identificação da taxa de sobrevida dos pacientes e 

no comportamento agressivo dos tumores. 

Já a gradação proposta por Brandwein-Gensler et al., (2005) é baseada na avaliação de 

espécimes cirúrgicos através de um sistema de escores de 3 níveis de 3 parâmetros 

histopatológicos: pior padrão de invasão, resposta linfocítica do hospedeiro e invasão 

perineural. Para cada caso é dado o total de pontos gerando um escore de risco para o 

desenvolvimento de recidiva e probabilidade de sobrevida, sendo os tumores classificados em 

baixo risco, risco intermediário e alto risco. Essa gradação orienta que a análise deve ser 

realizada em toda a extensão do front invasivo e o pior padrão de invasão deve ser o 

considerado. 

Os resultados dos estudos ainda são conflitantes no que diz respeito à relação entre 

parâmetros clínicos do CCEO, como recorrência, metástase e sobrevida, e o modelo de risco 

histológico de malignidade de Brandwein-Gensler et al., (2005), onde autores como Vered et 

al., (2010) e Lindenblatt et al., (2012) observaram associação estatisticamente significativa 
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entre essa gradação e os parâmetros clínicos dos casos estudados, enquanto que Rodrigues et 

al., (2014), Kolokythas et al., (2015) e Sawazaki-Calone et al., (2015) não evidenciaram tal 

associação. 

O microambiente do hospedeiro desempenha um papel importante em todos os 

estágios da tumorigênese e a resposta inflamatória é considerada um Hallmark da progressão 

tumoral (TAMMA et al., 2018). Existe um grande dilema com relação ao papel das células 

imunes em reposta aos tumores, visto que estas células podem exibir fenótipos antitumorais e 

pró-tumorais. Portanto, uma avaliação apenas quantitativa do infiltrado inflamatório pode não 

ser fidedigna, sendo necessária, desta forma, uma avaliação também qualitativa (ALVES; 

DIEL; LAMER, 2017). Diante disto, as divergências encontradas entre o modelo de risco de 

Brandwein-Gensler (2005), em relação aos parâmetros clinicopatológicos e a sobrevida dos 

pacientes, podem ser reflexos, dentre outros motivos, da utilização arbitrária do infiltrado 

inflamatório como parâmetro, uma vez que tumores com pouca ou nenhuma resposta 

inflamatória são classificados, independente de outra característica, como de alto risco.  

A invasão perineural é outro parâmetro relacionado ao microambiente do hospedeiro 

que é utilizado na classificação dos tumores segundo Brandwein-Gensler (2005). Este 

parâmetro é considerado como um preditor independente de piores prognósticos em 

carcinoma de pâncreas, estômago, próstata, bexiga, colorretal e neoplasias de glândulas 

salivares e sua presença é utilizada como um dos critérios para a indicação de radioterapia e 

quimioterapia pós-operatórias nestes tumores (BINMADI, BASILE, 2011; TAI et al., 2012). 

Apesar da necessidade de mais esclarecimentos sobre o assunto, D’Alessandro et al., (2015), 

Jardim et al., (2015) e Park et al. (2020) concluíram que a invasão perineural tem forte 

associação com a presença de metástases linfonodais, representando um fator com impacto 

significativo na sobrevida dos pacientes com câncer oral. D’Alessandro et al., (2015) e Jardim 

et al., (2015) sugerem ainda que este critério deveria receber mais atenção dos pesquisadores, 

por poder ser utilizado como um fator indicativo da necessidade de realização de 

esvaziamento cervical eletivo. 

Recentemente, um novo sistema de gradação histopatológica aplicado à peças 

cirúrgicas, denominado modelo BD, foi estabelecido. Baseia-se na análise da presença de 

aglomerados de células neoplásicas (B- tumor budding: presença de uma única célula maligna 

ou pequeno grupo de <5 células no front de invasão) e na profundidade do tumor (D- depth of 

invasion: medida a partir da superfície do tumor para o ponto mais profundo de invasão). Tal 
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modelo vem mostrando ser simples, podendo ser aplicado facilmente na rotina de serviços de 

anatomia patológica (ALMANGUSH et al., 2015; SAWAZAKI-CALONE et al., 2015; 

ALMANGUSH et al., 2017, STRIEDER et al., 2017). 

A identificação de marcadores prognósticos em biópsias pré-operatórias poderia 

auxiliar também na determinação do melhor planejamento terapêutico dos casos de CCELO. 

Almangush et al. (2018b) avaliaram, numa amostra de 100 pacientes, os brotos tumorais (B) e 

a profundidade de invasão (D), de acordo com o modelo BD, em biópsias pré-operatórias e 

nos espécimes cirúrgicos das ressecções de CCELO. Foi observada uma relação 

estatisticamente significativa entre os escores das biópsias e das peças cirúrgicas, com 83% de 

concordância, 57,1% de sensibilidade e 96,9% de especificidade. Os autores sugeriram com 

estes achados que o modelo BD, analisado a partir de biópsias representativas, poderia ser 

usado como ferramenta para um melhor planejamento terapêutico do CCELO. 

Almangush et al. (2018a) fizeram também uma análise crítica dos modelos 

prognósticos para o CCELO por incluírem na mesma amostra tumores em estágios iniciais e 

tardios, pelo fato das amostras serem relativamente pequenas e de um único centro de estudo 

e, principalmente, por focarem apenas nos aspectos referentes às células tumorais e não 

avaliarem a sua relação com o estroma. Os autores sugerem que a análise da relação tumor-

estroma é útil na predição do prognóstico do CCELO em estágios iniciais. Uma vez 

combinadas a análise da relação tumor-estroma com as características das células tumorais, 

tais como brotamento e profundidade de invasão, pode-se contribuir na identificação dos 

pacientes em estágios iniciais, mas com comportamento agressivo, podendo beneficiá-los com 

a escolha de um tratamento mais radical. 

Das várias alterações fenotípicas que caracterizam a tumorigênese do CCECP, a TEM 

é uma marca registrada da heterogeneidade tumoral e da capacidade de migração, invasão e 

metástase de células cancerígenas individuais. Essa transição é associada à plasticidade 

celular e à perda de marcadores de adesão epitelial, como E-caderina, e ao ganho na expressão 

de marcadores mesenquimais, como N-caderina e vimentina (WOLF et al. 2018). A TEM é 

também uma característica das células-tronco tumorais, fortemente relacionadas às recidivas e 

à resistência terapêutica. A identificação de células-tronco tumorais no CCECP associadas à 

TEM e à invasão, metástase e resistência terapêutica leva a supor que o grau de TEM  em um 

tumor pode repercutir nas características de crescimento manifestadas por padrões 

histológicos de invasão e, talvez, na resposta à terapia e prognóstico geral do paciente 
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(THIERAUF et al. 2017; WOLF et al. 2018).   

A terapêutica do CCEO consiste na ressecção do tumor, radioterapia e quimioterapia, 

utilizados de forma isolada ou concomitante. A cirurgia do tumor primário é o principal 

protocolo de tratamento, e o manejo da doença metastática cervical é considerado 

imprescindível. A radioterapia possui a indicação de controlar o tumor com o mínimo de 

danos aos tecidos normais adjacentes (WOLFF; FOLLMANN; NAST, 2012). Pacientes em 

estágios mais avançados requerem protocolos quimioterápicos associados a regimes 

radioterápicos, a fim de melhorar o controle local da doença (HINO et al., 2011; MEHANNA 

et al., 2016). 

Com uma melhor compreensão da biologia e genética dos tumores, o surgimento de 

uma mudança de paradigma em direção ao desenvolvimento de tratamentos não cirúrgicos 

pode resultar em menos morbidade e melhores resultados do que os atualmente observados. 

Na vanguarda dos tratamentos emergentes está a imunoterapia, que já foi estabelecida com 

certo sucesso no tratamento de muitos outros tumores humanos (SUBRAMANIAM, 

PATERSON, MCCAUL, 2019). Neste sentido, o CCECP é conhecido por ser uma doença 

que possui uma interação complexa com o sistema imune humano. É particularmente 

caracterizado por criar um ambiente imunossupressor que inclui a liberação de fatores 

inibidores da resposta imune, ativação e expansão de células imunes com atividade inibitória 

e diminuição da imunogenicidade das células tumorais. Uma compreensão aprofundada 

desses mecanismos levou ao desenho racional de abordagens imunoterapêuticas que estão em 

fases de testes através de ensaios clínicos (WANG et al., 2019). É bem estabelecido que 

imunoterapia muitas vezes não tem como alvo a célula tumoral, mas as moléculas que 

participam na regulação das células T, as células efetoras do sistema imunológico. Além 

disso, um dos grandes objetivos não é ativar células do sistema imunológico a atacar alvos 

sobre as células tumorais, mas sim remover inibidores superexpressos, como, por exemplo, 

CTLA4 e PD1, que bloqueiam a eficácia das vias antitumorais (SHARMA, ALLISON, 2015; 

LING et al., 2018). 

As manifestações clínicas do CCEO e os efeitos do tratamento podem comprometer a 

qualidade de vida dos pacientes. O tratamento cirúrgico geralmente mutila e os tratamentos 

quimio e/ou radioterápicos causam danos que podem ser agudos e desenvolver-se durante a 

terapia com um curso transitório e resolução após o tratamento, tais como a mucosite, a 

xerostomia, a disgeusia, a disfonia, a candidose e a radiodermite. Outras sequelas surgem após 

a conclusão do tratamento oncológico, como as cáries relacionadas à radiação, o trismo, a 
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fibrose, a atrofia da mucosa, a necrose dos tecidos moles e a osteorradionecrose. Além disso, 

o câncer promove danos psicossociais não apenas no paciente, mas em seus familiares 

(DEBONI et al., 2012; VALDEZ, BRENNAN, 2018). 

