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RESUMO 
 

PROTEÔMICA FUNCIONAL DA CIRROSE E DO CARCINOMA HEPATOCELULAR, 
Aline Maria Araújo Martins. Orientador: Manoel Odorico de Moraes Filho. Tese de 
Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia – RENORBIO. 
Departamento de Fisiologia e Farmacologia, UFC, 2012. 
 

Introdução O câncer é o nome mais comum dado a uma série de eventos 

moleculares e fisiológicos que resultam na instabilidade genética e no desequilíbrio 

bioquímico nas células. Dentro os sete eventos celulares que regem o câncer destaca-

se neste trabalho o papel da inflamação crônica e do microambiente tumoral no 

desenvolvimento dos tumores. Para avaliar experimentalmente alguns destes eventos 

foi escolhido como modelo experimental, a cirrose resultante da hepatite crônica (viral 

e alcoólica) como progressora da neoplasia mais comum no fígado, o carcinoma 

hepatocelular. Objetivo Identificar e inter-relacionar as proteínas/enzimas envolvidas 

no processo inflamatório crônico da cirrose e o estabelecimento dos processos 

neoplásicos no carcinoma hepatocelular. Pacientes e Métodos Utilizando de técnicas 

de Proteômica diferencial, 2D DIGE acoplada à espectrometria de massa, foram 

analisadas, entre vários cenários biológicos, o perfil das proteínas solúveis em tecidos 

inflamatórios e no próprio carcinoma hepatocelular. Uma abordagem por meio da 

interação das proteínas anotadas em vias de sinalização foi realizada por meio do 

programa Metacore®. Resultados Neste estudo, proteínas que não haviam sido 

separadas e purificadas por meio de eletroforese em gel diferencial foram anotadas, 

como Macrófago metaloelastase - MMP12; Colagenase 3 – MMP13; endoplasmina - 

HSP90B1; Proteína S100 A6; Desintegrina e metaloproteinase com repetição de 

trombospondina 9 - ADAMTS9, estas desempenhando importante papel na 

carcinogêneses. Discussão Relevantes observações das vias de sinalização que 

regem cada cenário biológico proposto, foram realizadas e vias específicas em cada 

etiologia foram analisadas. Conclusão As proteínas/enzimas envolvidas no processo 

inflamatório crônico da cirrose e o surgimento/progressão do carcinoma hepatocelular 

foram identificadas e caracterizadas quanto à sua funcionalidade e a interação das 

mesmas, com outras proteínas diferenciais anotadas em cada cenário biológico foi 

avaliada dentro da perspectiva de suas vias de sinalização correspondentes. O 

microambiente tumoral exerce e sofre importante influência na variação da expressão 

gênica. 

 

Palavras-chave: cirrose, carcinoma hepatocelular, 2D DIGE, microambiente tumoral, 

vias de sinalização. 
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ABSTRACT 

 
FUNCTIONAL PROTEOMICS OF CIRRHOSIS AND HEPATOCELLULAR 
CARCINOMA, Aline Maria Araújo Martins. Supervisor: Manoel Odorico de Moraes 
Filho. PhD Thesis. Biotechnology Graduate Program – RENORBIO. Department of 
Physiology and Pharmacology, UFC, 2012. 

Introduction Cancer is the most common given name to a series of molecular and 

physiological events which result in genetic instability and biochemical imbalance in 

cells. Among the seven events that drives cell cancer, the role of chronic inflammation 

and tumor microenvironment in cancer development were highlighted in this work . To 

experimentally evaluate some of these events was chosen as an experimental model, 

cirrhosis resulting from chronic hepatitis (viral and alcoholic) as a progressor of 

hepatocellular carcinoma (HCC), the most common liver cancer. Goals To identify and 

correlate proteins/enzymes involved in chronic inflammatory process of cirrhosis and 

HCC establishment in cancer progress. Patients and Methods The profile of soluble 

proteins in inflammatory tissue and in  HCC were analyzed using  Functional 

Proteomics techniques of , such as 2D DIGE, coupled to mass spectrometry. The 

interaction within the identified proteins signaling pathways´ was performed by 

using MetaCore® software. Results In this study, where identified proteins that never 

been described in the literature, using differential gel electrophoresis within the different 

biological scenarios analyzed here, such as macrophage metalloelastase - MMP12; 

Collagenase 3 - MMP13; endoplasmina - HSP90B1; heat shock protein HSP 90β - 

HSP90AB1; Protein S100 A6; Disintegrin and metalloproteinase with a thrombospondin 

motifs 9 - ADAMTS9, those playing an important role in carcinogenesis. Discussion 

Relevant observations due to signaling pathways within the proposed biological 

scenario were analysed, as well as specific pathways in each etiology. Conclusion 

Proteins/enzymes involved in cirrhosis and chronic inflammatory progression and the 

development of HCC were identified and related by their functionality. The interaction 

between identified proteins within each biological scenario was evaluated from the 

perspective of its signaling pathways, and differences between those pathways were 

demonstrated. Tumor microenvironment plays and undergoes significant influence on 

the variation of gene expression. 

 

Keywords: cirrhosis, hepatocellular carcinoma, 2D DIGE, cancer microenvironment, 

signaling pathways 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Os Números Mundiais do Câncer  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, neoplasia define-se como 

“uma massa anormal de tecido, não coordenada, de multiplicação autônoma, 

que excede o crescimento de tecidos normais, onde os fatores de estímulo que 

induzem a alteração, não são reguláveis pelas vias de sinalização normal da 

célula, podendo a célula alterada, inclusive, evadir-se de seu sítio original”.  

 

As neoplasias também são “massas anormais de tecidos, cujo 

crescimento excede aquele dos tecidos normais e não está coordenada com os 

mesmos, persistindo da mesma maneira excessiva, após o término do estímulo 

que induziu a alteração” (WILLIS, 1952). 

 

Ainda em acordo com o último inventário mundial sobre a doença até o 

ano de 2000 (PARKIN et al., 2001) foram detectados 10,9 milhões de novos 

casos, com 6,7 milhões de óbitos, colocando o câncer como a doença 

responsável por 12% dos óbitos no mundo, sendo a segunda enfermidade que 

mais aflige a população mundial, perdendo somente àquelas provenientes do 

sistema circulatório (infarto, pressão alta; OMS, 2006). Por isso, as neoplasias 

tem se tornado, cada vez mais, o centro das decisões estratégicas 

governamentais, e um esforço concentrado tem sido realizado para entender 

os fatores que desencadeiam seu surgimento e progressão. Não obstante, as 

projeções para 2020 estimam que 16 milhões de novos casos serão 

diagnosticados, totalizando 30 milhões de pessoas com a doença, sendo que 

10 milhões por ano deverão ir a óbito. Deste total, sessenta por cento ocorrerão 

nos países em desenvolvimento, devido, ao envelhecimento da população, 

mas principalmente, por causa da falta de acesso ao diagnóstico precoce da 

doença (Figura 1.1; GLOBOCAN/IARC, 2008).     
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Figura 1.1. Relação entre incidência e mortalidade entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, dos vinte tipos de câncer mais prevalentes no mundo. Fonte 
GLOBOCAN/IARC, 2008. 
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Dentre os vinte tipos de câncer mais comuns, o de maior incidência 

mundial (para ambos os sexos) é o câncer de pulmão (com cerca de 1,61 

milhão de casos registrados mundialmente), seguido do de mama (com cerca 

de 1,38 milhão de casos registrados mundialmente) e do colorretal (com cerca 

de 1,24 milhão de casos registrados mundialmente) (Figura 1.2) 

(GLOBOCAN/IARC, 2008). No entanto, ano a ano, observa-se crescimento no 

número de casos de neoplasias menos comuns, como os observados para o 

câncer de fígado, com incidência anual de cerca de 750 mil casos por ano. 

 

Apesar dos números mundiais absolutos da prevalência de neoplasias 

estarem em ascensão, há uma preocupação em particular com o aumento do 

número de pessoas afligidas por esta doença nos países em desenvolvimento 

(KANAVOS, 2006). Este fato decorre principalmente da forte associação entre 

algumas neoplasias emergentes e a prevalência de infecções virais, como a 

associação que ocorre entre papilomavírus e o câncer do colo do útero e os 

vírus das hepatites B e C (HBV e HCV, respectivamente) e o câncer de fígado 

(SENER & GREY, 2005). 

 

O aumento da prevalência e incidência das neoplasias nos países em 

desenvolvimento reflete esta mudança entre a transição e a incidência global 

das doenças infecciosas e agudas para as doenças crônicas. Este fato torna-

se bastante claro quando comparados os óbitos entre as doenças infecciosas 

e as doenças crônicas nas últimas duas décadas, tendo estas últimas, 

superado as primeiras (BEAGLEHOLE & YACH, 2003).  

 

No Brasil, as neoplasias também configuram uma preocupação de 

ordem pública. As estimativas para o ano de 2010/2011 apontam para o 

surgimento de quase 500 mil novos casos, sendo os tipos mais comuns, os 

cânceres de próstata e de pulmão, mais prevalentes no sexo masculino; e os 

cânceres de mama e do colo do útero, no sexo feminino, reafirmando uma 

tendência observada no padrão de incidência da doença, em toda a América 

Latina. O diagnóstico de câncer de pele do tipo não melanoma (114 mil casos 

novos) será destaque nos números que surgem na população brasileira, 

seguido pelos tumores de próstata (52 mil), mama feminina (49 mil), cólon e 
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reto (28 mil), pulmão (28 mil), estômago (21 mil) e colo do útero (18 mil) (INCA, 

2010). 
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Figura 1.2. Incidência mundial dos dez tipos de câncer mais prevalentes em números absolutos e em porcentagem, até o ano de 2008. Fonte: 
GLOBOCAN/IARC, 2008. 
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Mudanças no estilo de vida dos países em desenvolvimento no que diz 

respeito ao acesso mais democrático aos alimentos concomitante à falta de 

orientação alimentar; a não adesão de grande parte da população a um 

programa de qualidade de vida e prática de exercícios, associado ao uso de 

tabaco são fatores comprovadamente sinérgicos (MURRAY & LOPEZ, 2007).    

 

Outros fatores relevantes que contribuem para o fardo desta doença no 

mundo estão relacionados: à falta de prioridade nas políticas públicas destes 

países com relação à problemática destas doenças; incapacidade do sistema 

de saúde em gerenciar a prevenção e tratamento de doenças crônicas, muitas 

delas corresponsáveis pelo surgimento destas neoplasias; falta de informação 

da população, principalmente de baixa renda, sobre esta afecção; e o próprio 

envelhecimento da população, e aumento de expectativa de vida nos países 

em desenvolvimento (MERLETTI et al., 2011; FERLAY et al., 2010; REELER & 

MELLSTEDT, 2006; BOSETTI et al., 2005; PLENISCAR & PLENISCAR, 2001).  

 

No entanto, dentre os fatores acima citados, nenhum parece fazer tanta 

diferença para uma mudança de cenário na epidemiologia do câncer quanto à 

capacidade de detecção e tratamento precoces destas neoplasias. O acesso a 

avançadas técnicas de diagnóstico e de terapias individualizadas (tailor-made) 

parecem ser de fundamental importância no combate a estas afecções que 

oneram mundialmente as sociedades (MICHOR et al., 2011). Esta mudança de 

paradigma já tem sido observada nos países mais desenvolvidos, com o 

acesso da população a novos métodos e tecnologias no combate à doença 

(MERLETTI et al., 2011; KANAVOS, 2006).    
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1.2.  Contextualização da Ocorrência do Carcinoma Hepatocelular 

(CHC) no Brasil e no Mundo 

 

Em todo o mundo, o câncer de fígado coloca-se em quinto lugar entre os 

cânceres mais comuns em homens (523 mil casos, 7,9% do total) e o sétimo 

em mulheres (226 mil casos, 6,5% do total), sendo que quase 85% destes 

casos ocorrem nos países em desenvolvimento (Figuras 1.3 e 1.4). Contudo, 

este câncer representa a terceira causa mais comum de óbito nos indivíduos 

afetados, pois a razão de sua incidência versus sua mortalidade é de 0.93 

(GLOBOCAN/IARC, 2008), com um aumento bastante significativo quando 

projetamos novos registros até 2020 (principalmente na população masculina). 

Destes casos diagnosticados, não havendo tratamento adequado, os 

pacientes, em sua maioria, evoluem ao óbito.  

 

A incidência do carcinoma hepatocelular (CHC) no mundo é bastante 

variável, porém se observa uma correlação bastante próxima da incidência 

desta doença e a prevalência de doenças crônicas do fígado, como as 

hepatites virais B e C (HBV e HCV, respectivamente). Dentro deste contexto 

destaca-se aqui, como alvo de interesse, as doenças infecciosas e crônicas 

que acometem o fígado. Na Tabela 10.1 da secção Material Suplementar, 

estão resumidos as etiologias mais prevalentes em pacientes acometidos pelo 

CHC no mundo. Nota-se assim, a importância do papel das doenças crônicas 

neste tipo de neoplasia (PARKIN et al., 2001). A correlação entre essas 

doenças infecciosas e o CHC será mais aprofundada posteriormente.  

 

A América Latina é classificada como uma região de baixa incidência de 

CHC (FASIO et al., 2010;  PARKIN et al., 2002), contudo números absolutos de 

pessoas acometidas pela doença e dados sobre a perspectivas de registros 

para esta região são inexistentes. FASIO e colaboradores (2010) traçaram um 

perfil multicêntrico da incidência de CHC e das principais etiologias registradas 

em 240 pacientes. Em suas observações constataram que o HCV é a doença 

crônica mais prevalente (em 38% dos casos) e que a cirrose parece ter um 

importante papel no desenvolvimento do CHC, sendo seu diagnóstico presente 

em 85% dos casos estudados. 
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Apesar das estimativas para o ano de 2010/2011 apontarem para o 

surgimento de quase 500 mil novos casos de câncer no Brasil, infelizmente, o 

câncer de fígado não é contabilizado nas estimativas estratificadas realizadas 

pelo INCA. No entanto, como há uma tendência mundial na incidência deste 

tipo neoplásico, podemos acreditar que o número de detecções deste tipo de 

tumor também irá aumentar. Um levantamento da incidência deste 

acometimento no Brasil foi realizado em 1997 por GONÇALVES e 

colaboradores. Neste levantamento realizado com 287 casos diagnosticados 

com CHC, 41,6% pacientes apresentavam HBV; 37% cirrose por alcoolismo e 

26,9% dos casos tinham como etiologia HCV. No entanto, de 202 casos, 71,2% 

dos pacientes com CHC apresentaram fígados cirróticos (GONÇALVES et al., 

1997), demonstrando mais uma vez a importante correlação da cirrose e do 

desenvolvimento do CHC. 

 

No Estado do Ceará, o câncer de fígado tem aparecido cada vez mais 

nas estatísticas referentes às afecções que acometem este órgão, muitas 

vezes com concomitância às doenças inflamatórias crônicas como as hepatites 

causadas por vírus HBV e HCV. A consolidação destes dados e desta vertente 

tem sido melhor avaliada após implementação do Centro de Transplante de 

Fígado do Hospital Universitário Walter Cantídeo (HUWC) em Fortaleza 

(comunicação pessoal, Dr. José Huygens Parente Garcia, Chefe da Unidade 

de Cirurgia do Hospital Universitário Walter Cantídeo). De maio de 2002 a julho 

de 2008, 294 transplantes ortotópicos de fígado foram realizados, dos quais 45 

pacientes submetidos a esta procedimento cirúrgico, apresentavam CHC. De 

acordo com este último levantamento publicado pelo grupo, a hepatite viral C 

(HCV) foi a etiologia mais prevalente (31% dos casos), seguido da hepatite C 

agravada por álcool (24,4% dos casos), cirrose  alcoólica (17.7% dos casos) e 

hepatite viral B (HBV) (13,3% dos casos) (COELHO et al., 2009). Para maiores 

detalhes, ver Tabela 10.2 na secção Material Suplementar deste trabalho. 
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Figura 1.3 Incidência do carcinoma hepatocelular (CHC) na população mundial por 100.000 habitantes. População masculina. GLOBOCAN/IARC, 2008. 
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Figura 1.4 Incidência do carcinoma hepatocelular (CHC) na população mundial por 100.000 habitantes. População feminina. GLOBOCAN/IARC, 2008. 



12 

 

1.3. A Importância do Transplante de Fígado no Tratamento do 

Carcinoma Hepatocelular (CHC)  

   

Carcinoma hepatocelular (CHC) é a neoplasia visceral mais freqüentes 

em todo o mundo e na maioria dos casos, pode resultar em doença hepática 

crônica, e falência fisiológica generalizada do fígado (D'ALESSANDRO et al., 

2009). Atualmente, o transplante de fígado é um dos últimos recursos viáveis 

para os pacientes em estágio final da doença e estratégias têm sido adotadas 

para maximizar a utilização de órgão de doadores, minimizando o atraso na 

lista de espera (MARTINS et al., 2012; STARKEY & BUCKELS, 2008). Apesar 

da utilização de critérios rigorosos para a seleção dos candidatos ao 

transplante, 10 a 20% dos receptores que são diagnosticados com o CHC 

sofrem recorrência do tumor após a intervenção cirúrgica (VIVARELLI, & 

RISALITI, 2011).  