Apesar de todos os avanços até hoje alcançados no tratamento do CCEO, a taxa de 

sobrevida em 5 anos não melhorou ao longo das últimas décadas, permanecendo em torno de 

55% (MUCKE et al., 2016). Esses fatos apontam para a necessidade imediata de novas 

estratégias diagnósticas e prognósticas confiáveis e parâmetros práticos adicionais que 

possam identificar melhor tumores que mesmo em estágios iniciais apresentem um 

comportamento biológico agressivo, otimizando assim a geração de novas estratégias que 

possam estratificar os pacientes em opções terapêuticas individualizadas (BOXBERG et al., 

2018; SHIMIZU et al., 2018). 

1.2 FATOR DE CHOQUE TÉRMICO 1 

As células possuem diversos mecanismos que permitem adaptá-las às mudanças em 

seu microambiente. Estes mecanismos celulares envolvem alterações no metabolismo, bem 

como, transcrição, tradução, empacotamento e liberação de proteínas. A resposta inicial 

objetiva defender a célula contra o fator agressor e se estes fatores forem muito graves e 

causarem lesões irreversíveis, as vias de sinalização de morte (apoptose) são ativadas. A 

ativação de vias protetoras ou destrutivas depende, em grande parte, da natureza e duração do 

estresse, bem como do tipo de célula envolvida (TOMA-JONIK et al., 2019).  

Vários fatores de estresse proteotóxico, como agentes oxidantes, toxinas, metais 

pesados e micro-organismos infectantes, que levam a danos às proteínas, induzem a ativação 

de um mecanismo de proteção celular evolutivamente conservado para manter a homeostase 

proteica em células eucarióticas. Tal mecanismo é denominado HSR, pois foi originalmente 

descrito como uma reação bioquímica da célula em resposta às temperaturas elevadas (JIANG 

et al., 2015). As proteínas intracelulares foram preparadas para funcionar em uma faixa de 

temperatura consideravelmente restrita. Mesmo pequenas variações de longa duração na 

temperatura ambiente podem afetar severamente a homeostase das proteínas (proteostase), 

comprometendo os mecanismos celulares e levando à aceleração do envelhecimento e a 

ocorrência de inúmeras alterações patológicas desencadeadas por distúrbios de 

proteotoxicidade (BARNA, CSERMELY, VELLAI, 2018; GOMEZ-PASTOR, BURCHFEL, 

THIELE, 2018).  
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Durante o início da HSR, ocorrem importantes alterações na transcrição de genes, 

sendo observada uma temporária interrupção da síntese proteica, presumivelmente para 

diminuir o nível de proteínas dobradas na célula, enquanto a expressão de genes responsivos 

ao estresse é aumentada, devido à ativação seletiva de alguns fatores de transcrição, isto é, 

fatores de choque térmico. Nos seres vivos, a família dos HSFs inclui vários membros (HSF1, 

HSF2, HSF3, HSF4 e, os ainda pouco relatados HSF5, HSFX e HSFY), que diferem em seu 

padrão de ativação e afetam diferentemente a expressão de genes responsivos ao estresse 

(TOMA-JONIK et al., 2019). 

A HSR abrange, principalmente, a expressão de HSPs, também denominadas 

chaperonas moleculares, que regulam a síntese e garantem a estabilidade estrutural à diversas 

proteínas intracelulares, pois impedem que cadeias polipeptídicas sintetizadas e subunidades 

recém-montadas se agreguem em estruturas não funcionais (PERNET et al., 2014). As HSPs 

também podem coordenar a redobragem ou degradação de componentes intracelulares 

comprometidos. A ativação de HSPs é obtida, principalmente, devido à ação de um fator de 

transcrição descoberto em 1984 que ficou conhecido por HSF1 e que, portanto, funciona 

como um regulador central da HSR (DAI, SAMPSON, 2016; CARPENTER, GÖKMEN-

POLAR, 2019). 

O HSF1 apresenta-se expresso continuamente sob uma forma monomérica inativa no 

citoplasma celular. Diante de situações de estresse, sofre indução e é ativado formando um 

trímero fosforilado que se transloca para o núcleo celular, onde se liga a uma sequência de 

nucleotídeos conservados do DNA (HSE, do inglês heat shock element) que regulam 

positivamente genes promotores das proteínas do choque térmico, como HSP27, HSP70 e 

HSP90, desencadeando as suas transcrições (JIANG et al., 2015; DAI, SAMPSON, 2016). No 

momento, não está claro como o HSF1 percebe o estresse, entretanto, é provável que seja 

ativado por diferentes mecanismos, dependendo do tipo de estresse, pois é capaz de 

diferenciar o estresse térmico de outros tipos de situações críticas em condições de 

temperatura normal (HENTZE et al., 2016). 

A ativação do HSF1 (Figura 1) é realizada em nível de interação proteína-proteína e 

modificação pós-traducional (PTM, do inglês post-translational modification). Vários tipos 

de PTMs, tais como sumoilação, acetilação e fosforilação, estão envolvidas na regulação e 

atenuação do potencial de ativação de HSF1, controlando, assim, a expressão dos genes de 

estresse (NAIDU; DINKOVA-KOSTOVA, 2017).  
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Dados recentes evidenciaram que a acetilação reversível modula a ligação de HSF1 ao 

DNA. Na ausência de estresse, os níveis de HSF1 em estado inativo são controlados pela 

histona acetil transferase p300, que promove a estabilidade do HSF1. Esses efeitos podem ser 

neutralizados pela proteína desacetilase sirtuína 1 dependente de NAD (SIRT1), que 

desacetila HSF1 tornando-o apto para ser ativado (GOMEZ-PASTOR, BURCHFEL, 

THIELE, 2018). Níveis aumentados de HSP, induzidos por HSF1, também inibem 

diretamente este fator de transcrição via ligação ao seu domínio de trimerização. Além disso, 

uma histona desacetilase citoplasmática (HDAC6) e uma proteína contendo valosina 

participam da repressão do complexo HSF1-HSP. Esse mecanismo de feedback negativo 

auto-regulado garante que a resposta ao estresse mediada por HSF1 transcorra eficazmente de 

acordo com o nível real de dano às proteínas (PERNET et al., 2014).  

A sumoilação é um processo de controle importante em todas as células eucarióticas, 

uma vez que atua regulando a função de milhares de proteínas em diversas vias. Representa a 

adição de proteínas semelhantes à ubiquitina, chamadas de sumo (do inglês, small ubiquitin-

like modifier) e, por isso, a via da sumoilação envolve uma série de etapas similares a 

ubiquitinação (HENDRIKS et al., 2015). A sumoilação de HSFs regula sua atividade de 

maneira específica a depender das isoformas deste fator de transcrição, sendo importante em 

HSF1 e HSF2. Lys82 é sumoilizada no HSF2, inibindo sua atividade de ligação ao DNA. 

Notavelmente, o resíduo equivalente em HSF1 não é sumoilizado, mas parece haver a 

sumoilação forçada de HSF1, criando um mecanismo quimérico que compromete também a 

ativação do HSF1 in vivo (GOMEZ-PASTOR, BURCHFEL, THIELE, 2018). 

O HSF1 é submetido a vários eventos de fosforilação que regulam inúmeros passos da 

ativação de seu ciclo. A hipótese de que a hiperfosforilação do HSF1 é necessária ou 

responsável pelo aumento da capacidade de indução dos fatores de transcrição é sustentada 

pela observação de estudos que mostraram que as condições que resultaram na ativação do 

HSF1 também induziram a hiperfosforilação deste fator. Isso justifica o fato de que, durante 

muito tempo, a hiperfosforilação de HSF1, condicionada por várias cinases, foi considerada 

essencial para sua ativação durante o estresse térmico, contudo investigações profundas sobre 

mutagênese evidenciaram que não há exigência de fosforilação estimulada por temperaturas 

elevadas na ativação do gene alvo. No entanto, processos de fosforilação parecem mediar o 

funcionamento e estabilidade do HSF1 sob condições de temperatura normal e em diferentes 

condições patológicas (YASUDA et al., 2017). Outros estudos identificaram que o processo 

de fosforilação do HSF1 não é necessariamente uma condição para sua ativação, mas tem a 
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capacidade de potencializar o funcionamento desse fator de choque térmico. Além disso, 

notaram que a fosforilação não interfere na capacidade de ligação das HSPs (ZHENG et al., 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ciclo de ativação do HSF1. Em resposta a condições de estresse proteotóxico, HSF1 

está sujeito a um ciclo de ativação e atenuação de várias etapas. Monômeros HSF1 inativos são 

retidos no citoplasma em complexos com proteínas reguladoras, como as HSPs 40, 70 e 90, bem 

como o complexo de anel citosólico da chaperonina TCP1 (TRiC). Na detecção de estresse, o 

HSF1 é dissociado de inibidores proteicos, sofre ativação e oligomerização e se desloca para o 

núcleo celular. Neste processo, sofre várias PTMs que promovem a ligação ao DNA e a ativação 

transcricional dos genes-alvo. Em sua inativação, HSF1 é então modificado por diferentes PTMs 

inibidoras e pela co-chaperona p23, causando dissociação do DNA e degradação do HSF1. Este 

fator de transcrição é mantido no citoplasma por um complexo proteico inibitório em um 

mecanismo de feedback negativo (GOMEZ-PASTOR, BURCHFEL, THIELE, 2018). 

Nos últimos anos, estudos genômicos foram realizados para identificar novos alvos de 

HSF1 em modelos animais e culturas de células e observou-se que este fator controla a 

transcrição de numerosos genes que codificam proteínas além das HSPs, principalmente de 

maneira independente da temperatura. Esses chamados genes-alvo não-HSP do HSF1 estão 
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envolvidos em diversos processos celulares fisiológicos e mecanismos induzidos pelo 

estresse, incluindo modificação e degradação de proteínas, ciclo celular, autofagia, morte 

celular programada, envelhecimento, funcionamento do retículo endoplasmático, resistência a 

múltiplas drogas e função imune (BARNA, CSERMELY, VELLAI, 2018) (Figura 2).  

O HSF1 ainda se liga a locais distintos e sobrepostos no genoma e, em algumas 

instâncias, forma hetero-oligômeros, aumentando, assim, a amplitude dos mecanismos de 

controle regulatório impostos em cada isoforma de HSF de maneira combinatória. Tendo em 

vista a complexa rede de vias que envolvem a participação de HSF1 (sub-regulado ou supra-

regulado), presume-se também a sua influência em várias alterações induzidas por estresse 

molecular. Na espécie humana, essas patologias incluem o câncer, diabetes, insuficiência 

cardíaca, diversas doenças neurodegenerativas (por exemplo, doença de Huntington e a 

doença de Parkinson), atrofia e fibrose tecidual, deficiências imunológicas, dentre outras 

(GOMEZ-PASTOR, BURCHFEL, THIELE, 2018).  

Ao longo do tempo, está ficando claro que o HSF1 desempenha um papel significativo 

em várias doenças, entretanto, provavelmente em nenhuma delas tenha uma participação mais 

proeminente do que no câncer. O crescimento da pesquisa relacionada ao HSF1 no câncer foi 

enorme na última década, com muitas novas funções descobertas ao longo do caminho. A 

primeira análise de HSF1 desempenhando um papel no câncer foi realizada por Hoang et al. 

(2000) em células de câncer de próstata. Desde então, o número de publicações relacionadas 

ao HSF1 e câncer aumentou constantemente (CARPENTER, GÖKMEN-POLAR, 2019). 

Este fator de transcrição é fundamental em células cancerígenas, uma vez que essas 

estão invariavelmente em condição de estresse. Um fato que justifica este estado é resultante 

da complexa atividade mitótica das células transformadas, o que exige a intensa formação de 

uma grande quantidade de proteínas. Nessa situação, pode ocorrer uma vasta formação e 

acúmulo de proteínas mal dobradas o que leva a ativação do HSF1 com o objetivo de reverter 

esse quadro, mantendo o proteoma e apoiando a demanda biossintética da célula cancerígena 

(MCCONNELL, BUCKTON, MCALPINE, 2015; GOMEZ-PASTOR, BURCHFEL, 

THIELE, 2018).  

A atuação da proteína HSF1 em neoplasias malignas também associa-se com o 

funcionamento das HSPs (DAI, SAMPSON, 2016). HSF1/HSPs são consideradas proteínas 

pleiotrópicas, podendo relacionar-se com inúmeros dos “Hallmarks” em câncer propostos, 

inicialmente, em 2011, por Hanahan e Weinberg. Dentre suas inúmeras atribuições, pode 
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livrar a célula da apoptose, atuar no reparo do DNA e remodelação da cromatina, estimular a 

progressão do ciclo celular, influenciando no controle de vias celulares fundamentais, 

incluindo a do gene p53 (manutenção da sinalização proliferativa), participar do metabolismo 

lipídico e da glicose (desregulação energética celular) e potencializar a estabilidade de 

proteínas que são alvos de anticorpos (evasão da resposta imune). Nota-se também sua 

atuação na promoção da angiogênese e em processos associados à metástases (BIN et al., 

2015; DAI, SAMPSON, 2016). Já do ponto de vista do tratamento oncológico, HSF1 destaca-

se por fornecer quimioresistência aos tumores, visto que pode modular a sensibilidade das 

células cancerosas à terapia, estimulando, dentre outras coisas, o efluxo de fármacos 

(CIOCCA, ARRIGO, CALDERWOOD, 2013). 

A função clássica do HSF1 é responder ao estresse celular para promover a 

sobrevivência da célula. Consistente com essa função, o HSF1 induz vários mecanismos para 

suprimir a apoptose. A ativação do HSF1 tem sido associada à regulação positiva de várias 

proteínas anti-apoptóticas, incluindo Bcl-xL, Mcl-1, Bcl-2 e survivina. Demonstrou-se que a 

expressão dessas proteínas anti-apoptóticas é mediada pela expressão de chaperonas induzida 

por HSF1, incluindo Hsp27 e BAG3. Outro mecanismo interessante de sobrevivência celular 

promovido pelo HSF1 é a autofagia. Foi demonstrado que o HSF1 regula positivamente o 

ATG7, levando à autofagia celular e à dessensibilização à quimioterapia. Assim, este é um 

mecanismo alternativo pelo qual o HSF1 parece promover a sobrevivência celular em 

resposta a tratamentos contra o câncer (ANTONIETI et al., 2017; ZHANG et al.,  2017).  

Estudos indicaram que o HSF1 pode participar do processo de migração, invasão e 

crescimento de células, independente de ancoragem, durante a embriogênese e o câncer. A 

deleção de HSF1 dos fibroblastos embrionários de camundongo reduz seu crescimento e 

migração independente de ancoragem, sugerindo que o HSF1 é crítico para essas funções em 

nível basal. Resultados semelhantes de que a migração e a invasão são reduzidas com a perda 

de HSF1 foram observados em cultura de diversos tipos de tumores.  Destaca-se que estas são 

características-chave da TEM e existem vários mecanismos propostos pelos quais o HSF1 

promove fenótipos metastáticos. O HSF1 pode ligar-se e regular positivamente Slug e β-

catenina e a sua perda, em um modelo de tumor pulmonar, promoveu a diminuição na 

migração associada à diminuição da vinculina, uma proteína de ligação à actina conhecida por 

promover a migração celular. Foi demonstrado que o HSF1 regula miRNAs, que  levam à 

regulação positiva da MMP2 / 9 e altera a dinâmica da actina para permitir a migração e 

invasão das células tumorais. Também foi visto que o HSF1 interage e regula 
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cooperativamente a expressão gênica com a proteína associada à metástase 1. Além disso, já 

foi identificada a ativação ou expressão aumentada de HSF1 em populações de células-tronco 

tumorais (CHOU et al., 2015; LI et al., 2105; CARPENTER, GÖKMEN-POLAR, 2019).  

Uma evidência clara de que o HSF1 desempenha um papel na tumorigênese e 

metástase foi a deleção de HSF1 em um modelo murino, que resultou na diminuição da 

formação de tumores da mama e metástases pulmonares. De forma oposta, a superexpressão 

aumentou o potencial metastático em modelos murinos para carcinoma hepatocelular. Esses 

dados indicam que o HSF1 está fortemente associado e é necessário para metástases (XI et al., 

2012; CARPENTER, GÖKMEN-POLAR, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Co-regulação de mecanismos de resposta ao estresse celular mediados por HSF1.  A 

atividade de HSF1 regula positivamente os principais componentes da resposta diversificada das 

células ao estresse (BARNA, CSERMELY, VELLAI, 2018).  

Embora os mecanismos exatos de ação de HSF1 ainda não estejam totalmente 

elucidados, esta molécula está se tornando um importante fator preditivo da sobrevida dos 

pacientes, uma vez que, em vários cânceres humanos, a superexpressão de HSF1 está 

associada com um curso significativamente pior dos tumores, dentre eles, câncer da mama, 

fígado, endométrio, esôfago, linfoma de Hodgkin e melanoma, em estágios avançados, e 

diversos autores sugerem a mensuração dos níveis de HSF1 como uma forma de associação 

com um mau prognóstico nestes tumores (BIN et al., 2015; WAN et al., 2019). 
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Engerud et al. (2014), verificaram elevada expressão proteica do HSF1 em carcinoma 

endometrial e associaram esta expressão com agressividade da doença e pobre sobrevida das 

mulheres acometidas. A análise molecular do tumor identificou a inibição de HSP90 como 

uma promissora manobra terapêutica para pacientes com alta expressão proteica de HSF1.  

Gökmen-Polar e Badve (2016) e Carpenter et al. (2017) analisaram a expressão de 

HSF1 em carcinoma de mama. O primeiro estudo mostrou que variações e amplificações do 

número de cópias HSF1 foram associadas à viabilidade das células neoplásicas e progressão 

tumoral com menor sobrevida dos pacientes. O segundo estudo observou que a sinalização 

AKT-HSF1 medeia a autorrenovação das células-tronco tumorais, o crescimento da lesão e a 

formação de metástases. 

 Wu, Chang, Pan (2017) buscaram a correlação da mensuração dos níveis de HSF1 

com o prognóstico em carcinoma de células renais, enquanto Tsukao et al. (2017) avaliaram 

esta mesma correlação em carcinomas de esôfago e, em ambas investigações, constataram que 

a alta expressão de HSF1 está associada a tumores em estágios mais avançados e menor 

sobrevida dos pacientes. 

Ao analisarem a participação de HSF1 no processo de tumorigênese do mieloma, Fok 

et al. (2018) determinaram que a expressão de HSF1 e seus genes alvo foram associados com 

pior sobrevida dos pacientes e que o knockdown mediado por ShRNA ou a inibição 

farmacológica da via HSF1 induziu a morte celular mediada por caspase em modelos de 

xenoenxertos murinos. Os autores destacaram a dependência de HSF1 para a sobrevivência 

das células do mieloma e estimularam novos estudos que avaliem clinicamente inibidores 

farmacológicos da via HSF1. 

Björk et al. (2018) identificaram HSF1 como um potencial biomarcador para o câncer 

de próstata. O aumento da expressão nuclear de HSF1 correlacionou-se com o avanço e 

agressividade tumoral e foi associado a uma pior expectativa de vida específica da doença. Os 

resultados deste estudo sugerem que a expressão nuclear de HSF1 poderia servir como um 

novo marcador prognóstico para a estratificação de risco do paciente na progressão e 

sobrevida da doença após prostatectomia radical. 

De acordo com Kim et al. (2018), níveis elevados de HSF1 foram associados a mau 

prognóstico em pacientes com câncer gástrico. Os pesquisadores observaram que a expressão 

de HSF1 foi significativamente maior no tecido tumoral do que no tecido normal e que o 
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silenciamento de HSF1 reduziu a proliferação, migração e invasão de células cancerígenas 

gástricas, enquanto a superexpressão de HSF1 promoveu potencialização destes eventos. 