 

Em 1995, MAZZAFERRO e colaboradores publicaram os resultados de 

um estudo prospectivo, onde demonstraram que, ao adotar rigorosos critérios 

de seleção para pacientes candidatos ao transplante hepático, critérios estes, 

baseados na relação entre o tamanho e número de nódulos tumorais, foi 

possível alcançar uma menor taxa de recidiva, comparada aos pacientes não 

submetidos a estes critérios, aumentando assim, em última instância, a 

sobrevida  dos pacientes submetidos a este procedimento cirúrgico. Os 

critérios estabelecidos no estudo ficaram conhecidos como Critérios de Milão e 

têm, desde então, sido a base para a seleção de pacientes candidatos ao 

transplante ortotópico de fígado, acometidos de cirrose e CHC (MAZZAFERRO 

et al., 1996). 

 

O procedimento cirúrgico curativo do CHC possui dois obstáculos 

principais: uma limitação funcional do fígado cirrótico, muitas vezes contra-

indica o transplante, pela existência de uma inflamação crônica subjacente; a 

outra é relativa ao risco de insuficiência hepática pós-operatória. É importante 

destacar que o primeiro fator citado pode levar à recorrência do CHC em mais 

de 50% dos casos de pacientes transplantados, a longo prazo (POON, 2007). 

Além disso, a cirrose hepática é, por si só, uma doença progressiva que limita 
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substancialmente a expectativa de vida. Por estas razões, o transplante 

ortotópico de fígado é considerado, universalmente, o tratamento ideal aos 

pacientes acometidos por cirrose crônica com ou sem a presença do carcinoma 

hepatocelular (CHC), uma vez que é considerado como um método terapêutico 

resolutivo, onde há a remoção tanto da neoplasia quanto da condição 

subjacente que pode resultar no surgimento do CHC (VIVARELLI, & RISALITI, 

2011; IWATSUKI et al., 1985). 

 

Os critérios acima descritos são atualmente empregados e visam 

minimizar o risco de recorrência, baseando as observações nas características 

do tumor, definidos por exames de laboratório e técnicas de imagem (LLOVET 

et al., 2005); e em alguns casos, por exames histopatológicos provenientes de 

biópsias prospectivas (D'ALESSANDRO et al., 2010). Os resultados obtidos 

quando implementados os Critérios de Milão e os Critérios de Barcelona para 

diagnótico, conjuntamente, como critérios a serem seguidos para a realização 

do transplante, são considerados como o "padrão ouro" nestas cirurgias 

(VÉGSÖ et al., 2012).  

 

No entanto, características moleculares importantes para eficácia no 

prognóstico de futuras complicações, atualmente, ainda não são utilizadas e, 

portanto, não podem ser avaliadas antes do transplante (VÉGSÖ et al., 2012).  
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1.4. Principais Etiologias Associadas ao Desenvolvimento do Carcinoma 

Hepatocelular (CHC) nos Pacientes Atendidos pelo Centro de 

Transplante de Fígado do Ceará (CTFC) 

 
 

O carcinoma hepatocelular (CHC), alvo de estudo deste trabalho, é 

formado por neoplasias de células epiteliais que afetam as células funcionais 

do fígado, os hepatócitos (WILLIS, 1952). Este tipo de carcinoma tende a 

invadir tecidos circundantes e originar metástases por meio de mecanismos 

não totalmente elucidados (Figura 1.5). 

 

O CHC é a mais importante complicação tardia proveniente de um 

processo de degeneração crônica do órgão derivada de uma hepatopatia 

primária, que causa progressivamente a ruptura da arquitetura hepática, 

causando uma inflamação persistente chamada hepatite. Hepatite é afecção de 

caráter inflamatório causada por um número de agentes etiológicos, incluindo 

vírus, bactérias, fungos, parasitas, medicamentos e produtos químicos, onde o 

tipo etiológico mais prevalente é o viral. Morfologicamente as hepatites causam 

distorção da arquitetura lobular hepática normal devido à necrose e apoptose e 

subseqüentes rearranjos celulares, causado por inflamações agudas e 

crônicas, aumento no número de macrófagos residentes (células de Kupffer) e 

não-residentes e proliferação celular.  

 

A maior manifestação clínica deste desarranjo tecidual é chamada 

cirrose. Cirrose é uma doença crônica do fígado que se caracteriza pela 

presença de lesões parenquimatosas e conseqüente fibrose, em sua maioria, 

irreversível (WILLIS, 1952).  

 

Várias etiologias estão associadas ao surgimento e progressão da 

cirrose e, subsequentemente, da possibilidade do surgimento de neoplasias no 

fígado. As etiologias que resultam na carcinogênese do fígado são bem 

definidas e estudadas, contudo os mecanismos moleculares envolvidos nestes 

eventos ainda não estão totalmente elucidados.  
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Figura 1.5 Foto de um carcinoma hepatocelular (CHC) (seta branca) localizado em fígado 
cirrótico. Foto cedida gentilmente pelo Dr. José Huygens P. Garcia, FAMED/UFC. 
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Vastos estudos epidemiológicos têm identificado diversos fatores de 

risco ligados ao aparecimento do CHC, incluindo àqueles fatores resultados do 

consumo abusivo de bebidas alcoólicas; àqueles derivados de esteato-hepatite 

não-alcoólica (NASH – Non-alcoholic Steatohepatitis); àqueles relacionados à 

obesidade e o diabetes; aos provenientes das doenças auto-imunes; àqueles 

derivados da exposição a agentes carcinogênicos do meio (ex.: aflatoxina) e 

àqueles ligados aos erros inatos ao metabolismo (ex.: hemocromatose 

hereditária). No entanto, destacam-se principalmente os agentes etiológicos 

derivados dos vetores virais, como as hepatites causadas pelos vírus B e C 

(HBV e HCV, respectivamente) que têm em comum o hepatotropismo. A 

hepatite viral está associada a mais de 80% dos casos de CHC em todo o 

mundo (WHITTAKER et al., 2010; ANZOLA, 2004).  

 

Abaixo, encontra-se pormenorizada a descrição dos eventos 

moleculares das etiologias avaliadas neste trabalho e que são responsáveis 

pelo surgimento do CHC em especial, alvo deste estudo. 

 

1.4.1. Cirrose  alcoólica  

 

O fígado desempenha importante papel no metabolismo do álcool ingerido 

e seu mau funcionamento, interfere diretamente nas vias bioquímicas de 

degradação deste xenobionte. A Doença Hepática Alcoólica (DHA) tem sido um 

dos principais fatores no aumento da morbidade e mortalidade de hepatopatas 

no mundo (OSNA, 2010). A progressão e o agravamento da DHA estão 

intimamente ligados a fatores sinérgicos de ordem nutricional, farmacológica, 

genética e outras variáveis etiológicas, como a infecção viral (FRENCH et al., 

2010; MCCARTNEY et al., 2010).  

 

No que tange ao metabolismo do álcool no fígado, destaca-se como 

principal via ativada, àquela referente a transformação do etanol em 

acetaldeído pela enzima álcool desidrogenase (ADH), onde este produto por 

sua vez é metabolizado pela enzima aldeído desidrogenase (ALDH) em 

acetato. 
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Muitos estudos comprovaram que a expressão destas enzimas varia 

geneticamente entre as diversas etnias, por meio da presença de 

polimorfismos populacionais, e a tolerância à ingestão de etanol está 

diretamente relacionada à expressão entre as diferentes populações mundiais. 

Este fator explica as diferenças nos níveis de álcool no sangue, a até mesmo, a 

própria suscetibilidade ao alcoolismo entre os povos (FARRIS &. MILES, 2012). 

Como exemplo, podem ser citados estudos realizados com a população 

asiática onde foram demonstrados que os mesmos, expressam com eficácia a 

ADH, mas ineficientemente a ALDH, causando nos indivíduos desta população, 

sintomatologia referente ao surgimento do rubor, taquicardia, hipotensão e, 

resultando naturalmente numa aversão à ingestão de etanol (LYDALLA et al., 

2011). No entanto, uma correlação entre estes fatores e a susceptibilidade às 

doenças hepáticas, ainda não pôde ser eficazmente estabelecida (FOROUD et 

al., 2010). 

 

Outros fatores referentes à ingestão de etanol foram elucidados em 

diversas pesquisas. Muitas vias moleculares são alteradas após a ingestão 

crônica de etanol, comprometendo assim a expressão gênica de muitas 

proteínas/enzimas, como as vias de expressão da adiponectina/interleucina 

10/heme-oxigenase (MANDAL et al., 2010); as vias de expressão das proteínas 

virais do HCV e a via de sinalização do interferon (McCARTNEY et al., 2010), e 

também as vias de sinalização dos receptores do tipo Toll (TRLs) (FRENCH et 

al., 2010). A ingestão crônica de álcool compromete também o regime do 

complexo proteassômico de transporte e secreção de proteínas (BARDAG-

GORCE, 2010) e até mesmo na expressão de proteínas estruturais como as do 

citoesqueleto dos hepatócitos (SHEPARD & TUMA, 2010). 

 

Outra via importante, fortemente comprometida além das supracitadas, é a 

do citocromo P450 2E1 (CYP2E1). Quando a concentração de etanol 

sanguíneo satura a via bioquímica catabólica ADH, o mesmo passa então a ser 

oxidado pelo sistema microssomal de oxidação do etanol (MEOS) e pela 

catalase. Contudo, a ativação destas vias gera subprodutos prejudiciais à 

célula, como acentuado crescimento na taxa de radicas livres (ROS). O 
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CYP2E1, uma enzima fundamental na ativação da via MEOS, é positivamente 

expressa na ingestão crônica de álcool. Alguns estudos demonstram que o 

polimorfismo da CYP2E1 pode estar correlacionado às diferenças na 

suscetibilidade ao dano hepatocelular, por meio da grande produção de 

espécies reativas de oxigênio (CEDERBAUM, 2010).  

 

No que diz respeito à patogênese da inflamação induzida pelo álcool no 

fígado destaca-se a aceleração na produção de espécies reativas de oxigênio e 

a ativação do sistema imune inato. Decorrente deste cenário observa-se a 

redução nos níveis de antioxidantes causando o aumento do estresse oxidativo 

em muitos tecidos. A presença de radicais livres oriundos destas vias 

catalíticas levam à peroxidação lipídica que pode diretamente danificar a 

membrana plasmática (DEY & CEDERBAUM, 2006). Diversas citocinas pró-

inflamatórias, como TNFα têm sido propostas como relevantes efetores na 

progressão na Doença Hepática Alcoólica (DHA) (TILG & DIEHL, 2000; YIN et 

al., 1999). A ativação das células esteladas e outros elementos do sistema 

imune como macrófagos, céluçlas T e neutrófilos, são sustentados por vários 

experimentos com ratos nocaute (MORADPOUR et al., 2007; HINES & 

WHEELER, 2004) (Figura 1.6).  
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Figura 1.6. Patogênese da inflamação induzida pelo álcool no fígado.  
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1.4.2. Hepatite Viral B - HBV  

 

No mundo, o HBV é a causa mais freqüente do surgimento do CHC, com 

uma estimativa de 300 milhões de pessoas infectadas atualmente (EL–SERAG 

& RUDOLPH, 2007) e sua associação HBV-CHC é conhecida a mais de trinta 

anos (PATERLINI et al., 1990). Estudos demonstram que os pacientes 

portadores crônicos do HBV têm de 5 a 15 vezes maiores chances de 

desenvolver o CHC que os pacientes não-portadores (BEASLEY, 1988). 

Atualmente, a associação do HBV ao CHC é considerada quando é detectada 

a presença do antígeno de superfície do capsídeo do vírus da hepatite B – 

HbsAg – no soro de pacientes com suspeita da doença. No entanto, o número 

de casos associados, HBV-CHC, pode até ser maior, já que o teste de PCR 

(Polimerase Chain Reaction) no soro ou em tecidos hepáticos permite a 

identificação do DNA viral, nestes casos considerados “silenciosos” (HSIA et 

al., 2003; ATTALLAH et al., 1998). 

 

O HBV é um DNA vírus da família Hepadnaviridae que promove a 

inserção de seu DNA no DNA hospedeiro ou seja, no hepatócito, sendo esta 

inserção presente em quase todos os pacientes que apresentam a associação 

com HBV-CHC (SHAFRITZ et al., 1981). Esta ação ocorre em locais aleatórios 

nos genes do hospedeiro e em diferentes locais na maioria dos pacientes, 

sendo sua integração virtualmente detectada em todos os cromossomos 

humanos, exceto X e Y (MURAKAMI et al., 2005) (Figura 1.7). O sítio de 

integração do DNA viral pode desencadear um processo mutagênico, já que 

muitas inserções foram detectadas em genes reguladores do crescimento 

celular, oncogenes e genes repressores de tumores (WANG et al., 2004). 

Mutações nos genes supressores de tumores em pacientes com HBV têm sido 

reportadas, e a sua detecção parece ser um importante instrumento de 

predição precoce do surgimento do CHC no paciente infectado (LEE et al., 

2004). A mutação mais bem estudada no momento é a que ocorre no gene 

supressor p53, na mutação pontual no códon 249 entre as bases G → T, 

encontrado em mais de 50% dos pacientes com CHC associados à infecção 

por HBV (TABOR, 2007; HSU et al., 1991). Estas inserções, como forma geral, 
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promovem a tradução da proteína X que permite a transativação de genes 

distantes dos pontos de inserção do DNA viral (MOMOSAKI et al., 2003). 

 

O surgimento do CHC tendo como agente etiológico o HBV, é um 

grande diferencial para desenvolvimento desta neoplasia (NIU et al., 2010). 

Múltiplos fatores parecem desempenhar um importante papel na progressão e 

desenvolvimento do CHC em pacientes HBV positivos (ZENDER et al., 2010). 

A inflamação crônica tem sido destacada por muitos autores como um dos 

mais relevantes e intrigantes destes fatores nesta progressão, mais 

especificamente nos pacientes acometidos de cirrose, como àqueles 

resultantes de inflamação crônica causada pelo HBV (BRÉCHOT, 2004).  

 

Além da presença da inflamação crônica a mutação promovida pela 

associação do DNA viral ao DNA do hepatócito têm se destacado como 

importante fator progressivo (NIU et al., 2010; BRÉCHOT, 2004), promovendo 

a expressão de genes celulares do crescimento e da diferenciação celulares 

(MURAKAMI et al., 2005) e interferindo na expressão de genes apoptóticos 

(KNOLL et al., 2011). Além disso, a expressão de proteínas decorrente da 

infecção pelo HBV pode ter um efeito direto sobre funções celulares, e alguns 

destes produtos de genes devem favorecer a transformação maligna das 

células (BEASLEY, 2009).  

 

Novamente, destaca-se o importante papel da cirrose na progressão 

CHC associado ao HBV (TABOR, 2007).  A cirrose causada pelo agente viral 

leva a uma atividade hepática regenerativa crônica, conhecida 

histologicamente como “nódulos macro-regenerativos” e está presente em 80% 

dos pacientes com associação HBV-CHC (LLOVET & WURMBACH, 2004). 

Este estado cirrótico leva a modificações na microcirculação do fígado e a uma 

remodelagem excessiva da arquitetura tecidual. Neste cenário, predomina 

também, o mecanismo de replicação das células mutantes clonais, muito 

possivelmente, devido aos mecanismos relacionados ao aumento na síntese 

da proteína óxido nítrico sintase pelas células endoteliais. O aumento da 

síntese do óxido nítrico no ambiente cirrótico pode resultar em dano ao DNA, 

causando assim uma resposta hepatocarcinogênica (ZENDER et al., 2010). 
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Figura 1.7. Ciclo de replicação do HBV (vírus da hepatite B) no hepatócito. 
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1.4.3. Hepatite Viral C - HCV  

 

A hepatite C é uma doença do fígado causada pelo vírus da hepatite C 

(HCV). A prevalência de infecção pelo HCV em todo o mundo é de 3% (170 

milhões de pessoas), sendo bastante crescente sua incidência globalmente 

(MERLETTI et al., 2011). 

  

Em estudos recentes, o HCV tem surgido como um dos mais 

importantes agentes causadores de doenças hepáticas, resultando em 

infecções agudas e crônicas que podem levar à fibrose, cirrose e ao carcinoma 

hepatocelular (CHC). Atualmente, o acometimento pelo HCV representa a 

principal causa de transplante de fígado nos Estados Unidos e Europa (TANG 

& GRISÉ, 2009) e possivelmente também no Brasil.  

 

O HCV é um RNA vírus (diferentemente do HBV, um DNA vírus) e 

pertence à família Flaviviridae, gênero Hepacivirus. Este vírus possui 

hepatotropismo positivo e o hepatócito quando infectado é processado por 

proteases celulares e virais para produzir as quatro principais proteínas virais: 

proteína básica (core ou c), E1, E2 e a proteína transportadora de íon p7 (LIN 

et al., 1994). As proteínas E1 e E2 são glicoproteínas localizadas na superfície 

do envelope viral e são responsáveis pela ligação aos receptores virais e pela 

entrada do HCV no hepatócito (SCARSELLI et al., 2002). 

 

A infecção pelo HCV nos hepatócitos não foi totalmente elucidada, mas 

TANG & GRISÉ (2009) relatam que após a ligação com o receptor, o vírus 

atravessa a membrana plasmática e libera o RNA genômico na célula. Este 

RNA serve como molde na replicação e tradução de poliproteínas virais. Estas 

proteínas então são direcionadas para lugares específicos na célula para 

serem modificadas pós-traducionalmente. As proteínas virais maduras prontas 

são rearranjadas em novos vírus que deixarão a célula por meio do complexo 

proteassômico, importante aparato das vias de secreção celular (Figura 1.8).  
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Figura 1.8. Ciclo de replicação do HCV (vírus da hepatite C) no hepatócito. Nos círculos 

vermelhos destaque para as principais proteínas expressas (c, E1, E2, p7).  
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A associação do HCV e o desenvolvimento do CHC têm sido bastante 

estudados e apesar da forte evidência epidemiológica entre a infecção pelo 

HCV e o surgimento do CHC, as vias gênicas e a transformação dos 

hepatócitos por este RNA vírus ainda não são totalmente conhecidas 

(NKONTCHOU et al., 2011; TANG & GRISÉ, 2009).  

 

No entanto, muitos autores inferem que num cenário de fígado cirrótico, a 

inflamação crônica exerce forte influência no surgimento e desenvolvimento do 

CHC. A alteração no regime das vias de sinalização causadas pelos elementos 

inflamatórios presentes e o não restabelecimento da homeostase hepática 

podem ser responsáveis pela manutenção dos elementos fomentadores da 

neoplasia (NKONTCHOU et al., 2011; HANAHAN & WEINBERG, 2011; 

CASTELLO et al., 2010; MANTOVANI, 2009; de VISSER et al. 2006).  

 

O estresse oxidativo neste ambiente de inflamação pelo HCV parece 

desempenhar também um papel relevante no que tange à produção de 

espécies reativas de oxigênio, comprovadamente mutagênicas (MORIYA et al., 

2001).  

 

O vírus da hepatite C também exerce diretamente um papel oncogênico em 

alguns dos genes que regulam a proliferação celular ativando fatores de 

transcrição celular, proto-oncogenes e inibição da apoptose, tradução de 

fatores de crescimento e seus receptores, principalmente atuando na  

modulação das proteínas p53, supressora de tumor, e da proteína pRb, 

reguladora do ciclo celular (CHINNASWAMY et al., 2008; KASPRZAK & 

ADAMEK, 2008). TANG & GRISÉ (2009) e outros autores (HEBNER & 

LAIMINS, 2006) afirmam que os mecanismos envolvidos na mutagênese 

simultânea destes dois genes, parecem ser os mesmos para o potencial 

oncogênico desenvolvido pelo papiloma vírus humano (HPV). 

  

  Estudos recentes comprovam que o HCV também induz mudanças nas 

vias de sinalização de proteínas metabólicas, resultando no acúmulo de 

triglicérides nos hepatócitos por meio de dois mecanismos distintos: i) 

deficiência na secreção de lipídios dos hepatócitos infectados devido à 
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dimuição da atividade intra-hepática da proteína microssomal de transferência 

de triglicerídeos (MTP) (MIRANDOLA et al., 2006) e da apolipoproteína A 

(APOA1); ii) e pelo aumento da biossíntese de lipídios por meio da ativação do 

promotor da ácidos graxos sintase (FASN), e da proteína elemento regulador  

de esterol (SREBP). Ambas as expressões reguladas pela proteína do núcleo 

do HVC (JACKEL-CRAM et al., 2010, JACKEL-CRAM et al., 2007). Estes dois 

eventos causam o aumento da peroxidação lipídica que pode, direta ou 

indiretamente, levar ao surgimento do CHC (NKONTCHOU et al., 2011; 

PARADIS et al., 1997). 

 

1.5. Os Processos Moleculares Envolvidos no Câncer: Aspectos 

Gerais 

 

 Os eventos moleculares ligados aos processos neoplásicos são diversos 

e complexos e muitos destes não foram totalmente elucidados (HANAHAN & 

WEINBERG, 2011; LOSCALZO et al., 2007; PASTWA et al., 2007; BISCA et 

al., 2004; PETRICOIN et al., 2002; WULFKUHLE et al., 2002; HANAHAN & 

WEINBERG, 2000; CALDAS, 1998). Certamente, o desenvolvimento da 

neoplasia é um processo de múltiplo desordenamento que reflete alterações 

genéticas que levam a transformação de células humanas normais em 

derivadas altamente malignas.  

 

O material genético das células tumorais é invariavelmente alterado em 

diversos pontos regulatórios, e suas modificações variam desde sutis 

mudanças, como mutações pontuais, até mudanças aberrantes, como 

mutações cromossômicas. Estas modificações genéticas conferem alta 

adaptabilidade às células, sendo, em muitas características, análoga às forças 

de seleção Darwiniana, sob a qual sucessões de mudanças genéticas 

conferem algum tipo de vantagem, levando a uma crescente conversão de 

células normais às células carcinogênicas (MERLO et al., 2006; GREAVES, 

2000; NOWELL, 1976).   

 

 Os eventos moleculares que regem o surgimento do câncer podem ser 

descritos em seis alterações essenciais; (i) auto-suficiência na produção de 
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fatores de crescimento, (ii) ausência de resposta aos fatores de inibição de 

crescimento, (iii) evasão na resposta à morte celular programada (apoptose), 

(iv) potencial de replicação ilimitado, (v) controle sobre início e manutenção de 

processos neoangiogênicos e (vi) capacidade para invasão tecidual, 

colonização e metástase (Figura 1.9) (HANAHAN & WEINBERG, 2000). Cada 

um destes eventos fisiológicos representa uma nova habilidade durante a 

progressão tumoral, resultando assim no sucesso biológico contra as defesas 

inatas do organismo (HANAHAN & WEINBERG, 2011; de VISSER et al., 2006).  

 

Dentro deste cenário, o desenvolvimento do processo neoplásico 

depende destas modificações heterotípicas e da relação que elas exercem 

entre si e entre o microambiente tumoral, e um dos principais esforços 

concentra-se na interpretação de como o estroma circundante atua na 

manutenção e progressão do câncer (HANAHAN & WEINBERG, 2011; ALBINI 

& SPORN, 2007; SCHEDIN & ELIAS, 2004; HANAHAN & WEINBERG, 2000) 

(Figura 1.10). 

 

Recentemente, HANAHAN e WEINBERG (2011) co-validaram, por meio 

do trabalho de outros autores, quatro importantes características nos eventos 

moleculares que regem o surgimento das neoplasias: i) o aumento na 

instabilidade genômica causada pela mutação adquirida e potencializada com a 

multiplicação de clones tumorais (REITMAN & YAN, 2010; JOHANSSON et al., 

2008); ii) a ineficiência e evasão aos mecanismos de defesa do sistema imune 

relativo ao combate às neoplasias (PAGÉS et al., 2010; de VISSER et al., 

2006) e iii) a reprogramação do metabolismo dos processos que envolvem a 

produção/manutenção da energia celular (JONES & THOMPSON, 2009; HSU 

& SABATINI, 2008). Ainda mais relevante foi a consolidação pelos autores da 

importância dos elementos do microambiente tumoral (células normais 

recrutadas pelas células neoplásicas) como efetores decisivos na progressão 

das neoplasias (KESSENBROCK et al., 2010; COLOTTA et al., 2009; POLYAK 

et al., 2009; de VISSER et al., 2006; BIERIE & MOSES, 2006) (Figura 1.11).
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Figura 1.9. Eventos moleculares do câncer. 
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Figura 1.10. As modificações heterotípicas do tecido neoplásico e a importância do 
microambiente tumoral na progressão do câncer. 
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Figura 1.11. Novas características para os eventos moleculares que regem o surgimento do câncer. 
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1.6. A Proteômica e sua Importância na Elucidação das Redes 

Moleculares  

 

As proteínas são a classe predominante de biomoléculas efetoras na 

biologia, e por atuarem, virtualmente, em todos os processos celulares, 

desempenham papel de atores principais nos eventos moleculares (BECKERA 

et al., 2011; KRAEMER, 2004; TANFORD & REYNOLDS, 2001; 

VANBOGELEN & THOMAS, 2000; WILKINS et al., 1996). Neste contexto, o 

estudo do conjunto de proteínas de um dado organismo, sob uma dada 

condição é chamado de Proteômica. Define-se como proteômica a 

identificação, caracterização e quantificação de todas ou parte das proteínas 

envolvidas em um dado evento molecular, célula, tecido, organela, órgão ou 

organismo que pode ser avaliado e possa resultar em dados concretos e 

precisos sobre um sistema (WILKINS et al., 2006; WILKINS et al., 1996). Sob 

esta visão, pode-se concluir que a Proteômica caracteriza o comportamento de 

um sistema, e não apenas de um simples componente (Figura 1.12).  

 

Apesar dos estudos sobre proteínas remontarem a mais de um século 

de pesquisas (TANFORD & REYNOLDS, 2001), a área da ciência chamada 

Proteômica está apenas emergindo no cenário acadêmico. A Proteômica, como 

outras áreas pós-genômicas, oferece, dentre outras favoráveis características, 

métodos mais diretos de visualização da resposta celular, do que àqueles 

encontrados, utilizando-se procedimentos que mensurem as atividades de 

outras biomoléculas como o RNA e o DNA (KIENZL-WAGNER et al., 2011; 

MULDER et al., 2009;  VANBOGELEN & THOMAS, 2000; WILKINS et al., 

1996). 
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Figura 1.12. Representação esquemática do proteoma de uma célula. 
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Nos estudos atuais, a Proteômica é uma ciência considerada bastante 

promissora, sendo um hot spot na área de Biologia Molecular. Apesar de ainda 

hoje, quase 20 anos após sua disseminação, levantar questionamentos sobre 

sua aplicabilidade na área clínica, a Proteômica ainda mostra-se bastante 

sólida, viável e utilizada na área de Oncologia (KIENZL-WAGNER et al., 2011). 

É uma das poucas ferramentas que pode analisar simultaneamente os efetores 

de mutações genéticas, avaliando a mudança da seqüência de aminoácidos, 

bem como o impacto destas mutações sobre o fenótipo (MULDER et al., 2009). 

 

Um dos seus principais atributos refere-se à possibilidade de uma 

abordagem em larga escala de determinado fenótipo, onde não há uma 

simples definição prévia de um marcador e sim, uma visão ampla e fluida das 

modificações contidas numa determinada doença e suas alterações 

associadas, sem que estas mesmas proteínas tenham sido descritas de 

maneira prévia (KIENZL-WAGNER et al., 2011; TYERS & MANN, 2003; 

PANDEY & MANN, 2000).  

 

O estudo de perfis de proteínas e seus marcadores diferenciais ainda 

possibilita a complementação das abordagens genômicas, e sobressai-se à 

última, pois não se limita à estrita relação linear entre o genoma existente e o 

proteoma derivado, possibilitando assim estudos pós-traducionais, como 

fosforilações e metilações, muito freqüentes na área de Oncoproteômica 

(BOUSQUET-DUBOUCH et al., 2011; PATTERSON &  AEBERSOLD, 2006). 

 

Mais importante ainda é o destaque que esta ferramenta prospectiva tem 

na descoberta e validação de novos biomarcadores de doenças (FINDEISEN & 

NEUMAIE, 2009; HANASH, 2003). As proteínas, diferentemente do conteúdo 

genômico, podem estar representadas como um conjunto de marcadores do 

fenótipo vigente (mesmo este sendo uma doença), tendo grande importância 

no prognóstico, predição ou mesmo, no acompanhamento de tratamentos com 

quimioterápicos (RATAIN & GLASSMAN, 2007; CARROLL, 2007). Muitos 

esforços têm sido realizados mundialmente para estabelecer e validar alguns 

destes marcadores sendo promissora sua utilização comercial em breve, como 

o que acontece com os marcadores de prognóstico do câncer de mama para 
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uso clínico - Oncotype DX (Genomic Health), Mamma Print (Agendia) e H/I test 

(AviaraDx) (MIOSSEC, et al. 2011; SAWYERS, 2008). 

 

No entanto, com o avanço do entendimento do papel das proteínas 

como verdadeiros efetores de um fenótipo, em dado momento, a Proteômica 

avançou, no intuito de entender como estes diversos efetores interagem entre 

si, contribuindo numa cascata de sinalizações do maquinário protéico da célula. 

Os métodos utilizados na Proteômica tradicional ou clássica tornaram-se 

insuficientes para completa caracterização e compreensão deste intricado 

complexo celular, que contêm inúmeros componentes, altamente dinâmicos e 

interrelacionados (YANG et al., 2008).  

 

A Proteômica assim evolui como ciência, passando de uma área apenas 

quantitativa para uma ciência funcional. Assim, a Proteômica tem sido usada 

na elucidação das redes moleculares que regem determinados fenótipos. Neste 

cenário, destacamos o uso da Proteômica nos estudos sobre vias de 

sinalização celular, um dos campos mais profícuos das ciências biomédicas. 

 

A escolha para a utilização de métodos proteômicos para este trabalho 

deve-se ao fato de que esta abordagem possibilita o estudo de respostas 

celulares na ausência de conhecimento detalhado sobre os eventos 

moleculares. As “assinaturas proteômicas” – padrão da disposição das 

proteínas numa situação definida – representam, em última instância uma 

“assinatura” fenotípica, que resulta de uma reposta biológica (VANBOGELEN, 

et al.,1999), sendo esta afirmação bastante verdadeira para os casos 

estudados resultantes de processos neoplásicos. 
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1.7. O Uso da Proteômica nos Estudos sobre os Processos 

Neoplásicos  

 

Compreender e controlar as enfermidades que afetam a vida dos seres 

humanos requer um conhecimento de amplas dimensões. Esta tarefa envolve o 

desenvolvimento e aprimoramento da competência e experiência científica, que 

vão desde o entendimento de complexas redes moleculares até a escolha do 

estilo de vida dos indivíduos (PARKIN et al., 2002). 

 

A base do câncer reside no dogma central da biologia: o DNA - molde 

das informações moleculares – é transcrito em mRNA e traduzido em 

proteínas, as unidades funcionais dos genes; e o acúmulo de mutações 

deletérias no DNA resultam em mutações que modificam os genes, e por 

conseguinte,  causam alterações nas proteínas. No entanto, as anormalidades 

genéticas observadas em células neoplásicas, medidas por meio de análises 

do DNA e RNA, não retratam com precisão a situação em nível protéico 

(BOUSQUET-DUBOUCH et al., 2011).  

 

 Esta visão torna-se mais concretamente verdadeira quando se avalia os 

processos neoplásicos que resultam no câncer. Explicar os mecanismos 

associados ao estabelecimento, desenvolvimento, progressão e agressividade 

figuram entre as principais linhas de combate à doença (INCA, 2010; 

GLOBOCAN/IARC, 2008).  

  

A abordagem proteômica para o estudo do câncer tem sido amplamente 

utilizada ao longo dos últimos dez anos (BURKARD et al., 2011; PASTWA et 

aL., 2007; BISCA et al., 2004; PETRICOIN et al., 2002; WULFKUHLE et al., 

2002;  WILKINS et al., 1996). As principais áreas para a utilização desta 

técnica tem sido (i) descobrimento de novos marcadores moleculares para o 

entendimento dos eventos carcinogênicos e detecção precoce do câncer; (ii) na 

aplicação farmacoproteômica e farmacogenética, identificando novos alvos 

terapêuticos para desenvolvimento de fármacos inovadores, (iii) aplicação 

clínica das informações geradas pelos estudos proteômicos no diagnóstico e 

prognóstico da doença; (iv) e mais recentemente, nos estudos entre a interação 
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destas proteínas dentro de vias de sinalização, área chamada Interactômica 

(BECKERA & BERNB, 2011; WILKINS et al., 2006; YAN et al., 2004; 

PETRICOIN et al., 2002; WU et al., 2002).  

  

Embora atualmente o câncer seja reconhecido como uma “doença 

proteômica”, apenas recentemente foi verificado um incremento no número de 

publicações dedicadas a este assunto e à área de Oncoproteômica (BURKARD 

et al., 2011; BOUSQUET-DUBOUCH et al., 2011; WHITTAKER et al., 2010). 

 

 

1.8. O Uso da Proteômica nos Estudos sobre os Processos 

Neoplásicos no Carcinoma Hepatocelular (CHC)  

 

Recentemente, muitos trabalhos têm sido realizados no intuito de 

desvendar os eventos moleculares que regem as neoplasias hepáticas, 

principalmente àquelas ligadas com o surgimento do carcinoma hepatocelular 

(CHC) (BURKARD et al., 2011; WHITTAKER et al. 2010; SUN et al. 2007; 

CHAERKADY et al. 2008; VILLANUEVA et al. 2007; FARAZI & dePINHO, 

2006; PARENT & BERETTA, 2005; SEMELA & DUFOUR, 2004).  

 

O fato de muitas proteínas plasmáticas serem sintetizadas no fígado faz 

deste órgão um alvo de estudo essencial e diferencial, pois a abundância, 

diminuição ou ausência de um conjunto de proteínas, pode ser fator distintivo 

para o entendimento da resposta e progressão na sua biopatologia 

(WHITTAKER et al. 2010; SUN et al. 2007; PARENT & BERETTA, 2005).  

 

Estudos de perfis protéicos para CHC não são freqüentes, no entanto 

sua importância se deve ao fato desta neoplasia ser geralmente resultante da 

inflamação crônica (hepatite), ocorrendo em fígados cirróticos. Dentre estes 

estudos, foram identificados alguns biomarcadores – como a α-fetoproteína, 

contudo estes marcadores geralmente são encontrados em estágios tardios da 

doença, onde as opções de tratamento são muito limitadas. Estudos sobre a 

interação das proteínas e o papel destes biomarcadores nas vias de 

sinalização celulares precisam ser mais bem elucidados (BURKARD et al., 
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2011; WHITTAKER et al. 2010; PARENT & BERETTA, 2005; CHIGNARD & 

BERETTA, 2004) .  

 

DANCEY e CHEN (2006) sugerem que avanços no diagnóstico precoce 

desta doença só serão possíveis após a utilização de marcadores 

biomoleculares provenientes de análises de tecidos e que a biologia das 

neoplasias deve ser melhor compreendida, para que novos tratamentos 

possam ser utilizados. 