Consequentemente, os resultados demonstram que HSF1 poderia servir como um marcador 

prognóstico para o câncer gástrico. 

Poucos são os estudos que avaliaram a expressão de HSF1 no CCEO. De acordo com 

Kim et al. (2010), em CCEO e em linhagens celulares de carcinomas de células escamosas, os 

níveis de HSF1 estavam mais altos em relação às contrapartes normais. O knockdown 

mediado por siRNA da expressão do HSF1 diminuiu a proliferação celular e aumentou a 

morte celular por apoptose, o que torna este fator um possível alvo para novas terapias. 

Ishiwata et al. (2012) constataram através de RT-PCR e western blotting, que a expressão do 

mRNA do HSF1 e da proteína estavam elevados em linhagens celulares derivadas de CCEO, 

quando comparados à linhagem de ceratinócito normal, e também uma maior imunoexpressão 

desta proteína foi vista nos casos de CCEO. Este fato permitiu aos autores sugerirem que o 

HSF1 pode ser um biomarcador de prognóstico e potencial alvo terapêutico nestes casos. 

Zhao et al. (2013) detectaram que o HSF1 fosforilado foi superexpresso em CCEO e sua 

expressão foi correlacionada com metástase, recorrência do tumor e menor sobrevida dos 

pacientes. Chen et al. (2013) reafirmam que o sistema HSF1/HSP desempenha um importante 

papel no prognóstico e seleção de tratamento do CCEO, estando associado a inúmeros 

iniciadores e promotores tumorais. 

O microambiente tumoral (células imunes, fibroblastos e células endoteliais, bem 

como componentes da matriz extracelular) contribui para as características do câncer e sua co-

evolução com as células malignas é essencial para a formação e progressão do tumor. Na 

maioria dos carcinomas, as células mais abundantes no microambiente tumoral são 

fibroblastos associados ao câncer (CAFs), que são recrutados pelo tumor para apoiar a 

proliferação de células cancerígenas, angiogênese, invasão, metástase e resistência a 

medicamentos (SCHERZ-SHOUVAL et al., 2014; WANG et al., 2019). Uma reprogramação 

especial dos genes alvo do HSF1 também é vista nas células estromais que circundam as 

células cancerígenas. Pelo menos duas vias centrais de sinalização no microambiente tumoral 

são fortalecidas por HSF1: TGFβ e SDF1. Descobriu-se que a ativação do HSF1 é um fator-

chave na reprogramação transcricional do estroma de um ambiente repressivo para um 

ambiente de suporte em uma ampla quantidade de tumores, já tendo sido comprovado que o 

aumento da expressão de HSF1 no estroma está associado à diminuição da sobrevida em 

pacientes com câncer de pulmão e mama e, que, de forma oposta, a perda de HSF1 nos 
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fibroblastos reduz o crescimento do tumor em um modelo de xenoenxerto (SCHERZ-

SHOUVAL et al., 2014). 

Estudos que investigam a ativação do HSF1 em CAFs têm sido particularmente 

esclarecedores e, recentemente, tem havido uma preocupação crescente com relação ao papel 

do HSF1 na modulação da TEM. Wang et al. (2019), utilizando amostras de CCEO para 

estudo imunoistoquímico e cultura de células, observaram que a infiltração estromal por 

CAFs está significativamente associada à invasão, metástase e mau prognóstico e que, 

portanto, possuem potencial para promover a progressão do tumor. A expressão de HSF1 no 

estroma do tumor foi inesperadamente correlacionada com a expressão de α-SMA, além 

disso, essa marcação nos CAFs foi significativamente relacionada à recorrência tumoral e 

óbitos dos pacientes. Portanto, a expressão estromal de HSF1 relacionou-se positivamente 

com a progressão tumoral. Nos estudos in vitro, notou-se que CAFs positivos para HSF1 

aumentaram a proliferação, migração, TEM e invasão em células cancerígenas e, além disso, 

a expressão desse fator de transcrição favoreceu a formação de tumores xenoenxertos em 

camundongos. Estes autores enfatizam o papel crucial de HSF1 na progressão da CCEO e 

destacam seu potencial na prevenção e tratamento deste tumor no futuro. 

Como visto nos parágrafos anteriores, HSF1 é investigado como um biomarcador e 

alvo terapêutico com resultados promissores em vários tipos de câncer. Além de tentar 

entender quais as interações mais representativas na progressão tumoral, os estudos buscam 

desenvolver inibidores moleculares para reduzir a atividade deste fator de transcrição. Todos 

esses inibidores ainda estão em fase pré-clínica, mas mostraram níveis variáveis de eficácia na 

supressão do crescimento tumoral. Diante disso, HSF1 vem sendo considerado biomarcador 

de diagnóstico ou prognóstico independente e um potencial alvo das terapias anticâncer, cuja 

inibição pode potencializar os efeitos de outros tratamentos como quimioterapia e radioterapia 

(JIANG et al., 2015; MCCONNELL, BUCKTON, MCALPINE, 2015; CARPENTER, 

GÖKMEN-POLAR, 2019).  
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Objetivos 
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2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar a participação de HSF1 na biologia tumoral do CCEO. 

2..2 Objetivos específicos 

 Induzir o silenciamento do gene HSF1 na linhagem SCC-15 a partir da utilização de 

partículas lentivirais;  

 Verificar a eficácia do silenciamento do gene HSF1 na linhagem SCC-15 através de 

Western Blot e qRT-PCR; 

 Estudar os efeitos biológicos produzidos pela redução dos níveis celulares de HSF1 

sobre a proliferação, viabilidade e distribuição das células nas fases do ciclo celular e 

capacidade de invasão na linhagem celular estudada; 

 Analisar comparativamente a expressão de proteínas associadas a TEM (Vimentina e 

E-caderina) por qRT-PCR na linhagem silenciada e não silenciada estudadas. 
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RESUMO  

Contexto: O carcinoma de células escamosas oral (CCEO) exibe altas taxas de 

morbimortalidade e evidências em vários tipos tumorais mostram que processos associados à 

iniciação, à progressão e à resistência terapêutica são regulados por HSF1. 

Objetivo: Auxiliar o entendimento dos efeitos de HSF1 no comportamento biológico do 

CCEO 

Design: Foi feita a análise clinicopatológica e o estudo da imunoexpressão de HSF1 em 70 

casos de carcinoma de células escamosas de língua oral (CCELO) e, a partir do silenciamento 

deste fator na linhagem SCC15, realizaram-se os ensaios funcionais.  

Resultados: Observou-se uma repercussão da gradação histológica de Bryne (1998) (p= 0,05) 

na sobrevida livre de doença. Tamanho do tumor T3/T4 (p= 0,04), recidiva (p= 0,02) e 

modelo BD (p=0,02) repercutiram negativamente na sobrevida global dos pacientes. HSF1 foi 

superexpresso em espécimes de CCELO em comparação à mucosa oral normal (p<0,01) e na 

linhagem SCC15 comparada aos queratinócitos imortalizados (p<0,005). A partir dos 

experimentos in vitro, notou-se que o silenciamento de HSF1, na linhagem estudada, inibiu a 

proliferação celular (p< 0,005), avanço nas fases do ciclo celular, com aumento do número de 

células nas fases G0/G1 (p<0,01) e redução na fase S (p<0,001), capacidade de invasão 

(p<0,05) e transição epitelial-mesenquimal, com diminuição da expressão de vimentina 

(p<0,05) e aumento de E-caderina (p<0,001).  

Conclusão: HSF1 pode desempenhar diversas funções que ajudam a manter a estabilidade 

celular em meio às características estressoras do microambiente tumoral. Assim, futuramente, 

estratégias envolvendo sua regulação podem ser uma ferramenta terapêutica útil no controle 

da progressão do CCEO. 
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INTRODUÇÃO 

 

O carcinoma de células escamosas oral (CCEO) é uma das mais comuns neoplasias 

malignas em todo o mundo. Anualmente, são esperados cerca de 355.000 novos casos e 

177.000 mortes atribuídas à doença
1
. O diagnóstico tardio é um dos fatores que torna o CCEO 

um importante problema de saúde pública, com impacto significativamente negativo no 

prognóstico dos pacientes afetados
2
. Tumores que acometem a porção oral da língua 

(CCELO) exibem, tipicamente, rápida invasão local, alta propensão à metástases linfonodais 

precoces e, consequentemente, baixas taxas de sobrevida
3,4

. 

 Apesar dos avanços contínuos no tratamento oncológico, as taxas de mortalidade para 

o CCEO, mesmo em estágios iniciais, encontradas em diferentes populações, tem 

permanecido praticamente inalteradas, motivando a busca por fatores prognósticos (clínicos, 

morfológicos e moleculares) que possam melhor predizer a sobrevida dos pacientes
5,6

. Neste 

sentido, alguns estudos que investigam a resposta de choque térmico (HSR, do inglês heat 

shock response) na carcinogênese e progressão tumoral sugerem que as proteínas associadas a 

essa via podem ser utilizadas como biomarcadores na predição do prognóstico de pacientes 

acometidos por diversos tipos de neoplasias malignas, incluindo o CCEO
7,8

.  

Como regulador dominante da resposta do choque térmico, o fator de choque térmico 

1 (HSF1, do inglês heat shock fator 1) é o principal fator de transcrição ativado em resposta 

ao estresse proteotóxico, evento comum em células cancerígenas. Uma vez ativado, induz a 

expressão de proteínas de choque térmico (HSPs, do inglês heat shock proteins), que são 

chaperonas que protegem as proteínas mal montadas da destruição, conduzindo-as por 

organelas e auxiliando-as na sua reparação
8,9

. Além disso, há evidências crescentes de que a 

regulação dependente de HSF1 de genes não-HSPs está envolvida no metabolismo da glicose, 

autofagia, iniciação e crescimento de tumores, regulação do ciclo celular, bem como no 

processo de angiogênese, desenvolvimento de metástases e na redução da sensibilidade das 

células cancerígenas à terapia. O HSF1 também afeta as principais vias de sobrevivência e 

regulação das células, incluindo p53, RAS / MAPK, cAMP / PKA, mTOR e sinalização de 

insulina
9,10

. 

Ao longo dos últimos anos, algumas pesquisas mostraram que o HSF1 encontra-se 

superexpresso em carcinomas de diversas localizações anatômicas, como endométrio, fígado, 

rim, cólon, próstata, mama e colo do útero. Assim, alguns autores sugerem que HSF1 pode ser 

um importante modulador na progressão tumoral e, portanto, funcionaria como um 



50  

biomarcador prognóstico e possível alvo terapêutico no tratamento oncológico
11,12

, sendo 

poucos os trabalhos que investigaram HSF1 em CCEO
13,14,15

. Portanto, esclarecer os 

mecanismos de atuação de HSF1 no CCEO pode ajudar a identificar as funções deste fator no 

comportamento biológico do tumor. 

Desta forma, a presente pesquisa investigou a expressão imunoistoquímica de HSF1 e 

sua correlação com parâmetros clinicopatológicos e sobrevida de pacientes com CCELO. 

Foram também determinados os efeitos biológicos causados pela regulação negativa de HSF1 

em uma linhagem de CCELO, para melhor compreender a participação deste fator de 

transcrição na tumorigênese do câncer de língua oral. 

 MATERIAL E MÉTODOS 

Pacientes e dados clinicopatológicos 

Este estudo incluiu 70 pacientes que foram submetidos à cirurgia para tratamento de 

carcinoma de células escamosas de língua oral (CCELO), em um centro de tratamento do 

câncer no nordeste do Brasil, entre os anos de 2001 a 2010. Os pacientes não foram 

submetidos a tratamento radioterápico e/ou quimioterápico previamente à cirurgia. Todas as 

informações clínicas relevantes foram obtidas de prontuários médicos. Para fins de análise de 

sobrevida, apenas casos com informações de acompanhamento com no mínimo 5 anos foram 

incluídos. A caracterização clínica dos pacientes está resumida na Tabela 1. Foram 

selecionados também 30 casos de mucosa oral normal (MON) para controle, obtidos de 

margens cirúrgicas livres de inflamação de espécimes de mucocele. Antes de sua realização, 

esta pesquisa teve seu conteúdo aprovado por um comitê de ética local. 

Estudo morfológico 

Blocos de parafina de todos os casos foram selecionados e novos cortes foram corados 

pela técnica da hematoxilina e eosina. As lâminas foram escaneadas com auxílio do 

equipamento Scanner Panoramic MIDI (3DHISTECH® Kft. 29-33, Konkoly-Thege M. str. 

Budapest, Hungary, H-1121) e analisadas por um patologista oral previamente calibrado 

através do programa de visualização Panoramic Viewer 1.15.2 (3DHISTECH® Kft. 29-33, 

Konkoly-Thege M. str. Budapest, Hungary, H-1121). Os casos selecionados foram gradados 

de acordo com o sistema de gradação histopatológica de malignidade proposto por Bryne
16

, 

que analisou o grau de ceratinização, pleomorfismo nuclear, infiltrado inflamatório e padrão 

de invasão no front tumoral, sendo os casos classificados, nesta pesquisa, como baixo grau 
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(pontuação total de 4 a 8) e alto grau de malignidade (pontuação > 8). No modelo de risco 

histológico
17

, os casos foram classificados em tumores em baixo risco (pontuação 0), risco 

intermediário (pontuação 1 ou 2) e alto risco (pontuação > 3), com base na avaliação do pior 

padrão de invasão, resposta inflamatória do hospedeiro e invasão perineural. Por fim, de 

acordo com o modelo BD
3
, que baseia-se na análise da presença de aglomerados de células 

neoplásicas (B - tumor budding) e profundidade do tumor (D - depth of invasion), os casos 

foram classificados, nesta pesquisa, como baixo/intermediário risco e alto risco. 

Método imunoistoquímico 

A imunoistoquímica foi realizada utilizando o anticorpo primário anti-HSF1 (1:1000 – 

overnight) (#4356 Cell Singnaling), seguindo a técnica da imunoperoxidase, com detecção 

por meio do sistema HI DEF (HRP, Polymer System). Como controle positivo foram 

utilizados cortes de carcinoma de mama e como controle negativo, os cortes foram 

submetidos a todas as etapas descritas acima, mas substituindo o anticorpo primário por 1% 

de albumina sérica bovina a 1%.  

A análise da imunoexpressão do HSF1 em CCELO e MON foi realizada a partir da 

adaptação do estudo de Ishiwata et al 
18

. Foram analisados 5 campos de cada lâmina, 

utilizando o programa de visualização Panoramic Viewer, em uma amplitude correspondente 

ao aumento de 400x do microscópio de luz, sendo analisada a imunomarcação nuclear de 

HSF1. Foi avaliada a porcentagem de células com núcleos imunomarcadas de acordo com a 

fórmula: %= número de células imunomarcadas / número total de células (incluindo as células 

negativas) x 100. Além de ter sido contado o número células com núcleos imunomarcados, foi 

também examinada a intensidade da imunorreação através de escores: 1 (fraco), 2 

(moderado), 3 (intenso). Em seguida o número de células e o escore de imunomarcação foram 

multiplicados gerando um escore de intensidade de marcação imunoistoquímica, segundo a 

fórmula a seguir: 1 x número de células marcadas fracamente no campo = A; 2x número de 

células moderadamente marcadas no campo = B; 3x número de células intensamente 

marcadas no campo = C. Para a análise da associação da imunoexpressão de HSF1 com 

parâmetros clinicopatológicos, foram considerados apenas os casos de CCELO que 

excedessem o mais alto escore de intensidade de imunomarcação da MON. Em seguida, foi 

feita a categorização dos casos que apresentaram superexpressão de HSF1 em CCELO. Foi 

determinada a mediana dos escores de imunomarcação dos casos superexpressos. A partir 

dessa mediana, os casos com superexpressão de HSF1 foram categorizados em dois grupos: 
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menor superexpressão (casos com escore de imunomarcação até a mediana) e maior 

superexpressão (casos com escore de imunomarcação maior que a mediana). 

Cultura de células 

Foram utilizadas as linhagens celulares HaCAT, HSC3, SCC-15 e SCC-25. A HaCAT 

representa uma linhagem de queratinócitos imortalizados, mas não transformados (BouKamp 

et al., 1988). As linhagens SCC-15 (CRL-1623), SCC-25 (CRL-1628) são provenientes de 

CCELO, adquirida da American Type Culture Collection (ATCC, EUA) e cultivadas 

conforme recomendado em uma mistura 1:1 do meio de Eagle modificado por Dulbecco e 

meio F12 (DMEM / F-12; Invitrogen, EUA) suplementado com soro fetal bovino a 10% 

(FBS), 400 ng / ml de hidrocortisona (Sigma-Aldrich, EUA) e antibióticos. A linhagem 

HSC3, proveniente de CCELO altamente invasivo, foi obtida da Japan Health Sciences 

Foundation (Osaka, Japão) e cultivadas em meio F12 (DMEM / F-12; Invitrogen, EUA) 

suplementado com FBS a 10%, 50 μg / ml de ácido ascórbico (Sigma-Aldrich, EUA), 400 ng 

/ ml de hidrocortisona (Sigma-Aldrich, EUA) e antibióticos. Todas as células foram mantidas 

a 37 ° C em uma atmosfera umidificada de 5% de CO2. 

PCR quantitativo 

O RNA total das linhas celulares foi isolado com o reagente TRIzol® (Invitrogen, 

EUA), de acordo com o protocolo do fabricante. Após o tratamento com DNase I, 1 µg de 

RNA por amostra foi usado para gerar cDNA usando Oligo-dT (Invitrogen, EUA) e 

transcriptase reversa (enzima Superscript II RT, Invitrogen, EUA). Os cDNAs resultantes 

foram submetidos a qPCR usando iniciadores específicos e PowerUpTM SYBR® Green 

Master Mix (Applied Biosystems, Inglaterra) no StepOnePlus Real Time PCR (Applied 

Biosystems, EUA). A expressão gênica foi determinada pelo método ΔΔCT e o gene PPIA 

(ciclofilina A) foi utilizado como gene de referência para normalização dos dados. Os pares 

de primers para HSF1 foram 5’GCCAAGGAGGTGCTGCCCAAGTAC3’ (sense) e 5’ 

GGCCGCCCTGCTCGATGTG3’ (antisense), para E-caderina foram 

5’ACAGCCCCGCCTTATGATT3’ (sense) e 5’TCGGAACCGCTTCCTTCA3’ (antisense), 

para vimentina foram 5’GGCTCGTCACCTTCGTGAAT3’ (sense) e 

5’TCAATGTCAAGGGCCATCTTAA3’ (antisense) e para PPIA foram 

5’GCTTTGGGTCCAGGAATGG3’ (sense) e 5’GTTGTCCACAGTCAGCAATGGT3’ 

(antisense). 
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Silenciamento estável de HSF1 

O silenciamento estável e específico do mRNA de HSF1 humano, nas células de 

CCELO, foi obtido pela transdução de partículas lentivirais (MISSION® shRNA Lentiviral 

Transduction Particles, Sigma-Aldrich, EUA). Foram utilizados lentivírus específicos, 

contendo uma construção para a expressão de oligonucleotídeos com estrutura de short 

hairpin contra o mRNA de HSF1 (HSF1 MISSION shRNA Lentiviral Transduction Particles 

heat shock transcription factor 1 - TRCN0000007482), portando um gene de resistência ao 

antibiótico puromicina, e lentivírus inespecíficos, contendo uma sequência embaralhada 

(MISSION® SHRNA - SHC002V). As sequências de nucleotídeos para HSF1 foram: seq1 

5’CCGGGCAGGTTGTTCATAGTCAGAACTCGAGTTCTGACTATGAACAACCTGCTTTTT3’ e 

seq2 

5’CCGGGCACATTCCATGCCCAAGTATCTCGAGATACTTGGGCATGGAATGTGCTTTTT3. A 

eficácia do silenciamento de HSF1 foi determinada por qPCR e Western blot.  