 

Segundo, WHITTAKER e colaboradores (2010), o CHC apresenta 

complexa cadeia de eventos moleculares, com alta prevalência de inter-

recorrências em suas vias regulatórias e possíveis redundâncias. Portanto, o 

estudo segmentado de seus marcadores e proteínas, não representa a melhor 

abordagem para seu diagnóstico e tratamento, sendo necessária uma 

abordagem sistemática destas vias. 

 

Portanto a caracterização dos perfis protéicos do fígado e principalmente 

a contextualização molecular das afecções por ele acometidas, o entendimento 

dos mecanismos que regem a inflamação crônica e a progressão do câncer 

dentro desta visão sistemática, são passos essenciais para o aprimoramento 

nos tratamentos atuais e da sobrevida dos pacientes, bem como necessários 

como base de conhecimento para pesquisas futuras na detecção precoce 

desta doença. 

 

1.9. O Papel da Inflamação e do Microambiente Tumoral no 

Desenvolvimento das Neoplasias e na Progressão do 

Carcinoma Hepatocelular (CHC) 

 

A relação funcional entre inflamação e câncer não é uma idéia atual. 

Em 1863, Virchow já criava a hipótese da relação positiva sobre a origem dos 

processos neoplásicos, baseado nas observações sobre a proliferação celular 

de tecidos lesionados e a manutenção de um estado de inflamação crônica dos 

mesmos (BALKWILL & MANTOVANI, 2001).  
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Não é correto afirmar que apenas a proliferação celular de células 

mutantes possa levar ao desenvolvimento de um processo carcinogênico, 

porém a proliferação celular contínua, na presença de moduladores da 

inflamação, fatores de crescimento, ativadores da construção da matriz celular, 

e fatores de replicação de DNA, certamente podem potencializar ou promover o 

risco de desenvolvimento de neoplasias (COUSSENS & WERB, 2002).        

 

No entanto, de forma geral, o câncer pode ser reconhecido como uma 

lesão tecidual que simplesmente se recusa a curar. Neste cenário, destaca-se 

então a incapacidade de manutenção da homeostasia (Figura 1.13). Um dos 

principais papéis da resposta imune é justamente a manutenção desta 

homeostasia, que é alcançada por meio do equilíbrio entre os diversos 

componentes celulares que participam dos processos inflamatórios. Nas 

neoplasias, um estado de desequilíbrio entre as funções celulares é visto, e as 

células neoplásicas mutantes prejudicam esta capacidade colaborativa, 

atuando em benefício próprio, favorecendo sua própria sobrevivência, 

utilizando para isso, uma via heterotípica de sinalização (COLOTTA et al., 

2009; BERASAIN et al., 2009; de VISSER et al., 2006; COUSSENS & WERB, 

2002). 

 

Por estes fatores, a resposta imune está intimamente ligada ao 

microambiente circundante. Elementos celulares como macrófagos e 

mastócitos possibilitam um monitoramento constante do microambiente 

tecidual e desempenham relevante papel na interface entre os processos 

homeostáticos e na regulação do processo inflamatório. Os componentes 

celulares da resposta inata são cruciais no desencadeamento da resposta 

adquirida e, principalmente, na normalização da proliferação celular e 

regulação apoptótica, promovendo assim, o reordenamento tecidual (FINCH & 

CRIMMINS, 2004). A alteração neste equilíbrio homeostático, causado por 

perturbação crônica, resulta em excessiva remodelagem tecidual; perda da 

arquitetura do tecido; oxidação no DNA e proteínas, devido a produção de 

espécies reativas de oxigênio (ROS), levando ao aumento no risco de 

desenvolvimento de câncer (BECKERA & BERNB, et al., 2011; de VISSER et 

al., 2006). 



39 

 

 

Figura 1.13. O microambiente tumoral e a progressão do câncer. 
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 BALKWILL (2005) e colaboradores obtiveram evidências de que o 

microambiente tumoral leva à manutenção de um estado inflamatório crônico, 

diferentemente de uma resposta antitumoral aguda que leva à regressão da 

neoplasia. Uma vez este tipo de microambiente estabelecido, ele é 

“sustentado”, por um estado inflamatório crônico, onde seus componentes 

celulares parecem causar, não só a manutenção, como a progressão desta 

neoplasia (ZOU, 2005). 

 

 Novos trabalhos têm sustentado fortemente esta idéia também para o 

câncer de fígado, pois há uma relação histopatológioca muito intensa entre 

este estado permanente de inflamação crônica – a hepatite – e o surgimento de 

pontos neoplásicos – CHC - neste ambiente (LLOVET et al., 2010; CASTELLO, 

et a’l., 2010; MANTOVANI, 2009; HE et al., 2007; de VISSER et al., 2006; 

CAMPBELL et al. 2005). 

 

Durante a última década, as neoplasias têm sido cada vez mais 

estudadas e o reconhecimento de sua complexidade tem alterado a visão 

reducionista que orquestrava sua compreensão (MANTOVANI, 2009; 

COUSSENS & WERB, 2002). Quando visto a partir desta perspectiva, a 

biologia molecular do câncer só pode ser compreendida se avaliada 

conjuntamente; não só quanto às células tumorais, mas também quanto à 

miríade de células normais, geneticamente estáveis, que compõem as áreas 

que envolvem os tumores (HANAHAN & WEINBERG, 2011; COLOTTA, et al., 

2009; de VISSER et al., 2006). 

 

 Este espaço, bem definido na literatura recente, como microambiente 

tumoral possui uma gama de efetores que desempenham papel fundamental 

na sinalização e regulamentação das biomoléculas que controlam as funções 

individuais e coletivas na célula (Figura 1.14). 
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Figura 1.14. Eventos moleculares do câncer, mostrando a concepção da importância do microambiente tumoral na progressão das neoplasias.
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No intuito de colaborar com os trabalhos para o entendimento dos 

eventos que regem o aparecimento e a progressão do câncer, em especial, 

visando contribuir com os esforços mundialmente realizados para a 

compreensão do papel da inflamação crônica e da cirrose no desenvolvimento 

do carcinoma hepatocelular (CHC), descreve-se a seguir, os experimentos e 

análises realizados no escopo da área de biologia do câncer. Buscando, num 

objetivo maior, que transcende a finalidade desta pesquisa, cooperar, mesmo 

que minimamente, a dirimir o ônus desta doença que já é considerada o mal do 

século, e que sem distinção, causa perdas irreversíveis para a sociedade.     
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2. HIPÓTESES 

 

As seguintes hipóteses foram formuladas para condução, avaliação e 

análise dos procedimentos experimentais: 

 

 Quais proteínas diferenciais estão envolvidas no processo inflamatório 

crônico da cirrose e o estabelecimento dos processos neoplásicos no 

carcinoma hepatocelular (CHC)? Quais são as funções mais importantes 

do conjunto destas proteínas diferenciais?  

 Há diferença no perfil de expressão gênica entre o conjunto de proteínas 

do tecido cirrótico, quando o mesmo tem presente um CHC e tecidos 

cirróticos onde o CHC não está presente?  

 Há diferença no perfil de expressão gênica entre o conjunto de proteínas 

do tecido cirrótico e do CHC? 

 Há diferenças de expressão gênica entre as etiologias estudadas? Quais 

seriam as proteínas mais importantes (e suas vias de sinalização 

respectivas) em cada um destes cenários biológicos?  

 O microambiente tumoral exerce influência na expressão gênica do CHC 

e vice-versa?  

 A abordagem por meio da técnica 2D DIGE é adequada ao estudo da 

biologia molecular do câncer?  

 O entendimento sobre os eventos moleculares da cirrose e do CHC são 

bons modelos de estudo para a compreensão do papel do 

microambiente tumoral na progressão de neoplasias?  

 O fígado explantado apresenta-se adequadamente como um bom 

material biológico prospectivo? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

 Identificar e interrelacionar as proteínas/enzimas envolvidas no processo 

inflamatório crônico da cirrose e o estabelecimento dos processos 

neoplásicos no carcinoma hepatocelular. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Fornecer subsídios para a compreensão da importância do complexo de 

proteínas/enzimas envolvidas na inflamação crônica da cirrose e na 

progressão do carcinoma hepatocelular (CHC);  

 

 Analisar funcionalmente o universo de proteínas envolvidas nos 

fenótipos estudados, buscando entendimento de suas afecções 

resultantes, por meio de técnicas da área de Proteômica Funcional; 

  

 Utilizar a tecnologia 2D DIGE como ferramenta investigativa, na área da 

saúde, no entendimento do perfil de proteínas solúveis nos diversos 

eventos moleculares relevantes para a progressão do carcinoma 

hepatocelular (CHC);  

   

 Testar a utilização do fígado como modelo experimental para estudos 

envolvendo os elementos do microambiente tumoral e seu papel na 

progressão do CHC;  

 

 Utilizar, em estudos prospectivos, material biológico proveniente de 

biópsias de fígados explantados, utilizando-os como modelo para 

experimentos na área de Biologia Molecular Aplicada à Medicina. 
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4. PACIENTES E MÉTODOS 

 

4.1. Pacientes do Estudo 

  

De agosto de 2008 a janeiro de 2011 foram coletadas 26 biópsias para o 

estudo, sendo 21 de pacientes hepatopatas terminais e 5 de pacientes 

doadores (grupo controle). Assume-se como pacientes hepatopatas terminais 

àqueles que, por estarem em iminente falência hepática, foram submetidos ao 

transplante ortotópico de fígado no Centro de Transplante de Fígado do 

Hospital Universitário Walter Cantídeo (HUWC) em Fortaleza/Ceará, que se 

inseriam dentro de critérios de inclusão e exclusão que serão pormenorizados 

adiante. Assumi-se como grupo controle àqueles pertencentes aos pacientes 

doadores, representando assim, a situação não-patológica do experimento. Os 

critérios de inclusão e exclusão utilizados neste grupo também serão descritos 

a seguir. Os dados de referência dos pacientes incluídos neste estudo estão 

resumidos na Tabela 10.3 na secção Material Suplementar. Na secção 

Anexo, a Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Ceará (COMEPE/UFC) protocolado sob número COMEPE 026/08.  

 

4.1.1. Descrição dos Pacientes Submetidos ao Estudo 

4.1.1.1. Pacientes hepatopatas terminais  

 

Critérios de Inclusão  
 

Neste trabalho utilizou-se como critérios de inclusão as mesmas 

diretrizes dos critérios de inclusão para transplante ortotópico do fígado 

atendidos pela Portaria MS-GM nº 2.600, de 21 de outubro de 2009 (para 

maiores detalhes acessar http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/101249-

2600.html em 25 de janeiro de 2012). Neste documento está descrita a 

regulamentação, com os critérios que o país adota no caso de pacientes 

hepatopatas terminais, candidatos ao transplante de fígado. Estes critérios são 

regidos por duas condutas adotadas mundialmente, os Critérios de Milão e 

para diagnóstico, os Critérios de Barcelona. Resumidamente, destacamos as 

http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/101249-2600.html
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/101249-2600.html
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principais condicionantes que foram adotados para inclusão de amostras 

biológicas neste trabalho: 

 pacientes que apresentarem tumor hepático irressecável; 

 pacientes que apresentarem até três nódulos (tumor primário) 

≤3cm ou tumor único ≤5cm, sem comprometimento vascular; 

dentro dos critérios de Milão, com diagnóstico baseado nos 

critérios de Barcelona e sem indicação de ressecção;  

 pacientes que não apresentarem co-morbidez (ex.: doenças 

metabólicas, diabetes, doenças cardíacas); 

 pacientes que não apresentarem metástase extra-hepática; 

 pacientes que obtenham MELD (Model for End-stage Liver 

Disease) entre 18 e 24; 

 coletas apenas de amostras de tecido com inflamação crônica 

derivadas de etiologias HVB, HCV e cirrose alcoólica; 

 pacientes entre faixa etária de 50 a 65 anos; 

 coleta de amostra de pacientes, sem distinção de sexo. 

 

Critérios de Exclusão  
 

Estes critérios foram determinados pela exclusão dos critérios acima 

citados e ainda: 

 pacientes que no momento do procedimento cirúrgico 

apresentarem sangramento excessivo, ou qualquer 

comprometimento fisiológico na hora da coleta das amostras; 

 pacientes submetidos previamente a algum tratamento 

quimioterápico (ex.: pacientes quimioembolizados); 

 pacientes re-transplantados. 

 

Estes principais critérios foram adotados no intuito de estabelecer um 

padrão entre as biópsias coletadas, mesmo sendo, em estudo com humanos, 

bastante difícil atingir-se homogeneidade entre as amostras biológicas, devido 

à variabilidade genética e comportamental de cada paciente estudado 

(BURKARD et al., 2011). No entanto, ao submeter a coleta de amostras a este 

espectro de critérios, teve-se como objetivos: 
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 eliminar possíveis viéses às alterações decorrentes aos estudos 

com seres humanos, resultantes de suas variações genéticas 

individuais e intrínsecas; 

 estabelecer um “intervalo-patológico” das amostras, aonde por 

meio da coleta de biópsias apenas de pacientes com MELD entre 

18 a 24, com a finalidade de obter graus muito semelhantes de 

disfunção hepática, ou seja, fenótipos resultantes da doença 

bastante similares, independentemente da etiologia determinante. 

 

4.1.1.2. Pacientes doadores (grupo controle)  

 

As coletas das biópsias do grupo controle foram realizadas em pacientes 

doadores falecidos que não apresentavam comprometimento fisiológico do 

fígado. Estes pacientes são pacientes diagnosticados com morte encefálica, 

mas que permanecem com atividades vitais do corpo, sustentadas por 

aparelhos, ou seja, não apresentam morte clínica e ainda mantém suas 

funções fisiológicas. A morte encefálica é constatada quando ao passar por 

dois exames neurológicos, o cérebro apresenta ausência de fluxo sanguíneo, 

inatividade elétrica e metabólica, em quantidade suficiente para sua 

manutenção vital (Portaria MS-GM nº 2.600, de 21 de outubro de 2009). 

 

Além dos critérios regulamentados pela Portaria, obrigatoriamente 

atendidos para doadores falecidos, outros foram inclusos para atender as 

finalidades deste trabalho:  

 

Critérios de Inclusão  
 

 pacientes que sofreram traumatismo craniano, apresentando 

perda de função cerebral irreversível, sem perda de função 

fisiológica; 

 pacientes que sofreram AVC – acidente vascular cerebral – 

apresentando perda de função cerebral irreversível, sem perda de 

função fisiológica; 

 pacientes que apresentarem bom estado geral fisiológico, e 
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principalmente aspecto macroscópico normal do fígado: textura 

homogênea e evidência satisfatória de perfusão sanguínea 

(perfusão considerada satisfatória, avaliado por meio de exame 

macroscópico do cirurgião responsável pela captação do órgão);  

 órgãos que apresentarem taxa de esteatose hepática (gordura no 

fígado) de leve a moderada (≤ 60%) segundo avaliação in situ por 

exame macroscópico do cirurgião responsável pela captação do 

órgão; 

 pacientes sem distinção de faixa etária ou sexo. 

 

Critérios de Exclusão  
 

 pacientes que apresentarem perda de função cerebral irreversível, 

sem perda de função fisiológica, mas que não tenham sido 

derivadas de traumatismo craniano ou AVC – acidente vascular 

cerebral; 

 órgãos que não apresentarem aspecto macroscópico satisfatório: 

textura heterogênea e perfusão sanguínea insuficiente (avaliado 

por meio de exame macroscópico do cirurgião responsável pela 

captação do órgão); 

  órgãos que apresentarem taxa de esteatose hepática (gordura no 

fígado) severa (≥ 60%) segundo avaliação in situ por exame 

macroscópico do cirurgião responsável pela captação do órgão. 

 

4.1.2. Coleta das biópsias 

  

Todas as amostras coletadas de tecido com inflamação crônica e dos 

controles foram retiradas do mesmo local em todas as coletas, como 

demonstrado na Figura 4.1. Esta exata posição anatômica, borda caudal do 

segmento IV-B, era realizada sempre no momento de acesso ao paciente, 

sendo sempre a primeira ação realizada pelos cirurgiões do transplante. 

 Com isso, objetivamos analisar o tecido mais íntegro possível, antes 

mesmo deste passar por vários momentos isquêmicos, decorrentes da 
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interrupção do fluxo sanguíneo (anastomoses), causados pelo “clampeamento” 

das artérias e veias que irrigam o órgão. 

 

No caso das coletas de tecido tumoral, as mesmas foram realizadas em 

locais anatômicos variáveis, já que a neoplasia poderia estar localizada em 

qualquer um dos segmentos do órgão. No entanto, diferentemente das 

amostras de inflamação, que eram acessadas ainda com o fígado conectado 

ao paciente, as biópsias tumorais foram retiradas com o órgão extracorpóreo. 

Isso se deve à impossibilidade de acessar o CHC ainda com o órgão no 

paciente pois, segundo as orientações nos centros de transplante no mundo, é 

vetada a biópsia do tumor in situ, de modo a evitar rompimento desta massa, 

prevenindo, assim, a metástase física, disseminação destas células 

cancerígenas a outras partes do corpo do paciente (maiores informações ver 

Critérios de Milão e Barcelona). Esta observação ainda é mais pertinente se 

notarmos que após o transplante, o paciente fica imunossuprimido a fim de 

evitar a rejeição do órgão. Estas últimas biópsias descritas foram retiradas pelo 

próprio cirurgião no transplante, após remoção do órgão (heptectomia total) e a 

coleta realizada sempre na região cortical da massa tumoral, como indicado na 

Figura 4.2. 
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Figura 4.1. Posição anatômica da coleta de biópsias de tecido com inflamação crônica. Segmento IV-B, borda caudal. Imagem confeccionada por 
Thiago Silva. 
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Figura 4.2. Produto de hepatectomia total. Fígado cirrótico com CHC localizado no segmento III (círculo vermelho). A biópsia foi coletada pelo 

cirurgião, na região cortical (central) da massa tumoral (no detalhe, em círculo pontilhado). Foto: Aline M. A. Martins.  
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Todas as amostras coletadas no centro cirúrgico foram avaliadas pelo 

patologista que acompanha o transplante hepático, na Universidade Federal do 

Ceará. Estas avaliações foram realizadas por meio de histopatologia com 

coloração hematoxilina/eosina e tinham como objetivo evitar a coleta de tecido 

não-alvo do estudo. Assim, para coletas de CHC, o patologista avaliou a 

presença de tecido normal ou cirrótico na amostra e assim por diante, 

possibilitando prevenção de mistura acidental de diferentes fenótipos na coleta. 