Análise por Western blot 

As proteínas (50 µg) foram separadas por 12% de SDS-PAGE e transferidas para 

membranas de nitrocelulose. As membranas foram incubadas com anticorpos específicos anti-

HSF1 (1∶1000, Cell Signaling, EUA) e anti-β-actina (1∶30000, Sigma-Aldrich, EUA) a 4ºC 

por 16 h. Após a incubação com anticorpos secundários, a detecção das proteínas foi 

capturada com o instrumento Alliance 9.7 (UVITEC, Reino Unido). 

Análise da viabilidade celular 

Para verificar o número de células viáveis em proliferação nas linhagens de CCELO 

transduzidas, 1.000.000 células foram cultivadas em 12 poços em placas de 96 poços 

(Corning, EUA) e mantidas à 37°C em atmosfera úmida contendo 5% de CO2 por 24 h. Após 

este período, foram adicionados 20µL do kit CellTiter 96® Non-Radioactive Cell 

Proliferation Assay (Promega, EUA) em cada poço e as placas foram mantidas à 37°C, em 

atmosfera úmida contendo 5% de CO2.  Após o período de 1 h e 2 h, a absorbância foi lida 

em comprimento de onda de 595nm (referência: 655nm) em leitor de ELISA (iMarkTM 

Microplate Reader, Bio-Rad, EUA). 

Índice de marcação com BrdU (bromodeoxiuridina) 
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As células foram plaqueadas em placas de 96 poços, a uma densidade de 10.000 

células por poço, em 100 μl de meio contendo 10% de FBS. Após 16 h, as células foram 

lavadas com PBS e cultivadas em meio sem soro por mais 24 h. Após este período, os meios 

foram substituídos por meios contendo 10% de FBS. As taxas de proliferação foram 

determinadas 24 h após a incubação medindo a incorporação de BrdU no DNA usando o kit 

ELISA BrdU (colorimétrico) de proliferação celular (Roche Applied Science, EUA). 

Análise do ciclo celular 

As células foram sincronizadas por 24 h em meio fresco não suplementado com FBS e 

liberadas em meio contendo 10% de FBS. Após 24 h, as células foram coletadas, fixadas em 

etanol a 70% por 30 min, tratadas com 10 μg / ml de RNAse (Sigma-Aldrich, EUA) e coradas 

com 50 μg / ml de iodeto de propídio (Sigma-Aldrich, EUA). A distribuição das células nas 

fases do ciclo celular foi analisada com o auxílio do citômetro de fluxo FACSCalibur (BD 

Biosciences, EUA) equipado com laser de argônio e o software ModFit LT (Verity Software 

House, EUA). 

Ensaio de invasão 

O ensaio de invasão foi realizado de acordo com Granato et al
18

.  

Análise de marcadores de TEM 

A expressão de marcadores de TEM (E-caderina e vimentina) nas células silenciadas e 

não-silenciadas foi avaliada por qPCR utilizando os pares de primers descritos previamente. 

Análise estatística 

 Para a análise comparativa da imunoexpressão de HSF1 no CCELO e na MON foi 

realizado o teste de t de Student utilizando a média da porcentagem de células imunomarcadas 

e a média do escore de intensidade da imunoexpressão. Para análise das variáveis qualitativas 

foram usados o teste Qui-quadrado de Pearson e o teste Exato de Fisher. As curvas de 

sobrevida foram construídas com base no método de Kaplan-Meier e comparadas com o teste 

de Log-rank. Para análise de sobrevida, foi utilizado o modelo de risco proporcional de Cox 

com um método stepwise incluindo todos os parâmetros. Todos os ensaios funcionais foram 

realizados em triplicata. Foi aplicado o teste U de Mann-Whitney ou análise de variância 

unidirecional (ANOVA) com comparações post-hoc com base no teste de comparações 

múltiplas de Tukey. Teste t de Student foi realizado para determinar as diferenças entre SCC-
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15-controle e SCC-15-shHSF1. Valores de p≤0,05 foram considerados significativos. As 

análises estatísticas e os gráficos foram realizados com os programas SPSS versão 20.0, 

GraphPad Prism® versão 5.0 ou MedCalc® versão 14.8.1. 

RESULTADOS  

Caracterização da amostra 

 A distribuição dos pacientes nas variáveis demográficas e clínicas é apresentada na 

Tabela 1. 

Gradações histopatológicas de malignidade 

A classificação histopatológica do tumor com base nos escores de Bryne (1998) 

mostrou que a maioria dos tumores (n = 58; 82,9%) apresentava alto grau de malignidade. O 

modelo de risco histológico classificou a maioria dos casos como risco intermediário (n = 37; 

52,9%), seguido por alto risco (n = 33; 47,1%) e não apresentou nenhum tumor de baixo 

risco. De acordo com a avaliação do modelo BD, houveram 47 casos (58,8%) com escore de 

alto risco e 33 casos (41,2%) com escore de risco baixo/intermediário. Não foram encontradas 

associações estatisticamente significativas entre os parâmetros clínicos analisados, a gradação 

histopatológica de Bryne e o modelo de risco histológico. Com relação ao modelo BD, 

observou-se que os tumores com tamanho T3-T4 foram significativamente mais associados à 

gradação de alto risco (p<0,01). A associação entre os sistemas de classificação histológica e 

as características demográficas e clínicas é mostrada na Tabela 2. 

Análise de sobrevida livre de doença e sobrevida global 

A análise da sobrevida dos pacientes da amostra encontrou taxas de sobrevida livre de 

doença e sobrevida global de 47,84% e 68,20%, respectivamente. Observou-se que os casos 

de baixo grau de malignidade, de acordo com a gradação de Bryne, apresentaram maior taxa 

de sobrevida livre de doença quando comparados aos casos de alto grau, tendo sido 

encontrado resultado estatisticamente significativo (p= 0,05) (Hazard ratio [HR]= 5,57 [0,75 – 

41,03]. Tamanho do tumor (T1-T2) (p= 0,04) (Hazard ratio [HR]= 2,56 [0,98 – 6,71], 

ausência de recidiva local (p= 0,02) (Hazard ratio [HR]= 2,91 [1,14 – 7,39],  e casos gradados 

como de baixo/intermediário risco segundo o modelo BD (p= 0,02) (Hazard ratio [HR]= 4,72 

[1,08 –20,57], associaram-se de forma significativa a melhores taxas de sobrevida global em 5 
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anos. O modelo de risco histológico de Brandwein-Gensler et al. (2005) não teve nenhuma 

associação significativa com a sobrevida dos pacientes analisados (Figura 1). 

HSF1 é superexpresso em casos de CCELO em relação à MON 

A imunoexpressão nuclear de HSF foi observada em todos os casos analisados, tanto 

de MON quanto de CCELO. Foi possível identificar também a transição das intensidades de 

marcação entre regiões do epitélio normal para o epitélio displásico e também do epitélio 

normal para áreas de invasão tumoral, nas quais a marcação apresentava tendência a ser mais 

intensa (figura 2). Foram encontrados resultados estatisticamente significativos (p<0,01) ao 

serem comparadas tanto as médias do escore de intensidade de marcação quanto às médias 

dos percentuais de imunopositividade da MON e do CCELO (tabela 3). Os escores de 

imunomarcação no CCELO variaram de 1,04 a 2,34, enquanto que na MON esta variação 

ficou entre 0,21 e 1,36. Em apenas 5 casos de CCELO, foram obtidos escores de intensidade 

de imunoexpressão menor que o mais alto escore encontrado para os casos de MON (1,36) e, 

portanto, estes casos foram desconsiderados durante a análise da associação da 

imunoexpressão com parâmetros clinicopatológicos e, também, na análise de sobrevida. Não 

foram encontradas associações estatisticamente significativas entre a superexpressão da 

proteína HSF1 e os parâmetros clínicopatológicos e as taxas de sobrevida dos casos de 

CCELO presentes na amostra deste estudo. 

HSF1 é superexpresso em linhagens celulares de CCELO em relação a queratinócitos 

imortalizados 

Por meio de qRT-PCR, observou-se que a expressão de HSF1 foi significantemente 

maior nas linhagens celulares de CCELO em comparação com a linhagem HaCAT (figura 3). 

A partir destes resultados, foi escolhida a linhagem SCC15, para realização dos ensaios 

funcionais, diante da maior estabilidade desta linhagem durante a cultura de células em 

relação à linhagem SCC25. 

Eficiência do silenciamento de HSF1 em linhagem de CCELO 

A partir de dois clones de células SCC-15 transfectados (seq1 e seq2), foram 

realizados experimentos de caracterização do silenciamento através de qRT-PCR e Western 

Blot. A avaliação feita por qRT-PCR e testada através do teste ANOVA, revelou diferença 

estatisticamente significativa na expressão do HSF1 entre o clone silenciado selecionado seq1 

SCC-15sh-HSF1 (*p<0,0001) e seq2 SCC-15sh-HSF1 (**p<0,001)  em relação à linhagem 
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controle (SCC-15sh-Controle). Posteriormente, foi escolhido o clone específico de células seq 

1 SCC-15sh-HSF,  no qual o silenciamento foi mais efetivo. Na figura 4 é possível observar a 

expressão relativa do HSF-1 nos clones estudados.  

Silenciamento de HSF1 não interferiu na viabilidade de células de CCELO 

Não foi identificada diferença significativa com relação à viabilidade celular entre as 

células controle e silenciadas para HSF1 (p= 0,18) (figura 5).  

Silenciamento de HSF1 inibiu a proliferação de células de CCELO 

O ensaio proliferativo realizado através do índice de incorporação de BrdU revelou 

redução significativa da proliferação celular na linhagem silenciada. A média de incorporação 

de BrdU na linhagem SCC-15-shControle foi de 0,09 (±0,02) e de 0,03 (±0,01) no grupo 

SCC-15-shHSF1 (p*< 0,005) (Figura 6).  

Silenciamento de HSF1 interferiu na distribuição das células de CCELO nas fases do 

ciclo celular 

Observou-se aumento significativo das células silenciadas para HSF1 nas fases G0/G1 

do ciclo celular (*p<0,01) e, em contrapartida, notou-se redução significativa destas células 

na fase de Síntese (**p<0,001) (figura 7).  

Silenciamento de HSF1 reduz a capacidade invasiva de células de CCELO 

Observou-se uma redução da capacidade invasiva das células silenciadas em 

comparação ao grupo controle. A média de células invasivas na linhagem SCC-15sh-HSF1 

foi 0,08 (± 0,03), enquanto que na linhagem controle foi 0,20 (±0,12). A diferença foi 

estatisticamente significativa (p*<0,05) (figura 8).  

Silenciamento de HSF1 inibe a TEM em células de CCELO 

Notou-se diferença estatisticamente significativa, diante da redução da expressão de 

vimentina (**p<0,001) e aumento nos níveis de E-caderina (*p<0,005) na linhagem 

silenciada (Sh-HSF1) em comparação com a linhagem controle (figura 9). 

DISCUSSÃO 

 Muitos parâmetros clinicopatológicos foram utilizados na busca de fatores 

prognósticos do CCEO, contudo, as taxas de mortalidade tem permanecido praticamente 
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inalteradas em diferentes populações
5,19

. Mesmo diante de algumas limitações do sistema 

TNM, visto que casos de mesmo estágio clínico podem exibir desfechos totalmente 

divergentes
21

, foi observado que tumores com tamanho T3-T4 impactaram negativamente na 

sobrevida global da presente amostra. Além disso, recidivas locais também comprometeram 

significativamente a sobrevida global dos pacientes. Mucke et al.
6
 evidenciaram que recidivas 

de CCELO estavam relacionadas a uma menor sobrevida global e estes autores concluíram 

ainda que a maior espessura tumoral poderia ter associação com tal evento e, principalmente, 

com  metástases linfonodais. Tendo em vista as evidências do alto risco de recidivas e 

metástase linfonodais atribuídas a maior profundidade de invasão, a mais recente classificação 

do sistema TNM incorporou este critério na tentativa de aumentar o poder preditivo do 

estadiamento clínico sobre o prognóstico dos pacientes. Como são mudanças recentes, seu 

verdadeiro impacto sobre o estadiamento e sobrevida ainda permanecem incertos 
19,21

. 

Baseados na análise dos achados microscópicos do CCELO, sistemas de gradação tem 

sido também frequentemente usados em estudos que visam correlacionar esses achados ao 

comportamento tumoral. Assim como observado por Silveira et al.
22

 e Sawazaki-Calone et 

al.
23

, nesta investigação, não foram vistas correlações significativas da gradação de Bryne 

com os aspectos clínicos do tumor, descritos na tabela 1, porém, notou-se impacto negativo 

dos casos de alto grau na sobrevida livre de doença. Sawazaki-Calone et al.
23

, Rodrigues et 

al.
24

, Kolokythas et al.
25

 corroboram nossos resultados e também não evidenciaram a 

associação do modelo de risco histológico com o comportamento tumoral, nem com a sua 

repercussão sobre o prognóstico dos casos avaliados. Tal fato pode ser atribuído à baixa 

reprodutividade e alta subjetividade dos critérios avaliados por este modelo, podendo sofrer 

alta variação intra e inter observadores. Nos últimos anos, dados promissores mostraram o 

poder preditivo na sobrevida dos pacientes ao ser utilizado o modelo BD
26,27,28

. Os resultados 

obtidos de estudos com este modelo foram reforçados pelos achados aqui expostos, uma vez 

que os casos gradados como de alto risco foram significativamente associados a tumores T3-

T4 (87%) e a piores índices de sobrevida global. Steigen et al.
29

 enfatizam que protocolos de 

gradação mais simples e descomplicados aumentam a reprodutibilidade e possuem maior 

valor prognóstico, características que, portanto, são observadas no modelo BD. 

Os avanços na caracterização de biomarcadores moleculares podem contribuir para 

uma melhor compreensão do comportamento do CCEO e no desenvolvimento de tratamentos 

individualizados que tenham repercussão positiva na sobrevida dos pacientes. Nesta 

perspectiva, HSF1 vem sendo considerado um biomarcador de prognóstico independente e 
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um potencial alvo das terapias anticâncer, cuja inibição pode potencializar os efeitos de outros 

tratamentos como quimioterapia e radioterapia
8,30,31

. 

Na tentativa de melhor compreender a participação de HSF1 no câncer oral, a análise 

imunoistoquímica realizada demonstrou uma superexpressão deste fator de transcrição no 

CCELO em relação à MON, tal como observado nos trabalhos de Kim et al.
13

e Ishiwata et 

al.
14

. Esta superexpressão tem sido associada a um pior comportamento biológico de diversos 

tipos de câncer e à reduzidas taxas de sobrevida
32,33

. Nesta investigação, a superexpressão de 

HSF1 nos casos de CCELO analisados não foi correlacionada significantemente aos 

parâmetros clinicopatológicos, nem às taxas de sobrevida. Este dado pode refletir a influência 

de modificações pós-traducionais que estão envolvidas na regulação e atenuação do potencial 

de ativação de HSF1
7
. Além disso, deve-se considerar que este achado também pode ser uma 

característica inerente desta amostra, restrita a 70 casos. Em contrapartida, Ishiwata et al.
18

 

estudando a correlação de HSF1 com tais parâmetros, encontraram resultados significativos 

ao observarem sua maior expressão em tumores T3-T4 e em casos pobremente diferenciados. 

Estes autores sugerem que HSF1 desempenha um papel importante na progressão do CCEO e 

que, portanto, pode ser considerado um promissor biomarcador e um potencial alvo das 

terapias anticâncer. 

Para melhor entender a atuação de HFS1 em diferentes mecanismos da biologia 

tumoral, optou-se pela realização de estudos funcionais in vitro em uma linhagem de CCEO.  

O HSF1 parece participar da regulação da proliferação celular, um aspecto central da 

formação e evolução do tumor
8
. De acordo com resultados aqui apresentados e com os 

obtidos por Kim et al.
13 

 e Ishiwata et al.
14

, em linhagens de CCEO, os níveis de HSF1 

estavam mais altos em relação aos ceratinócitos normais. Constatou-se, também, que o 

silenciamento mediado por shRNA na linhagem celular aqui estudada repercutiu sobre o ciclo 

celular, com aumento das células nas fases G0/G1 e redução na fase de síntese e diminuiu 

fortemente a proliferação e. Nesta mesma perspectiva, foi observada, por Yang et al.
35

, a 

íntima relação de HSF1 com o ciclo celular ao ser visto que sua expressão aumenta os níveis 

de ciclina e suprime p21 e p27, contribuindo para o avanço das células nas fases do ciclo, 

induzindo desta forma o crescimento tumoral. Ressalta-se, ainda, a importância de HSF1 na 

resistência ao estresse celular durante a mitose, por atuar na manutenção do proteoma, via 

ativação de chaperonas, e apoiar a alta demanda biossintética de células cancerígenas
10,35

.  
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Embora não tenha sido notada diferença entre a viabilidade celular nas linhagens 

controle e silenciada, nos experimentos realizados, uma das funções clássicas de HSF1 é 

induzir vários mecanismos para suprimir a apoptose, a partir da regulação positiva de 

proteínas anti-apoptóticas, incluindo Bcl-xL, Mcl-1, Bcl-2 e survivina, mediada pela 

expressão de chaperonas, como Hsp27 e BAG3. Outro meio de sobrevivência influenciado 

por HSF1 é a autofagia, diretamente relacionada à dessensibilização ao tratamento 

quimioterápico
36,37

. 

Foi demonstrado também que o silenciamento de HSF1 reduziu a capacidade de 

invasão da linhagem de células estudadas e que, nas células silenciadas, ocorreu indução de 

E-caderina e redução de vimentina, sugerindo que a inibição deste fator suprime a TEM. 

Resultados semelhantes de que a invasão é reduzida com a perda de HSF1 foram observados 

em culturas celulares de carcinomas de próstata e gástrico
38,39

.  

Destaca-se que existem vários mecanismos propostos pelos quais o HSF1 promove 

fenótipos metastáticos por meio da TEM. HSF1 pode ligar-se e regular positivamente Slug e 

β-catenina e, sua inibição, em um modelo de tumor pulmonar, promoveu redução na migração 

associada à diminuição da vinculina, uma proteína de ligação à actina conhecida por 

promover a migração celular. Foi observado que o HSF1 interage com miRNAs que induzem 

à regulação positiva da MMP2 / 9 e altera a dinâmica da actina para permitir a migração e 

invasão das células tumorais.  Também já foi vista sua interação e regulação cooperativa com 

a expressão da proteína associada à metástase 1, além de ser ativado ou ter sua expressão 

aumentada em populações de células-tronco tumorais
8,40,41

. Recentemente, Wang et al.
15

 

utilizando amostras para análise do microambiente tumoral, por estudo imunoistoquímico e 

cultura de células, observaram que a infiltração estromal por CAFs positivos para HSF1 está 

significativamente associada à invasão, metástase e mau prognóstico de pacientes com CCEO 

e que, portanto, possuem potencial para promover a progressão neste tipo de tumor.  