 

Todas as amostras foram armazenadas em nitrogênio líquido (-183oC) e 

posteriormente, estocadas em ultra-freezer (-80oC) até o momento das análises 

laboratoriais. Quando possível, as amostras eram coletadas em triplicatas, 

permitindo assim um back up amostral, ou seja, o armazenamento de um 

exemplar nas mesmas condições de coleta daquelas amostras utilizadas nos 

experimentos aqui realizados.  

 

 

4.2. Experimentos Laboratoriais Aplicados ao Estudo  

 

4.2.1. Eletroforese Bidimensional Clássica – Princípio do método 

 

A eletroforese bidimensional clássica é um método de separação 

possível devido a dois princípios físico-químicos das proteínas: diferenças em 

seus pontos isoelétricos (pIs) e massa molecular (Mr). A eletroforese 2D resulta 

da combinação de duas técnicas: a focalização isoelétrica (IEF) seguida da 

separação em SDS/PAGE de acordo com a massa molecular, como ilustrado 

na Figura 4.3 (GÖRG et al., 2011). 

 

Todo o procedimento laboratorial foi realizado sob a supervisão do Prof. 

Dr. Luca Bini do Laboratório de Proteômica Funcional, Departamento de  

Biologia Molecular, Faculdade de Matemática, Física e Ciências Naturais da 

Universidade de Siena, Itália como parte do Doutorado Sandwich financiado 

pela Capes, processo BEX 158809-5. 
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Figura 4.3. Esquema eletroforese bidimensional – 2D SDS/PAGE. Imagem gentilmente cedida por Profa. Dra. Silvia Moreno, UBA.
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Primeira dimensão: Focalização Isoelétrica (IEF) 

 
Na focalização isoelétrica, os analitos são separados de acordo com 

seus pontos isoelétricos (pI) isto é, o valor do pH no qual o anfólito tem carga 

residual nula. Quando atingido o pI, a migração das proteínas cessa Um 

gradiente de pH é formado sob ação de um campo elétrico, fazendo com que 

ocorra uma movimentação do soluto, de acordo com o valor do pH. Desta 

forma, em valores de pH mais baixos que o pI dos analitos, estes migram para 

o catodo, pois estão positivamente carregados. Em pH mais alto, eles migram 

para o anodo, pois estão carregados negativamente (GÖRG et al., 2011).  

 

Segunda dimensão: Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS/PAGE) 

 

Em termos gerais, a eletroforese em gel de poliacrilamida consiste na 

migração de solutos através de um gel, sob influência de um campo magnético 

com finalidade de separá-las por meio de suas diferentes massas moleculares. 

As proteínas possuem cargas positivas e negativas, sendo sua mobilidade 

eletroforética diretamente proporcional à carga da partícula e inversamente 

proporcional à viscosidade do meio. Esta eletroforese ocorre numa matriz 

constituída de um polímero de acrilamida com ligações cruzadas de N,N – 

metil-bis-acrilamida, cuja propriedade é criar uma “malha” onde a porosidade 

controlada permite a migração das proteínas de acordo com sua massa 

molecular. Este método ocorre na presença de um detergente, como o 

dodecilsulfato de sódio (SDS), um agente denaturante que transforma as 

estruturas tridimensionais das proteínas nativas, em estruturas lineares, 

conferir-lhes densidade de carga uniforme.  

 

3.2.1.1. Procedimento experimental 

 

Após a coleta e armazenamento em ultra-freezer, as amostras foram 

liofilizadas nas 24 hs anteriores ao procedimento laboratorial. As amostras com 

cerca de 0,5 cm3 foram maceradas em nitrogênio líquido em capela de fluxo 

laminar para evitar contaminação. A massa das amostras não puderam ser 

pesadas por limitações de manuseio do material contaminado. A maceração 
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ocorreu dentro dos próprios tubos armazenadores, tubos Eppendorf de 2 ml, 

com todo o conjunto resfriado pela adição contínua de nitrogênio líquido ao 

tubo, sem adição de tampões. Estas amostras petrificadas pela temperatura do 

nitrogênio líquido foram maceradas com um bastão de vidro de 1mm 

esterilizado e a fricção com a amostras ocorreu de maneira gentil, para não 

favorecer aquecimento decorrente do atrito e posterior proteólise. As amostras 

foram pulverizadas à mínima granulação possível. Não foram utilizados 

inibidores de protease. Todo o aparato era esterilizado a cada maceração de 

nova amostra (modificado de SUN et al., 2007).   

 

Às amostras pulverizadas foi adicionado 200 µl de tampão extrator 2X [7 

M uréia, 2M tiouréia, 4% m/v CHAPS and 25 mM Tris tamponado com HCl ao 

pH 8,5]. As amostras então foram agitadas em vórtex até a completa 

homogeinização a 4oC por 1 h. Este método foi realizado de acordo com os 

protocolos utilizados no  laboratório do Dr. Luca Bini segundo LAEMMLI (1970). 

 

Após a homogeinização com o extrator, as amostras foram centrifugadas 

a 13.200 G (12.000 rpm) a 4°C por 20 min. O precipitado foi guardado e o 

sobrenadante retirado. Acetona 100% a 4°C por 12 hs (overnight) foi utilizada 

como precipitante, num total de 4x o volume inicial das proteínas solúveis. Apó 

este período de precipitação, o material foi centrifugado a 13.200 G (12.000 

RPM) a 4°C por 30 min. As amostras foram ressuspensas em tampão Tris-HCl 

[7 M uréia, 2 M tiouréia, 4% m/v CHAPS and 25 mM Tris tamponado com HCl 

ao pH 8,5]. A concentração total de proteínas foi realizada pelo método de 

Bradford. Após quantificadas as proteínas solúveis, as amostras foram 

aliquotadas (60 µg por alíquota) e congeladas em freezer -20oC para posterior 

análise 

 

Para corrida na 1a dimensão, as alíquotas eram vagarosamente 

descongeladas e ressuspensas em tampão de reidratação [8 M de uréia, 2 M 

de tiouréia, 50 mM DTT, CHAPS 4%, 0,2% anfólito 10/03, 0,0002% - mesmo 

tampão extrator 1X com anfólito] e água destilada deionizada. A solução de 

proteínas solúveis foi incubada em tiras de 17 cm (pH 3-10 NL ReadyStrip IPG) 

em 300 µl de tampão de reidratação, contendo 60µg de proteína por 16 hs, 
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passivamente. Uma focalização isoelétrica (IEF) foi conduzida utilizando-se 

PROTEAN celular IEF a 250 V por 20 min, seguido de 10.000 V (2,5 hs) e 

10.000 V, 40.000 Vhr (4 hs). Após a separação por IEF, as tiras IPG foram 

equilibradas com a solução de equilíbrio [6 M de uréia, 0,05 M Tris-HCl (pH 

8,8), 2% SDS, glicerol a 20%, 2% (m/v) DTT] por 15 minutos com agitação 

suave. Esse procedimento foi seguido de uma segunda solução de equilíbrio [6 

M de uréia, 0,05 M Tris-HCl (pH 8,8), SDS 2%, 20% de glicerol, 2,5% (m/v) 

iodoacetamida] por 15 min com agitação suave. As tiras equilibradas foram 

aplicadas em gel 18 cm não-linear 9%-16% SDS-PAGE numerados para 

separação em segunda dimensão. Estas fitas foram acopladas no gel na 

presença de agarose a 1% em tampão extrator 1X a 50oC e “deslizavam” em 

cima do gel quando auxiliadas, na lateral esquerda, por uma pinça Lowe 

Kerrison, 1mm (ponta). Ao final da aplicação, a pinça era utilizada para 

pressionar a fita contra o gel a fim de maximizar a superfície de contato. 

Geralmente os géis solidificados eram posicionados a 30º de inclinação para 

perfeito acoplamento das tiras. Este aparato era isolado com a fase alcoólica 

(meio) de uma mistura de isobutanol e água tridestilada (20% v/v), utilizando-se 

seringas descartáveis de 20 ml montadas em cima do gel, e a aplicação era 

realizada simultaneamente em todos os géis. Um sistema de eletroforese 

vertical PROTEAN II XL (Bio RadTM) foi utilizado em corrente constante de 16 A 

por gel, por 30 min, antes de aumentar para 24 A por gel, até o final da 

eletroforese, totalizando de 6 a 7 hs de corrida a temperatura ambiente 

constante de 17oC.  

 

3.2.1.2. Análise dos dados 

 

Todos os géis gerados pelo método 2D SDS/PAGE foram corados com 

nitrato de prata e sua imagem foi adquirida pelo transluminador Typhoon 9400 

ImagerTM (GE Healthcare). Isto foi necessário para que fosse realizada uma 

pré-análise de todas as amostras antes da aplicação da técnica DIGE - 

Differential In Gel Eletrophoresis, como será explicado posteriormente na 

secção Resultados. Nenhuma análise estatística foi realizada nesta etapa, 

bem como o uso de marcadores moleculares foram dispensados. 
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3.2.2. Eletroforese Bidimensional DIGE (Differential In Gel Eletrophoresis) 
- Princípio do método 

 

 A eletroforese bidimensional DIGE (Differential In Gel Eletrophoresis) é 

uma técnica proteômica que objetiva analisar as diferenças no perfil de 

proteínas entre dois distintos cenários biológicos, simultaneamente. É um 

método em que há utilização de três (ou mais) diferentes marcadores 

fluorescentes - Cy3, Cy5, Cy2 (CyDye DIGE Fluor minimal dyes, GE Healthcare 

Life Sciences®) antes dos procedimentos da eletroforese 2D clássica (Figura 

4.4). Estes cromóforos se ligam covalentemente aos resíduos de lisina das 

proteínas, à sua porção N-hidroxi-succinimidila (-NHS) (Figura 4.5). 

 

A técnica DIGE permite, sobretudo o estudo de proteínas que são 

expressas diferencialmente, onde podemos avaliar não tão somente a 

presença/ausência, mas principalmente a modulação da expressão gênica 

destas, entre os diferentes cenários avaliados. É uma técnica que permite 

maior reprodutibilidade e por isso mesmo, maior robustez estatística.  
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Figura 4.4. Esquema de análise por meio da ferramenta DIGE (Differential in Gel Eletrophoresis). Imagem gentilmente cedida pelo Prof. Luca Bini, 

UNISI. 
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Figura 4.5. Posição de inserção na porção N-hidroxi-succinimidila do cromóforo CyDye nos resíduos de lisina das proteínas marcadas na técnica 

DIGE (Differential in Gel Eletrophoresis). Imagem gentilmente cedida pelo Prof. Luca Bini, UNISI. 
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4.2.2.1. Procedimento experimental 

 

i) Eletroforese bidimensional 

 

As alíquotas de material biológico foram marcadas na ausência de luz 

com os cromóforos Cy3 e Cy5 de acordo com o desenho experimental 

proposto (Tabela 4.2.) , devido às propriedades dos marcadores fluorescentes 

(protocolo de utilização para DIGE sugerido pela GE Healthcare Life 

Sciences®). Para cada cenário biológico foi utilizado 60 μg de proteínas 

solúveis do extrato total. Uma alíquota contendo um pool do extrato total, 

derivada de todas as amostras pertencentes ao estudo, ou seja, de todos os 

cenários biológicos testados no experimento, foi marcada diferencialmente com 

o cromóforo fluorescente Cy2, como mostrado na imagem da Figura 4.4. Este 

pool protéico foi utilizado em todos os géis confeccionados no estudo e esta 

alíquota representa o padrão interno do experimento, onde todas as análises 

foram realizadas de acordo com o confrontamento deste padrão, ou seja, as 

expressões diferenciais das proteínas serão medidas quando comparadas a 

todas as proteínas existentes no experimento, criando assim um padrão de 

normatização.  

 

Após a marcação com os cromóforos de acordo com o desenho 

experimental, as alíquotas marcadas com Cy2 foram adicionadas, em volumes 

iguais, ao tampão DIGE 2X [7M uréia, 2M tioréia, 4% (m/v) CHAPS e 2% (p/v) 

DTT]. Antes da corrida da 1ª dimensão (IEF), a mistura foi aferida ao volume de 

450 μl com solução de hidratação para DIGE 1X (GE Healthcare Life 

Sciences®) e colocada em strip de gel não-linear 9%-16% no gradiente de pH 

3-10 (Immobiline™ DryStrip gels). Esta strip foi reidratada por 12 hs (overnight) 

em 450 μl de tampão de reidratação para DIGE [7M uréia, 2M tioréia, 4% (p/v) 

CHAPS e 1% (p/v) DTT] e Pharmalyte pH 3–10 não linear, colocada em 

bandeja de reidratação e coberta com 2 ml de fluido protetor. As strips então 

foram focalizadas no sistema Ettan IPGphorIII (GE Healthcare Life Sciences®) 

a 16 °C no escuro, obdecendo ao seguinte protocol de focalização: 0 V por 1 h, 
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30 V por 8 h, 200 V por 1 h, de 300 V a 3500 V em 30 min, 3500 V por 3 h, de 

3500 V to 8000 V em 30 min e 8000 V até um total de 80.000 V-h ser atingido. 
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Tabela 4.1. Desenho experimental proposto para marcação de cromóforos em eletroforese bidimensional 
DIGE 

# GEL DIGE CY3  

(# PACIENTE) 

CY5  

(# PACIENTE) 

CONFRONTO 

ENTRE 

ETIOLOGIAS 

CONFRONTO ENTRE OS  

CENÁRIOS BIOLÓGICOS 

1º experimento 

DIGE01 180409 100710 -OH x -OH (INF
+CHC

) x (INF
–CHC

)  

DIGE02 240309 280110 -OH x -OH (INF
–CHC

) x (INF
-CHC

) 

DIGE03 111109 111109 CHC x -OH tumor x (INF
+CHC

) 

DIGE04 040210 210109 HBV x HBV (INF
+CHC

) x (INF
–CHC

) 

DIGE05 170110 280210 HBV x HBV (INF
–CHC

) x (INF
+CHC

)  

DIGE06 140210 171108 CHC x HBV tumor x (INF
-CHC

) 

DIGE07 080509 131109 HCV x HCV (INF
–CHC

) x (INF
+CHC

) 

DIGE08 290809 191109 HCV x HCV (INF
+CHC

) x (INF
–CHC

) 

DIGE09 230609 260609 HCV x HCV (INF
–CHC

) x (INF
+CHC

) 

DIGE10 291210 040210 CONTROLE x CHC controle x tumor 

DIGE11 100310 110111 CHC x CONTROLE tumor x controle 

DIGE12 080410 051010  CONTROLE x CHC  controle x tumor  

2º experimento (continuação) 

DIGE13 250510 140210 -OH x CHC (INF
–CHC

) x tumor 

DIGE14 080410 020609 CHC x -OH tumor x (INF
–CHC

) 

DIGE15 210310 060111 -OH x CONTROLE (INF
–CHC

) x controle 

DIGE16 280110 261108 -OH x HCV (INF
–CHC

) x (INF
–CHC

) 

DIGE17 230310 051010 HCV x CONTROLE (INF
–CHC

) x controle 

DIGE18 120909 120909 HCV x CHC (INF
+CHC

) x tumor  

DIGE19 131109 131109 HCV x CHC tumor x (INF
+CHC

) 

 

LEGENDA: 

-OH = cirrose  alcoólica 

HBV = hepatite por vírus B 

HCV = hepatite por vírus C 

CONTROLE = biópsia de tecido não-patológico de doador cadavérico 

CHC = carcinoma hepatocelular 

(INF
+CHC

) = inflamação crônica onde há a presença do CHC no fígado (microambiente tumoral)  

(INF
–CHC

) = inflamação crônica onde não há a presença do CHC no fígado 

tumor = CHC 
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Visando manter as proteínas solúveis do experimento totalmente 

reduzidas, anterior a 2a dimensão no gel de poliacrilamida, cada strip foi 

equilibrada primeiramente com DTE - 4 ml de tampão de equilíbrio para DIGE 

[6M uréia, 2% p/v SDS, 2% p/v DTE, 30 % v/v glicerol e 0.05 M Tris-HCL pH 

6.8] em um agitador com gelo por 5 min. Para a 2ª solução de equilíbrio 

utilizada com iodoacetamida - 4 ml de tampão de equilíbrio para DIGE [6M 

uréia, 2% p/v SDS, 2,5% p/v DTE, 30 % v/v glicerol e 0.05 M Tris-HCL pH 6.8 e 

traços de bromofenol azul], agitando por mais 5 min. 

 

A 2a dimensão foi realizada num gel gradiente 9%-16% de poliacrilamida 

(24 cm x 20 cm x 1mm) utilizando equipamento Ettan DALT Twelve Separation 

Unit (GE Healthcare Life Sciences®). As strips equilibradas foram colocadas no 

topo de cada gel confeccionado e lacradas com uma solução aquecida de 

agarose 0,25% (p/v) em tampão 0.05 M Tris-HCL pH 6.8. A corrida foi realizada 

a corrente constante de 5 watt/gel a 15 °C por 30 min, seguida de 17 watts/gel 

a 15°C até a linha marcadora de azul de bromofenol (front) alcançar a parte 

mais inferior do gel, tendo o cuidado de não permitir a saída do front do gel. 

Todos os procedimentos da eletroforese foram realizados no escuro. 

 

ii) Aquisição de imagem e análise de spots 

 

A aquisição de imagens foi realizada pelo equipamento Typhoon 9400 

Imager (GE Healthcare Life Sciences®) (Figura 4.6). Os géis foram 

escaneados usando um laser de 488 nm com filtros de emissão de 

comprimento de onda: 520 nm (Cy2), 580 nm (Cy3) and 670 nm (Cy5). A 

estreita faixa de emissão de comprimento de onda garante a ausência de viés 

experimental entre os canais de fluorescência. Todos os géis foram pré-

escaneados à resolução de 1000 μm no intuito de ajustar o emissor de laser e 

obter o máximo de intensidade em cada imagem produzida, sendo que o 

escaneamento final foi realizado com 100μm de resolução, resultando numa 

imagem de 3000 dpi. No total, 51 imagens de géis foram geradas a partir de 

17 cenários biológicos experimentais (cada uma gerando 3 imagens cada). 

Dois destes géis não foram utilizados por não apresentarem imagens 

adequadas à análise: DIGE04 e DIGE08. 
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Figura 4.6. Escâner para aquisição de imagens Typhoon 9400 Imager (GE Healthcare Life 
Sciences®) usado na técnica DIGE (Differential in Gel Eletrophoresis). Com permissão do Prof. 

Luca Bini, UNISI.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Layout da página de abertura do software DeCyder v7.0 2D Differential Analysis 
Software (GE Healthcare Life Sciences®) usado na análise dos dados na técnica DIGE 
(Differential in Gel Eletrophoresis).  
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Para analisar o perfil de proteínas gerados em cada gel foi utilizado o 

software DeCyder v7.0 2D Differential Analysis Software (GE Healthcare Life 

Sciences®) (Figura 4.7). O 1º passo da análise consiste no carregamento das 

3 imagens geradas para cada gel no módulo Differential In-gel Analysis 

Algorithm (DIA) dentro do software DeCyder. Para posterior comparação inter-

gel, os géis analizados no módulo DIA então são carregados no módulo 

Biological Variation Analysis (BVA). Neste módulo os parâmetros para a 

obtenção do gel master são estabelecidos (maiores detalhes em Resultados 

Experimentais – Eletroforese Bidimensional DIGE). 

 

4.2.2.2. Análise dos dados 

 

O experimento foi concebido por meio do método de marcação mínima 

(minimum labelling) objetivando um resultando que pudesse ser observado 

com a uma mínima diferença possível entre os cenários propostos. 

 

Para testar as diferenças significativas na expressão e modulação das 

proteínas entre os grupos experimentais propostos, a análise univariada de 

variância One-way ANOVA foi utilizada, com valor de p≤0,05 e p≤0,01 no 

módulo Biological Variation Analysis (BVA) do software. Um limiar (threshold) 

para a razão de modulação da expressão protéica (fold) foi também 

estabelecido neste módulo: +/- 1.3 vezes, ou seja, variação de +30% 

(upregulated) ou -30% (downregulated) na expressão para cada spot 

comparado. Nesta fase há a indicação pelo software do gel master, ou seja, 

aquele gel que melhor representa os dados experimentais globais, decorrentes 

dos limiares estabelecidos nos módulos de análises. Em ambos os casos, o 

teste estatístico One-way ANOVA foi escolhido, pois além de ser usado para 

testar diferenças em diversas situações, para mais de duas variáveis, é o mais 

adequado para avaliar quão distantes os componentes analisados estão 

quando comparados à variabilidade de observações individuais.  

 

Após este tratamento, para os spots que se apresentaram dentro dos 

limiares estabelecidos acima, uma comparação pareada (pairwise) foi realizada 
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entre os grupos experimentais utilizando-se o teste de comparações múltiplas 

de Tukey's. Sendo o teste One-way ANOVA significativo, o teste Tukey, que é 

teste baseado na diferença mínima significativa (DMS), é utilizado para avaliar 

toda e qualquer diferença entre duas médias de diferentes cenários biológicos. 

Esta análise foi realizada no módulo Extended Data Analysis (EDA) do software 

DeCyder. 

 

Adicionalmente às análises univariadas realizadas acima, utilizamos a 

abordagem da análise multivariada por componentes principais PCA (Pattern 

Cluster Analysis) a fim de explorar as diferentes categorias e padrões de 

expressão entre os cenários. Este teste foi empregado, pois se utiliza da 

redução do número de variáveis para prover uma visão estatisticamente 

privilegiada do conjunto de dados, mostrando-se assim como ferramenta 

adequada para identificar as variáveis mais importantes no espaço das 

componentes principais. Comparações globais entre os dados obtidos nos géis 

produzidos entre as proteínas diferencialmente identificadas foram avaliados, e 

os dados “plotados” num espaço bidimensional, correspondente às duas 

componentes principais x e y resultante de combinações lineares das variáveis. 

Estas variáveis então foram dispostas num gráfico chamado Espaço Euclidiano 

e a correlação existente entre estas variáveis e sua posição neste espaço foi 

avaliada. Esta análise foi realizada no módulo Extended Data Analysis (EDA) 

do software DeCyder. 

 

4.2.3. Espectrometria de massa (MS) por meio da técnica MALDI TOF/TOF 
(Matrix Assisted Laser Desorption Ionization - Time of Flight/Time of 
Flight) - Princípio do método 

 

 

A técnica utilizada para a identificação das proteínas isoladas em gel foi 

a MALDI TOF/TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization - Time of 

Flight/Time of Flight) e as proteínas foram analisadas pelo equipamento Ettan 

MALDI-TOF Pro (GE Healthcare Life Sciences®). Em linhas gerais, a MS é 

uma técnica capaz de determinar a relação entre massa e carga (m/z) de 

espécies ionizadas em fase gasosa. Um espectrômetro de massas é um 
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instrumento constituído por uma fonte de íons, um analisador de massas, um 

detector e um sistema de aquisição de dados. Estes analisadores de massas 

têm como função básica separar os íons formados de acordo com suas 

relações m/z (Figura 4.8).  

 

A fase que antecede a espectrometria é a fase de purificação das 

proteínas, realizada neste experimento por meio da separação em gel DIGE. A 

fase de identificação de proteínas e da espectrometria propriamente dita ocorre 

com a digestão da estrutura linear da macromolécula em estruturas menores, 

mais fáceis de serem analisadas: os peptídeos. Nesta etapa, há a conversão 

destas proteínas isoladas em um conjunto de peptídeos. Isso é alcançado com 

o uso de enzimas de restrição que promovem a clivagem das proteínas em 

pontos específicos e sua quebra em unidades menores, os oligopepetídeos 

(Figura 4.9). 

 

Os espectros de massas dos peptídeos oriundos da digestão enzimática 

indicam a relação m/z e, por conseqüência, a massa molecular dos peptídeos. 

A este resultado damos o nome de Peptide Mass Fingerprint (PMF) (Figura 

4.10). Os peptídeos previamente detectados durante o PMF (chamados de íons 

precursores) são então isolados e submetidos novamente à fragmentação por 

colisão com moléculas de um gás inerte, tal como argônio, nitrogênio ou hélio 

(por isso chamado de TOF/TOF, ou espectrometria em tandem). O espectro 

obtido é chamado espectro de fragmentação ou MS/MS. Ao final do processo, 

os resultados inerentes à massa molecular dos peptídeos, obtida a partir do 

PMF, bem como a informação relativa à seqüência de aminoácidos dos 

peptídeos, contida nos espectros de fragmentação (MS/MS), são usados pelos 

softwares de busca para “localizar” as proteínas nos bancos de dados.
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Figura 4.8. Esquema de funcionamento de espectrometria por MALDI TOF/TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight/Time of 
Flight)). Imagem gentilmente cedida pelo Dr. Luciano Paulino, EMBRAPA/CENARGEM. 
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Figura 4.9. Esquema de digestão e fragmentação da estrutura linear da macromolécula, em estruturas oligopeptídicas. Imagem gentilmente cedida 
pelo Dr. Luciano Paulino, EMBRAPA/CENARGEM 
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Figura 4.10. Mapa PMF da proteína BSA (Sigma Aldrich) usada na calibração do experimento. 
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4.2.3.1. Procedimento experimental 

 

Os spots avaliados como diferenciais pelo software Decyder foram então 

marcados numa lista de excisão e suas coordenadas cartográficas no gel 

master (já estabelecido pelos módulos analisadores, anteriormente) 

assinaladas. As coordenadas desta lista de proteínas são então transferidas ao 

equipamento de excisão automática Ettan Spot Picker (GE Healthcare Life 

Sciences®); este equipamento permite, sem a necessidade de coloração em 

gel, marcar com precisão a localização dos spots desejados. Este equipamento 

diminui em muito os erros de identificação quanto às coordenadas cartográficas 

no gel, inerentes à excisão manual (Figura 4.11). 

 

Os spots excisados foram colocados em placa de cultivo de 96 poços 

para subseqüente digestão proteolítica. Os spots então foram desidratados 

com 1µl de acetonitrila 50% (v/v) e reidratados com solução proteolítica de 

tripsina (Sigma Aldrich) por 12hs (overnight) a 37°C. Para cada spot foi 

recolhido 0.75 µl de solução peptídica em placa própria para técnica MALDI e 

depois cada ponto coberto pela solução matriz [solução saturada de alfa-ciano-

4-ácido hidroxi-ciâmico em 50% (v/v), acetonitrila e 0.5% (v/v) ácido 

trifluoracético]. Após a secagem à temperatura ambiente da placa de matriz, a 

solução trípica de peptídeos foi colocada no equipamento Ettan MALDI-TOF 

Pro (GE Healthcare Life Sciences®) e a espectrometria iniciada. Após a 

calibração do equipamento, os espectros resultantes foram avaliados quanto à 

quantidade de contaminantes experimentais: espectros dos íons resultantes da 

degradação da própria matriz, espectros dos íons resultantes da autólise da 

tripsina e picos de contaminação por queratina de pele humana.  

 

4.2.3.2. Análise dos dados 

  

A análise dos dados é realizada com recursos específicos do software 

acoplado ao espectrômetro de massa Ettan MALDI Evaluation Software e os 

algorítimos utilizados não serão descritos neste tópico. 
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Figura 4.11. Equipamento de excisão automática de proteínas em gel Ettan Spot Picker (GE 
Healthcare Life Sciences®) utilizado no experimento. Foto ilustrativa do site 
http://www.gelifesciences.com/aptrix/upp01077.nsf/Content/2d_electrophoresis~software~decy
der_2d?OpenDocument&parentid=11003582&moduleid=166392. 
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4.2.4. Bioinformática - Identificação de proteínas - Princípio do método 

 

 A Bioinformática é parte essencial na análise de dados decorrentes de 

experimentos de Biologia Molecular em larga escala. Em nossas análises 

optamos por utilizar o banco de dados MascotTM (Matrix Science Ltd., 

http://www.matrixscience.com) que tem por finalidade correlacionar espectros 

de massas de fragmentação de peptídeos com seqüências de aminoácidos de 

proteínas registradas em bancos de dados baseados na web. Esta ferramenta 

baseia-se na correlação de similaridade entre fragmentação das seqüências 

primárias encontradas experimentalmente e àquelas encontradas in silico, ou 

seja, nos bancos de dados on line. Esta similaridade seria a que melhor 

descreve os íons fragmentos encontrados em um espectro. Estas seqüências 

“candidatas” são então procuradas nos bancos de dados de acordo com a 

massa do peptídeo e seu espectro de fragmentação, Peptide Mass 

Fingerprinting - PMF e envolve o cálculo de fragmentos teoricamente preditos 

para todos os peptídeos de um banco de dados, de acordo com a massa do 

íon precursor, determinada experimentalmente pela espectrometria de massa. 

Os valores de m/z dos fragmentos preditos são comparados com os 

fragmentos experimentais sendo que, neste caso, a comparação se inicia com 

base nos íons mais intensos, ou seja, que apresentaram maior acurácia em 

seus picos. A probabilidade de o valor de m/z de um fragmento teoricamente 

obtido coincidir, de maneira randômica, com o valor de m/z de um fragmento 

obtido experimentalmente é calculada e expressa como sendo o negativo do 

logaritmo desse número, ou seja, denominado no software como valor de 

escore. Assim, quanto maior for o valor de escore obtido, menor é a 

probabilidade de que este resultado seja fruto de uma “coincidência”. Esse 

software fornece para cada busca submetida um valor limite a partir do qual o 

valor obtido indica que a determinação possui probabilidade inferior a 5% de 

ser um evento randômico (p≤0,05). 

http://www.matrixscience.com/
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4.2.4.1. Procedimento experimental 

 

A pesquisa de correspondência dos espectros foi conduzida utilizando-

se o programa MascotTM (Matrix Science Ltd., http://www.matrixscience.com), 

cuja a base de dados é conectada ao banco de dados dos maiores sítios de 

metainformação baseados na web: MSDB,  NCBI, SwissProt, EMBL/EST. A 

identificação dos espectros foi realizada pelo software com base na 

correspondência entre os padrões experimentais e teóricos de PMF, 

estabelecendo-se a variação de massa (Δmass) menor que 100 ppm e o 

número máximo de uma clivagem perdida. Como limiar foi estabelecido 

também, como modificação estrutural, a alquilação da cisteína por 

carboximetilação, bem como permitido para cada proteína procurada, o total de 

uma oxidação de metionina. Todas as buscas foram restringidas aos bancos de 

dados referentes à espécie Homo sapiens. O critério usado para a aceitação da 

identificação da proteína pelo espectro depositado incluiu também a extensão 

da cobertura da seqüência de peptídeos (sequence coverage), o número de 

peptídeos similares (matched peptides) e o valor de escore (probabilistic 

score); valores que serão detalhados posteriormente em Resultados 

Experimentais – Eletroforese Bidimensional DIGE. 

 

4.2.4.2. Análise dos dados 

 

A análise de dados realizada pelo próprio software é baseada no 

algoritmo Mowse (PAPPIN et al., 1993). Em linhas gerais, podemos descrever 

que este algoritmo permite a comparação da massa de peptídeos teórica 

calculada para cada entrada no banco de dados, com o conjunto de dados 

experimentais. Cada valor calculado similar a um valor experimental é marcado 

como uma concordância. Combinações que usam os valores de massa (ou 

massas de peptídeos ou valores da fragmentação de íons por MS/MS) são 

sempre analisados com base probabilística. O valor de escore é a 

probabilidade absoluta de que a combinação observada não é um evento 

aleatório, ou seja, quanto maior o escore, menor a probabilidade da 

concordância da similaridade ser randômica. Considerando os valores globais 

http://www.matrixscience.com/
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e suas exceções, escores maiores que 67 possuem p≤0.05 (PAPPIN et al, 

1993). 

 

4.2.5. Identificação das vias de sinalização – Metacore™ - Princípio do 
método 

  

A análise funcional dos dados de um experimento proteômico, ou seja, a 

compreensão global da relação que as proteínas identificadas no experimento, 

estabelecem entre si, gerando o fenótipo resultante, torna-se extremamente 

necessária em qualquer estudo de expressão gênica. Não só caracterizar, mas 

entender, o papel nos eventos moleculares orquestrados por estes efetores, 

mostra-se muito relevante para compreender a biologia de sistemas 

complexos. 

 

 Com o intuito de avaliar e compreender melhor o papel das 

macromoléculas identificadas neste experimento foi utilizada a ferramenta 

Metacore™ (GeneGo, Thomson Reuteurs), um software de análise de 

interação entre proteínas e suas vias de sinalização correspondentes, 

alimentado pelos dados experimentais produzidos em laboratório, baseado na 

web. Esta ferramenta produz, a partir da análise por meio da mineração em 

bancos de dados chamado analytical data mining, um mapa completo das 

interações protéicas e da relação das proteínas/genes identificados por meio 

de procedimentos laboratoriais dentre de algumas vias de sinalização 

(network), permitindo assim a análise funcional dos resultados de um 

experimento proteômico/genômico de larga escala. 

 

 Utilizando esta ferramenta, usamos a abordagem descrita nas análises 

da área de Biologia de Sistemas (System Biology), mais especificamente por 

meio do entendimento da interrelação no Interactoma das proteínas 

identificadas e descritas em nosso estudo. 
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4.2.5.1. Procedimento experimental 

 

O conjunto de dados das proteínas diferencialmente expressas e 

identificadas pela técnica DIGE MS/MS utilizada foi carregada dentro do 

software para ser analisada pela ferramenta MetaCore™. Um mapa com as 

cascatas de sinalização celular em que nossas proteínas anotadas estavam 

envolvidas foi elaborado (Interactoma). Neste mapa, as interações podem ser 

visualizadas graficamente, bem como as proteínas (representadas como nós 

nas vias) e as ligações entre elas (relação entre as proteínas), que 

corresponderam ao padrão de expressão experimental. O resultado deste 

mapa experimental foi então comparado a todas as possíveis vias de 

sinalização similares, nos bancos de dados ligados ao sistema. 