Como visto, HSF1 não executa uma função padrão de oncogene ou gene supressor de 

tumor, e, portanto, é importante observar que níveis aumentados de HSF1 ativo por si só não 

causam a iniciação do tumor. Entretanto a sua atuação influencia muitas vias do metabolismo 

celular que possibilita a progressão tumoral
32,35

.  

CONCLUSÕES 



61  

Embora também expresso na MON, a significativa superexpressão de HSF1 nos casos 

de CCELO e sua participação na proliferação, capacidade de invasão e TEM sugere que este 

fator de transcrição desempenhe, de fato, diversas funções que ajudam a manter a estabiidade 

da célula neoplásica em meio às condições estressoras do microambiente tumoral. Portanto, 

estratégias envolvendo a supressão de HSF1 podem futuramente ser uma ferramenta 

terapêutica útil no controle da progressão do CCELO.  
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Tabela 1: Caracterização demográfica e clínica dos casos de CCELO 

Parâmetro Casos 

CCELO 

n (%) 

Gênero 

Masculino 

Femino 

 

47 (67,1) 

23 (32,9) 

Idade 

≤ 60 anos 

> 60 anos 

 

31(44,3) 

39 (55,7) 

Tabagismo 

Sim  

Não 

Sem dados 

 

51 (72,9) 

8 (11,4) 

11 (15,7) 

Etilismo 

Sim  

Não 

Sem dados 

 

35 (50,0) 

12 (17,1) 

23 (32,9) 

Tamanho do tumor (T)  

T1 –T2 

T3 –T4 

Sem dados 

42 (60,0) 

23 ( 32,9) 

5 (7,1) 

Comprometimento linfonodal (N) 

N0 

N1-2  

Sem dados 

 

33 (47,1) 

32 (45,8) 
5 (7,1) 

Metástase à distância (M) 

M0 

M1 

Sem dados 

65 (92,9) 

0 (0,0) 

5 (7,1) 

Estadiamento (TNM) 

I -II 

III-IV 

Sem dados 

25 (35,8) 

40 (57,1) 

5 (7,1) 

Tratamento 

Cirurgia 

Cirurgia + QT e/ou RT 

18 (25,7) 

52 (74,3) 

Recidiva 

Sim  

Não 

15 (21,4) 

55 (78,6) 

Segundo tumor primário 

Sim  

Não 

7 (10,0) 

63 (90,0) 

Metástase linfonodal após tratamento 

Sim  

Não 

8 (11,4) 

62 (88,6) 

Metástase à distância após tratamento 

Sim  

Não 

3 (4,3) 

67 (95,7) 

Legenda: QT: quimioterapia; RT: radioterapia. 
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Tabela 2: Associação da Gradação de malignidade de Bryne, Modelo de risco histológico e Modelo BD em relação a parâmetros clínicos 

*Casos sem registro do TNM

Parâmetro Gradação de Bryne p Modelo de risco histológico p Modelo BD p 

Baixo grau 

n (%) 

Alto grau 

n (%) 

            Risco 

intermediário n (%) 

      Alto  

risco n (%) 

            Risco 

baixo/intermediário n (%) 

 

  Alto 

risco n (%) 

 

T categorizado* 

T1 + T2  

T3 + T4 

 

9 (81,8) 

2 (18,2) 

 

33 (61,1) 

21 (38,9) 

 

0,30 

 

25 (71,4) 

10 (28,6) 

 

     17 (56,7) 

    13 (43,3) 

 

0,21 
 

16 (39,0) 

3 (13,0) 

 

25 (61,0) 

20 (87,0) 

<0,01 

N categorizado* 

N0 

N1 + N2 

 

7 (63,6) 

2 (36,4) 

 

26 (48,1) 

28 (51,9) 

 

0,51 

 

18 (51,4) 

17 (48,6) 

 

    15 (50,0) 

    15 (50,0) 

 

0,90 
 

12 (37,5) 

7 (21,9) 

 

20 (62,5) 

25 (78,1) 

0,17 

 

Estadiamento clínico* 

I ou II 

III ou IV 

 

6 (54,5) 

5 (45,5) 

 

19 (35,2) 

35 (64,8) 

 

0,22 

 

15 (42,9) 

20 (57,1) 

 

    10 (33,3) 

    20 (66,7) 

 

0,43 

 

10 (41,7) 

9 (22,5) 

 

14 (58,3) 

31 (77,5) 
0,10 

Recidiva local 

Ausente 

Presente 

 

11 (91,7) 

1 (8,3) 

 

44 (75,9) 

14 (24,1) 

 

0,43 

 

29 (78,4) 

8 (21,6) 

 

    26 (78,8) 

    7 (21,2) 

 

0,96 18 (33,3) 

5 (33,3) 

36 (66,7) 

10 (63,7) 

1,00 

Metástase linfonodal após 

tratamento 

Ausente 

Presente 

 

12 (100,) 

0 (0,0) 

 

50 (86,2) 

8 (13,8) 

 

0,33 

 

32 (86,5) 

5 (13,5) 

 

    30 (90,9) 

    3 (10,1) 

 

0,71 

17 (27,9) 

6 (75,0) 

44 (72,1) 

2 (25,0) 

0,01 

Metástase à distância após 

tratamento 

Ausente 

Presente 

 

11 (81,7) 

1 (8,3) 

 

56 (96,6) 

2 (3,4) 

 

0,43 

 

36 (97,3) 

1 (2,7) 

 

    31 (93,9) 

    2 (6,1) 

 

0,59 

 

22 (33,3) 

1 (33,3) 

 

44 (67,7) 

2 (66,7) 
1,00 
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Tabela 3: Análise comparativa da imunoexpressão de HSF1 em MON e CCELO segundo o escore de 

intensidade de marcação celular e percentual de imunopositividade.  

Legenda: CCELO: carcinoma de células escamosas de língua oral, MON:mucosa oral normal, DP: Desvio 

padrão, LI: Limite inferior, LS: Limite superior, IC: Intervalo de confiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupo n Média 

(±DP) 

   LI-LS 

IC (95%) 

p 

 Escore de intensidade CCELO 

MON 

70 

30 

1,79 (± 0,26) 

0,74 (±0,34) 

1,72-1,84 

0,61-0,86 

<0,01 

Percentual de 

imunopositividade 

CCELO 

MON 

70 

30 

89,87 (±4,82) 

53,56 (± 20,43) 

88,72-91-02 

45,92-61,18 

<0,01 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 6 
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Figura 8 
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Legendas 

Figura 1: Curvas de Kaplan-Meier com estimativas de sobrevida livre de doença e sobrevida 

global em 5 anos. 

Figura 2: Imunoexpressão de HSF1 em MON e CCELO. A. Maior quantidade de células 

imunomarcadas nas camadas basal e parabasal da MON, com intensidade de marcação 

variando de fraca a moderada. B. Imunomarcação de HSF1 na transição entre epitélio normal 

e epitélio displásico. C. Distribuição das células com imunomarcação intensamente positivas 

em toda a extensão do epitélio neoplásico no carcinoma in situ. D. Imunomarcação de HSF1 

em área de transição entre epitélio normal e CCELO. 

Figura 3: Expressão de HSF1 nas linhagens celulares de queratinócito normal (HaCAT) e 

CCELO (HSC3, SCC15, SCC25). As linhagens celulares de CCELO apresentaram uma 

expressão significantemente maior de HSF1 comparado com HaCAT. Os valores foram 

normalizados pelos níveis de GAPDH e são expressos em relação aos níveis de HaCAT. 

*p<0,01; **p<0,005. 

Figura 4: A. Análise da expressão de HSF1 por qRT-PCR. Os dois clones silenciados para o 

gene HSF1 (seq 1 e seq 2) exibiram significativa redução da expressão gênica de HSF1 em 

relação às células utilizadas como controle. *p<0,0001; **p<0,001. B. Pelo ensaio de Western 

Blot também foi possível observar a redução da expressão do HSF1 na linhagem silenciada 

seq 1 SCC-15sh-HSF1. 

Figura 5: Análise da viabilidade celular. Nota-se ausência de diferença estatisticamente 

significativa entre as linhagens SCC-15sh-Controle e SCC-15sh-HSF-1 (p=0,18). 
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Figura 6: Análise da proliferação através da incorporação de BrdU. A linhagem Sh-HSF1 

exibiu significativa redução da proliferação em relação às células utilizadas como controle 

(p*< 0,005). 

Figura 7: Influência de HSF1 na distribuição celular nas fases do ciclo celular (*p<0,01) 

(**p<0,001). 

Figura 8: Análise da capacidade invasiva das linhagens estudadas. A linhagem SCC-15sh-

HSF-1 demonstrou significativa menor quantidade de células invasivas quando comparada à 

linhagem SCC-15sh-Controle (p*<0,05). 

Figura 9: Análise da expressão de E-caderina e Vimentina por qRT-PCR. A linhagem 

ShHSF-1 exibiu significativa diminuição dos níveis de vimentina (**p<0,001) e aumento nos 

níveis de E-caderina (*p<0,005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75  

Considerações finais 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da presente pesquisa suscitaram as seguintes conclusões: 

 A superexpressão de HSF1 nos casos de CCELO em comparação à MON e a maior 

expressão nas linhagens tumorais em comparação aos queratinócitos imortalizados 

sugere que este fator de transcrição atue, de fato, no processo de tumorigênese, através 

de sua já relatada amplitude de funções que contribuem na manutenção da viabilidade 

da célula neoplásica em meio às condições estressoras do microambiente tumoral. 

 O silenciamento de HSF1 na linhagem de CCELO estudada inibiu a proliferação 

celular, capacidade de invasão e TEM, confirmando, portanto, sua importante 

participação no comportamento biológico tumoral. Diante do exposto, estratégias 

envolvendo a supressão de HSF1 podem, futuramente, ser uma ferramenta terapêutica 

útil no controle da progressão do CCELO.  
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