 

4.2.5.2. Análise dos dados 

 

 

Os resultados (decorrentes da lista de proteínas a partir do conjunto de 

dados experimentais enviados) foram então comparados com todos os mapas 

similiares das vias depositadas nos bancos de dados on line e o valor de p 

calculado como a probabilidade randômica do mapa experimental, produzido 

pelo software MetaCore™ ser igual aos mapas similares, depositados nos 

bancos de dados na web.  Este valor de p foi calculado com base no teste 

hipergeométrico de distribuição de probabilidade, um teste de distribuição 

discreta, não repetitivo (PARSONS et al., 2008). 
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5. RESULTADOS 

 

 A ferramenta proteômica utilizada na experimentação das hipóteses 

deste trabalho foi a eletroforese bidimensional em gel. Numa primeira etapa foi 

utilizada a eletroforese bidimensional em gel clássica ou 2D SDS-PAGE para 

avaliação geral das condições das amostras e, numa segunda etapa, 

eletroforese bidimensional em gel diferencial ou DIGE (Differential in Gel 

Analysis). Para a obtenção dos resultados, ou seja, na identificação das 

proteínas/enzimas diferenciais nos vários cenários propostos foram utilizadas 

as técnicas complementares à separação de proteínas, como o 

seqüenciamento destas em matriz de absorção – MALDI/TOF-TOF– e 

ferramentas de bioinformática, com a busca das identificações em bancos de 

dados como o UNIPROT, EMBL-EBI, MASCOT -  como descrito anteriormente 

em Pacientes e Métodos.  

 

 Uma importante abordagem também foi realizada com o resultado da 

identificação das proteínas/enzimas diferenciais deste estudo: o entendimento 

da interação destes elementos moleculares dentro de vias de sinalização. Esta 

é uma análise fundamental na área de Proteômica Funcional e a compreensão 

de como estes diversos componentes interagem entre si, é de suma 

importância para a análise das expressões dos diferentes fenótipos 

observados. 

 

 Os resultados foram divididos em três secções para que fossem melhor 

visualizados: Dados gerais sobre os pacientes avaliados; Resultados 

Experimentais – Eletroforese Bidimensional Clássica e DIGE e Análise 

das Interações Protéicas dentro das Vias de Sinalização – Metacore™.  
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5.1. Dados gerais sobre os pacientes avaliados  

 

O proteoma do fígado é um conjunto dinâmico de proteínas 

especializadas e relacionadas à função hepática. A maioria destas proteínas 

está relacionada ao metabolismo fisiológico e celular, com muitos 

representantes ubíquos de enzimas de degradação e proteossômicos. O perfil 

de expressão destas proteínas está também intimamente relacionado com o 

tipo de afecção sofrida por este órgão e o desígnio de avaliações experimentais 

diferenciais, levando em conta o estado fisiológico dos pacientes e do próprio 

órgão, é necessária. A implicação dos dados clínicos dos pacientes presentes 

neste estudo foi, minimamente, avaliada. Dados como perfis de idade, sexo e 

principalmente dos perfis etiológicos deste pacientes foram descritos. O modelo 

que adotamos para este estudo baseia-se na análise diferencial entre os perfis 

protéicos de pacientes acometidos por inflamação crônica: cirrose hepática 

derivada de hepatite viral B ou C (HBV e HCV) ou de cirrose alcoólica. A 

diferença entre os perfis etiológicos foi mantida no desenho experimental para 

validação de nossas hipóteses, no intuito de homogeneizarmos ao máximo, 

amostras tão naturalmente diferenciais. Detalhes sobre a inclusão e exclusão 

de pacientes do estudo estão mais bem detalhados em Pacientes e Métodos.  

  

Todos os pacientes eram hepatopatas terminais e possuíam grave 

disfunção hepática e todos eram acometidos de cirrose no órgão, esta uma 

característica da disfunção severa terminal. Os dados clínicos gerais 

encontram-se na Tabela 10.4 na secção Material Suplementar.  
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Destes pacientes, 33% eram mulheres, obedecendo a razão de 3:1 entre 

homens e mulheres que apresentam hepatopatias terminais (PARKIN et al., 

2001). A concepção do desenho experimental foi realizada com o objetivo de 

homogeneizar ao máximo, tanto os pacientes quanto o número amostral em 

cada cenário biológico, por isso números percentualmente semelhantes entre 

os representantes foram obtidos, dentre as três etiologias escolhidas para este 

estudo. No entanto, como já observado por COELHO e colaboradores (2009), a 

porcentagem destes hepatopatas acometidas pelo carcinoma hepatocelular 

(CHC) varia bastante, sendo muito difícil a possibilidade de coleta de tumores 

em mais de 40% dos casos descritos (maiores detalhes, ver Tabela 10.2 na 

secção Material Suplementar). Sete destes pacientes (33% do total analisado) 

apresentavam, além das etiologias que originaram a hepatite crônica, o CHC. 

Apesar de neste trabalho, não terem sido ponderadas as relações 

estabelecidas entre os dados moleculares avaliados e o grupo sanguíneo ABO 

destacamos: 43% dos avaliados (n=9) eram do grupo sanguíneo O; 33% dos 

avaliados (n=7) eram do grupo sanguíneo A; 19% dos avaliados (n=4) eram do 

grupo sanguíneo B e apenas 5% dos avaliados (n=1) eram do grupo sanguíneo 

AB. Com relação ao grau de esteatose, todos os pacientes do grupo controle, 

ou seja, as amostras provenientes de doadores falecidos, apresentaram grau 

de esteatose leve (0-30%) e todos apresentaram características SOT (Suitable 

for Orthotopic Transplantation) pela classificação de MARTINS e colaboradores 

(2012). Para os demais (n=21), verificamos em 27% (n= 6). Em dois pacientes 

(pacientes sob números 240309 e 280110), o grau de esteatose foi maior que 

60% na hora da captação o que é considerado esteatose severa. Para manter 

a homogeineidade das relações de disfunção fisiológica entre as amostras 

proveninetes de pacientes hepatopatas, foi decidido pela exclusão das 

mesmas. Interessante observar que estes dois casos de esteatose severa 

estavam relacionados no grupo de pacientes acometidos de cirrose alcoólica, 

bem como, avaliando globalmente este cenário biológico, a maioria dos 

indivíduos apresentavam esteatose moderada e apenas um paciente não era 

acometido neste intervalo (paciente sob número 250510). Esta parece ser uma 

característica marcante de pacientes acometidos por cirrose alcoólica, sendo 

que os eventos moleculares que regem a inflamação crônica, e até mesmo o 
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surgimento e progressão do CHC, podem estar relacionados com a biossíntese 

de lipídios (SETH et al., 2010; OSNA, 2010).     

 

 5.2. Resultados Experimentais – Eletroforese Bidimensional 

Clássica  

 

A decisão do uso da Proteômica pelo método DIGE (Differential in Gel 

Eletrophoresis) deve-se a impossibilidade de análise pelos métodos 

tradicionais, o que será discutido posteriormente na parte Discussão. No 

entanto, um procedimento prévio, chamada de pré-analítico, foi necessário 

para a realização dos experimentos posteriores, com a técnica supracitada, 

alvo deste trabalho. A utilização da Eletroforese Bidimensional Clássica foi 

necessária para a avaliação prévia das condições das amostras a serem 

analisadas pela técnica DIGE, pois esta análise permite a determinação em gel 

corado em prata da integridade das proteínas (possível degradação da 

amostra); do padrão de deposição entre os diferentes cenários biológicos e da 

quantidade de “contaminação” das amostras por elementos não teciduais, mais 

especificamente da contaminação das amostras por elementos do plasma 

sanguíneo (não sendo objeto de avaliação neste trabalho). Este experimento 

pré-analítico tem como finalidade a observação do perfil total de proteínas 

solúveis de cada um dos pacientes separadamente, a observação da 

padronização do padrão protéico entre as etiologias, bem como aferir possíveis 

artefatos experimentais, que possam por ventura distorcer os resultados finais 

esperados. 

 

As imagens de todos os géis pré-analíticos estão reunidas nas Figuras 

10.1A, 10.1B, 10.1C, 10.1D, 10.1E, 10.1F, 10.1G, 10.1H na secção Material 

Suplementar. 
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5.2.1. Avaliação da Integridade das Proteínas 

 

 Um dos resultados obtidos com esta técnica foi à avaliação da 

degradação das proteínas das amostras. Para tanto, todas as amostras 

analisadas com a técnica DIGE foram previamente submetidas a esta 

ponderação. Podemos observar na Figura 5.1 que não há deposição de 

proteínas nas áreas inferiores do gel (retângulo azul) e que há definição de 

resolução quanto à separação das proteínas (resolução dos spots – círculo 

vermelho). Este padrão foi obtido em todas as amostras triadas.
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Figura 5.1. Avaliação em gel da integridade das amostras. Notar a não deposição de proteínas de baixo peso molecular, na parte inferior do gel 

(retângulo azul), bem como a eficaz separação das mesmas (resolução dos spots – círculo vermelho). Paciente 280110, -OH INF
-CHC

.  
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5.2.2. Padrão de deposição entre os diferentes cenários biológicos 

 

Outro objetivo desta parte pré-analítica foi avaliação da existência de um 

padrão de deposição entre os diferentes cenários biológicos. Para tanto 

avaliamos a resolução dos spots entre as diferentes etiologias. A não 

discrepância em tais deposições, ou seja, a homogeneidade entre os cenários, 

preveniu distorções de visualização após a marcação com os cromóforos 

utilizados da técnica DIGE, principalmente, na fase de análise estatística do 

método DIGE. 

 

Esta abordagem é de grande relevância quando levamos em conta que 

a experimentação em Proteômica com tecidos humanos pode levar à alteração 

nos resultados esperados quando analisados, num perfil total protéico, 

amostras com grande variação de expressão gênica intra-géis (num mesmo 

gel) ou inter-géis (entre grupos de géis) (KIENZL-WAGNER et al., 2011; 

AEBERSOLD, & CRAVATT, 2002). 

 

Na Figura 5.2 destacamos um grupo de pacientes analisados dentro do 

mesmo cenário biológico - inflamação crônica, cirrose alcoólica, sem CHC (-OH 

INF-CHC) e notamos a homogeneidade entre os diferentes pacientes que 

apresentam a mesma etiologia. 



 

 

88 

 

 

Figura 5.2. Avaliação em gel do padrão de deposição de proteínas das amostras num dado cenário biológico -OH INF
-CHC

. Notar a homogeneidade 

dos spots em diferentes regiões do gel entre os diferentes pacientes (retângulo azul). Gradiente de pH 3-10 não-linear.  
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5.2.3. Contaminação da amostras por elementos do plasma sanguíneo 

  

  Uma das mais importantes características de uma avaliação por meio 

da técnica DIGE reside na prevenção da contaminação da amostra tecidual 

pelo plasma sanguíneo (LIUMBRUNOA et al., 2010; ROCHEA et al., 2009). Isto 

se deve pelo fato das proteínas albumina (e suas isoformas), imunoglobulinas 

(IgGs, em sua maioria) e hemoglobina (principalmente a cadeia β) 

representarem quase 90% do total de proteínas solúveis da amostra, 

mascarando assim o sinal de fluorescência dos cromóforos em DIGE, daquelas 

proteínas que estão em menor abundância no perfil total. Portanto, quando da 

análise dos perfis intra-géis e inter-géis e da sua comparação analítica, a 

presença em grande quantidade destes três tipos protéicos interfere na 

visualização das demais proteínas e, principalmente, na obtenção de 

validações estatística (SUN et al., 2007; HSIEH et al., 2006). 

 

Para isso consideramos todos os perfis protéicos dos pacientes 

presentes neste estudo e avaliamos a abundância relativa de albumina (e suas 

isoformas), imunoglobulinas (IgGs, em sua maioria) e hemoglobina 

(principalmente a cadeia β) nos géis produzidos (Figura 5.3). Na figura citada, a 

amostra foi retirada do experimento, porque apresentava grande contaminação 

de IgGs e por apresentarem “borrões” ou striking, que podem ser causados 

pela presença de sal nas amostras e pela deposição do mesmo em gel.
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Figura 5.3. Avaliação em gel da deposição de contaminantes teciduais como albumina (e suas isoformas – retângulo vermelho), IgGs (cadeia 

pesada γ - retângulo azul) e a hemoglobina (cadeia β – retângulo verde). Esta amostra foi retirada dos experimentos por apresentar 

grandes quantidade de elementos do plasma humano, respectivamente IgGs. Note também contaminação de sal (striking) na porção 

ácida do gel (retângulo laranja). Paciente 150110. 
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5.3. Resultados Experimentais – Eletroforese Bidimensional DIGE 

 

A análise realizada pela eletroforese bidimencional diferencial ou DIGE 

(Differential in Gel Eletrophoresis) foi utilizada por representar, entre as 

técnicas Proteômicas, a de maior acurácia, reprodutibilidade e por ser a que 

mais se ajusta nos estudos de análise em gel de proteínas, principalmente 

quando avaliados fenótipos em pacientes humanos (SABIDÓ et al., 2011).  

Utilizando esta tecnologia foram confeccionados géis de gradiente não-

linear de concentração de 9% a 16%, e diferentemente da proteômica clássica, 

estes géis foram marcados com cromóforos fluorescentes Cy3, Cy5, Cy2 antes 

da eletroforese bidimencional como descrito em Pacientes e Métodos. 

 
O desenho experimental de marcação fluorescente das amostras 

encontra-se na Tabela 5.1. Este esquema foi concebido, na tentativa de 

realizar o maior número de combinações possíveis, no intuito de que cada 

cenário biológico fosse marcado, pelo menos uma vez com os marcadores Cy3 

e Cy5, como sugerido pelo protocolo laboratorial, possibilitando assim o maior 

número de análises possíveis. O protocolo para utilização do DIGE foi realizado 

de acordo com as recomendações da GE Healthcare Life Sciences®, 

juntamente com uma adaptação dos procedimentos descritos por SUN e 

colaboradores (2007). 

 
No entanto, antes da marcação com fluorescência de todas as alíquotas 

foi criado um pool standard, um montante de todas as amostras presentes no 

experimento que foi misturado numa única alíquota, ou seja, foi criada a 

representação de um pool onde todas as proteínas possíveis de serem 

encontradas no experimento estavam presentes, proteínas provindas de todas 

as amostras pertencentes ao estudo. Esta alíquota foi marcada 

diferencialmente (com o Cy2) e utilizada em todos os géis do experimento. Este 

pool das alíquotas protéicas representa o padrão interno do experimento e 

todas as análises foram realizadas de acordo com o confrontamento deste 

padrão, ou seja, as expressões diferenciais das proteínas, bem como suas 

modulações, foram medidas e comparadas a todas as proteínas existentes no 
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experimento por meio desta normatização de expressão derivada deste padrão 

interno.  

 

Após a confecção de todos os géis DIGE produzidos a partir do cenário 

experimental proposto (ver Tabela 5.1.), iniciou-se então, a aquisição de 

imagens e as análises experimentais, por meio do software DeCyder™ 2D 

Differential Analysis Software v7.0 (maiores detalhes em Pacientes e 

Métodos). 

 

A primeira análise realizada pelo software consistiu em estabelecer 

limiares de análise (threshold), onde todos os géis foram avaliados sob este 

escopo. A principal função do estabelecimento deste limiar consiste na 

indicação do software de qual gel confeccionado pode ser considerado como o 

que melhor representa o experimento em sua totalidade. Este gel foi indicado 

pelo programa como gel master, reunindo o maior número de proteínas sob as 

condições estabelecidas como limiriares do experimento. Este gel foi escolhido 

como gel de referência para todas as análises, ou seja, o gel em que todas as 

comparações serão realizadas. 

 

Para uma avaliação correta pelo software de qual seria o gel master 

mais representativo no experimento foi estabelecido como limiares 

experimentais os seguintes critérios: 

 maior número de spots presentes no gel, sendo que estes spots 

devem estar presentes em pelo menos ≥85% de todos os géis 

representados no experimento; 

  maior número de spots presentes no gel, obedecendo a razão de 

modulação (fold) +/- 1,3 vezes, ou seja, variação de +30% 

(upregulated) ou -30% (downregulated)  da constante calculada 

como volume normal do spot. 
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Tabela 5.1. Esquema de marcação com cromóforos de amostras biológicas para experimentação DIGE 

# GEL DIGE CY3  

(# PACIENTE) 

CY5  

(# PACIENTE) 

CONFRONTO 

ENTRE 

ETIOLOGIAS 

CONFRONTO ENTRE OS  

CENÁRIOS BIOLÓGICOS 

1º experimento 

DIGE01 180409 100710 -OH x -OH (INF
+CHC

) x (INF
–CHC

)  

DIGE02 240309 280110 -OH x -OH (INF
–CHC

) x (INF
–CHC

) 

DIGE03 111109 111109 CHC x -OH tumor x (INF
+CHC

) 

DIGE04 040210 210109 HBV x HBV (INF
+CHC

) x (INF
–CHC

) 

DIGE05 170110 280210 HBV x HBV (INF
–CHC

) x (INF
+CHC

)  

DIGE06 140210 171108 CHC x HBV tumor x (INF
-CHC

) 

DIGE07 080509 131109 HCV x HCV (INF
–CHC

) x (INF
+CHC

) 

DIGE08 290809 191109 HCV x HCV (INF
+CHC

) x (INF
–CHC

) 

DIGE09 230609 260609 HCV x HCV (INF
–CHC

) x (INF
+CHC

) 

DIGE10 291210 040210 CONTROLE x CHC controle x tumor 

DIGE11 100310 110111 CHC x CONTROLE tumor x controle 

DIGE12 080410 051010  CONTROLE x CHC  controle x tumor  

2º experimento (continuação) 

DIGE13 250510 140210 -OH x CHC (INF
–CHC

) x tumor 

DIGE14 080410 020609 CHC x -OH tumor x (INF
–CHC

) 

DIGE15 210310 060111 -OH x CONTROLE (INF
–CHC

) x controle 

DIGE16 280110 261108 -OH x HCV (INF
–CHC

) x (INF
–CHC

) 

DIGE17 230310 051010 HCV x CONTROLE (INF
–CHC

) x controle 

DIGE18 120909 120909 HCV x CHC (INF
+CHC

) x tumor  

DIGE19 131109 131109 HCV x CHC tumor x (INF
+CHC

) 

 

LEGENDA: 

-OH = cirrose alcoólica 

HBV = hepatite por vírus B 

HCV = hepatite por vírus C 

CONTROLE = biópsia de tecido não-patológico de doador cadavérico 

CHC = carcinoma hepatocelular 

(INF
+CHC

) = inflamação crônica onde há a presença do CHC no fígado (microambiente tumoral)  

(INF
–CHC

) = inflamação crônica onde não há a presença do CHC no fígado 

tumor = CHC 

Destacado em cinza, gel master. 
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Estes limiares foram escolhidos segundo literatura recente sobre quais 

critérios mínimos para maior representatividade de proteínas e acurácia na 

validação estatística nos estudos de Oncoproteômica (CORONA et al., 2010; 

SUN et al., 2007); bem como pelo fato da marcação com cromóforos de 

fluorescência tipo DIGE resultarem em uma maior acurácia, pois esta técnica 

detecta diferenças de 10% nos níveis de variação de expressão gênica, com 

um intervalo de 95% de confiança; por meio do modo de marcação mínima 

(minimum labelling) onde apenas 1% a 2% das proteínas disponíveis são 

efetivamente marcadas (“um corante por proteína”).   

  

De acordo com os filtros estabelecidos anteriormente, neste experimento 

o gel master foi determinado como sendo DIGE18 (Figuras 5.4, 5.5 e 5.6). 
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Figura 5.4 Gel master - DIGE18, Cy3 . 
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Figura 5.5 Gel master - DIGE18, Cy5 . 
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Figura 5.6. Gel master - DIGE18. Sobreposição de imagens dos dois marcadores juntos (Figura 5.4. e 5.5). Em amarelo, Cy2, marcador do pool 
experimental, mostrando proteínas comuns em ambos cenários biológicos designados neste experimento. 
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5.3.1. Perfis de expressão de proteínas em fígados cirróticos (inflamação 
crônica) e nos fígados neoplásicos (carcinoma hepatocelular – 
CHC) como modelo nos estudos sobre a progressão tumoral e a 
inflamação crônica  

 

Como descritos anteriormente, foram confrontados diversos cenários 

biológicos na tentativa de definirmos, como é o perfil, e a variação da 

expressão das proteínas diferenciais encontradas neste estudo.  

 

Mais de 2000 proteínas foram diferencialmente detectadas entre todos 

os géis confeccionados pelo software DeCyder™ 2D Differential Analysis 

Software v7.0 (GE Healthcare Life Sciences®) por meio da estatística de 

comparações múltiplas de Tukey pelo módulo de análise EDA – Extended Data 

Analysis do software. Para estas proteínas foi aplicado o limiar de análise 

estabelecido anteriormente (threshold), onde foram contabilizados os spots 

presentes em ≥85% dos géis e dentro da razão de modulação +/- 1.3. Esta 

análise foi realizada pelo módulo BVA – Biological Variation Analysis do 

software por meio da estatística de comparações múltiplas dos testes T-

Student e One-way Anova, utilizando-se p ≤ 0,05 e p≤ 0,01.  

 

Com a aplicação destes filtros obtivemos 113 proteínas diferenciais entre 

os diversos cenários comparados, sendo que 93 destas proteínas diferenciais 

foram marcadas para seqüenciamento. Uma imagem negativa do gel (sem a 

coloração dos cromóforos) foi obtida e a indicação da posição cartográfica real 

no gel master (DIGE18) de todas as proteínas marcadas diferencialmente e 

anotadas está apresentado na Figura 5.7 (círculos azuis). As proteínas estão 

representadas pelo seu nome referente ao banco de dados 

UNIPROT/ESEMBL. Todas as proteínas seqüenciadas encontram-se na 

Tabela 5.2. 
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Figura 5.7. Imagem negativa do gel master (DIGE18) e a posição cartográfica real no gel de todas as proteínas diferenciais. 
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Tabela 5.2. Identificação de spots de proteínas por meio da análise DIGE/MS/MS. Spots presentes em ≥85% dos géis e/ou dentro do limiar (threshold) da 
razão de expressão +/- 1.3. Análise estatística pelos testes T-Student e One-way Anova p ≤ 0,05 (*) e p ≤ 0,01 (**) 

 

# 
Nome do 

Spot 

# 
Spot 
no 
Gel 

Maste
r 

Descrição 
Função 
celular 

MASCOT 
ID  / 

UNIPROT 
DB 

pI/Mr 
(kDa) 

Teórico 

Resultados MASCOT Razão da expressão por cenários biológicos 

One-
way 

Anova 

N
o
 de 

peptídeo
s 

similares 

Cobertur
a da 

sequênci
a (%) 

Escor
e 

-OH
+CHC 

/ -OH
-

CHC
 

HBV
+CHC

 
/ HBV

-

CHC
 

HCV
+CHC

 
/ HCV

-

CHC
 

CHC 
/ 

CTR
L 

INF
+HCH

 / 
INF

-CHC
 

CHC / 
INF

+CH

C
 

1 
HSP90B

1 
524 Endoplasmin 

Carcinogênese
s 

P14625 4.76/92.69 0,048 8/8 10 101     1.46*       

2 
ALDH1L

1 
526 

Aldehyde 
dehydrogenase family 1 
member L1 

Metabolismo O75891 5.63/99.62 0,041 9/12 13 103       
-

2.08* 
    

3 
ALDH1L

1 
540 

Aldehyde 
dehydrogenase family 1 
member L1 

Metabolismo O75891 5.63/99.62 0,041 9/12 13 103       
-

3.02* 
    

4 
HSP90A

B1 
601 

Heat shock protein HSP 
90-beta 

Carcinogênese
s 

P08238 4.97/83.55 0,026 8/10 16 98 -1.33*           

5 TGM2 668 
Protein-glutamine 
gamma-
glutamyltransferase 2 

Metabolismo P21980 5.11/78.42 0,035 9/13 17 109          1.61*       

6 NDUS1 707 
NADH-ubiquinone 
oxidoreductase 75 kDa 
subunit, mitochondrial 

Metabolismo P28331 5.89/80.44 0,00035 10/16 20 111   2.11**         

7 HSPA5 718 
78 kDa glucose-
regulated protein  MIX  

Metabolismo P11021 
5.07/ 
72.40 

0,038 9/25 20 78     -1.39*       

8 PDIA4 745 
Protein disulfide-
isomerase A4 MIX 

Metabolismo P13667 
4.96/ 
73.22 

0,022 10/23 19 89     1.77*       

9 ALB 779 Serum albumin 
Outras 
Funções 

P02768 
5.92/ 
71.31 

0,029 15/24 28 168   1.30*         

10 ALB 791 Serum albumin 
Outras 
Funções 

P02768 
5.92/ 
71.31 

0,029 10/15 17 113       
-

2.59* 
    

11 
SERPIN

A3 
889 

Alpha-1-
antichymotrypsin 

Metabolismo P01011 5.33/47.79 0,016   8/12 27 111       
-

8.33* 
    

12 CAT 990 Catalase Metabolismo P04040 6.90/59.94 0,012 8/10 17 112       
-

1.56* 
    

13 CAT 991 Catalase Metabolismo P04040 6.90/59.94 0,012 8/9 20 121       
-

1.41* 
    

14 CES1 1002 Liver carboxylesterase 1 Metabolismo P23141 6.15/62.76 0,029 12/19 23 143       
-

2.04* 
    

15 CES1 1003 Liver carboxylesterase 1 Metabolismo P23141 6.15/62.76 0,029 14/23 30 163     2.07* 
-

1.83* 
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# 
Nome do 

Spot 

# 
Spot 
no 
Gel 

Maste
r 

Descrição 
Função 
celular 

MASCOT 
ID  / 

UNIPROT 
DB 

pI/Mr 
(kDa) 

Teórico 

Resultados MASCOT Razão da expressão por cenários biológicos 

One-
way 

Anova 

N
o
 de 

peptídeo
s 

similares 

Cobertur
a da 

sequênci
a (%) 

Escor
e 

-OH
+CHC 

/ -OH
-

CHC
 

HBV
+CHC

 
/ HBV

-

CHC
 

HCV
+CHC

 
/ HCV

-

CHC
 

CHC 
/ 

CTR
L 

INF
+HCH

 / 
INF

-CHC
 

CHC / 
INF

+CH

C
 

16 CES1 1007 Liver carboxylesterase 1 Metabolismo P23141 6.15/62.76 0,029 13/23 29 146     2.25*       

17 FTCD 1012 
Formimidoyltransferase-
cyclodeaminase 

Transporte 
Celular 

O95954 5.58/59.57 0,0057 13/25 30 144   1.50**   
1.51*

* 
1.35**   

18 TBA1C 1014 Tubulin alpha-1C chain Estrutural Q9BQE3 4.96/50.54 0,043 12/16 40 172         -1.55*   

19 PDIA3 1028 
Protein disulfide-
isomerase A3 

Metabolismo P30101 5.98/57.14 0,042 13/16 32 168 -1.63*           

20 GCDH 1107 
Glutaryl-CoA 
dehydrogenase, 
mitochondrial 

Metabolismo Q92947 8.31/48.61 0,024 8/12 22 106     1.36*   1.34*   

21 TYMP 1149 
Thymidine 
phosphorylase 

Carcinogênese
s 

P19971 
5.36/ 
50.32 

0,026 8/14 19 100       1.49*     

22 TUBB 1159 Tubulin beta chain Estrutural P07437 4.78/50.09 0,016 10/18 26 124       
1.77*

* 
  -1.72** 

23 ATP5B 1077 
ATP synthase subunit 
beta, mitochondrial 

Metabolismo P06576 
5.26/ 
56.52 

0,01 8/11 23 109     1.32** 1.39*     

24 ATP5B 1160 
ATP synthase subunit 
beta, mitochondrial  

Metabolismo P06576 
5.26/ 
56.52 

0,01 16/22 38 171       1.50*   -1.52* 

25 ATP5B 1175 
ATP synthase subunit 
beta, mitochondrial MIX 

Metabolismo P06576 
5.26/ 
56.52 

0,01 10/27 28 95     1.53**       

26 PDIA6 1175 
Protein disulfide-
isomerase A6 MIX 

Carcinogênese
s 

Q15084 4.95/48.49 0,017 12/27 40 135       1.53**       

27 ACTR3 1178 Actin-related protein 3 Estrutural P61158 5.61/47.79 0,028 7/8  22 110         -1.54*   

28 BHMT1 1253 
Betaine—homocysteine 
S-methyltransferase 1 

Metabolismo Q93088 6.58/45.42 0,044 15/34 40 161     2.18*       

29 BHMT 1257 
Betaine—homocysteine 
S-methyltransferase 1 

Metabolismo Q93088 6.58/45.42 0,044 7/13 23 88     1.58* 
-

1.54* 
    

30 BHMT 1273 
Betaine—homocysteine 
S-methyltransferase 1 

Metabolismo Q93088 6.58/45.42 0,044 12/35 35 115          1.74*       

31 
ADAMTS

9 
1262 

A disintegrin and 
metalloproteinase with 
thrombospondin motifs 
9         

Carcinogênese
s 

Q9P2N4 
8.13/223.7

0 
0,029 14/22 8 86         2.35*   

32 VIM 1300 Vimentin Carcinogênese P08670 5.06/53.67 0,022 15/18 46 208         -1.96*   
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# 
Nome do 

Spot 

# 
Spot 
no 
Gel 

Maste
r 

Descrição 
Função 
celular 

MASCOT 
ID  / 

UNIPROT 
DB 

pI/Mr 
(kDa) 

Teórico 

Resultados MASCOT Razão da expressão por cenários biológicos 

One-
way 

Anova 

N
o
 de 

peptídeo
s 

similares 

Cobertur
a da 

sequênci
a (%) 

Escor
e 

-OH
+CHC 

/ -OH
-

CHC
 

HBV
+CHC

 
/ HBV

-

CHC
 

HCV
+CHC

 
/ HCV

-

CHC
 

CHC 
/ 

CTR
L 

INF
+HCH

 / 
INF

-CHC
 

CHC / 
INF

+CH

C
 

s 

33 ACTB  1050 Actin, cytoplasmic 1  
Carcinogênese
s 

P60709 5.29/42.05 0,032 7/9 26 106     -1.55*       

34 ACTB  1322 Actin, cytoplasmic 1  
Carcinogênese
s 

P60709 5.29/42.05 0,032 7/8 20 112         -1.70* 
-

1.38* 
-1.36*   

35 ACTB  1325 Actin, cytoplasmic 1 
Carcinogênese
s 

P60709 5.29/42.05 0,032 7/10 26 100     -1.65*       

36 ACTB  1337 Actin, cytoplasmic 1  
Carcinogênese
s 

P60709 5.29/42.05 0,032 9/15 29 104       1.68*     

37 ACTB  1347 Actin, cytoplasmic 1  
Carcinogênese
s 

P60709 5.29/42.05 0,032 9/16 29 101     -1.59* 
1.96*

* 
    

38 ACTB  1369 Actin, cytoplasmic 1  
Carcinogênese
s 

P60709 5.29/42.05 0,032 7/8 26 112         -1.45*   

39 UPB1 1363 Beta-ureidopropionase Metabolismo Q9UBR1 6.09/43.65 0,034 6/6  17 108           -1.35* 

40 RPSA 1384 
40S ribosomal protein 
SA 

Carcinogênese
s 

P08865 4.79/32.94 0,028 9/15 28 113     -1.67*       

41 ADH1B 1412 
Alcohol dehydrogenase 
1B 

Metabolismo P00325 8.63/40.68 0,034 9/14 31 113       
-

1.86* 
    

42 MMP13 1417 Collagenase 3 
Carcinogênese
s 

P45452 5.32/54.01 0,035 7/25 18 58     1.56*       

43 GALK1 1458 Galactokinase Metabolismo P51570 6.04/42.70 0,039 9/15 30 121         1.47*   

44 CCT8 1470 
T-complex protein 1 
subunit theta 

Metabolismo P50990 5.42/60.15 0,049 8/16 20 85         1.64*       

45 ACADS 1474 

Short-chain specific 
acyl-CoA 
dehydrogenase, 
mitochondrial 

Metabolismo P16219 8.13/44.61 0,043 8/11 25 112     2.22*       

46 KRT18 1311 
Keratin, type I 
cytoskeletal 18 

Carcinogênese
s 

P05783 5.34/48.02 0,035 9/13 23 113     -2.13*   -1.43*   

47 KRT18 1393 
Keratin, type I 
cytoskeletal 18 

Carcinogênese
s 

P05783 5.34/48.02 0,035 10/16 25 109       2.33*   -2.31* 

48 KRT8 1137 
Keratin, type II 
cytoskeletal 8 

Carcinogênese
s 

P05787 
5.52/ 
53.67 

0,018 10/18 22 102       
-

1.92* 
    

49 KRT8 1447 
Keratin, type II 
cytoskeletal 8 

Carcinogênese
s 

P05787 
5.52/ 
53.67 

0,018 8/8 18 118 2.81*     7.88*   
-

11.18*
* 

50 KRT8 1478 Keratin, type II Carcinogênese P05787 5.52/ 0,018 12/17 28 140       2.82*   -2.79** 
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# 
Nome do 

Spot 

# 
Spot 
no 
Gel 

Maste
r 

Descrição 
Função 
celular 

MASCOT 
ID  / 

UNIPROT 
DB 

pI/Mr 
(kDa) 

Teórico 

Resultados MASCOT Razão da expressão por cenários biológicos 

One-
way 

Anova 

N
o
 de 

peptídeo
s 

similares 

Cobertur
a da 

sequênci
a (%) 

Escor
e 

-OH
+CHC 

/ -OH
-

CHC
 

HBV
+CHC

 
/ HBV

-

CHC
 

HCV
+CHC

 
/ HCV

-

CHC
 

CHC 
/ 

CTR
L 

INF
+HCH

 / 
INF

-CHC
 

CHC / 
INF

+CH

C
 

cytoskeletal 8 s 53.67 * 

51 KRT8 1485 
Keratin, type II 
cytoskeletal 8 

Carcinogênese
s 

P05787 
5.52/ 
53.67 

0,018 11/17 22 121       
3.34*

* 
  -2.84* 

52 KRT8 1488 
Keratin, type II 
cytoskeletal 8 

Carcinogênese
s 

P05787 
5.52/ 
53.67 

0,018 16/18 33 203           -2.98* 

53 AKR1A1 1500 
Alcohol dehydrogenase 
[NADP+] 

Carcinogênese
s 

P14550 6.32/36.89 0,0038 10/16 36 142     1.45**       

54 FBP1 1502 
Fructose-1,6-
bisphosphatase 1 

Metabolismo P09467 6.54/37.21 0,038 9/15 29 101     1.66*       

55 ALDOB 1511 
Fructose-bisphosphate 
aldolase B 

Metabolismo P05062 8.00/39.96 0,018 10/16 23 110     1.81*       

56 GPD1 1573 
Glycerol-3-phosphate 
dehydrogenase [NAD+], 
cytoplasmic 

Metabolismo P21695 5.81/38.17 0,0014 9/13 24 113     1.71**       

57 PPM1J 1599 Protein phosphatase 1J Metabolismo Q5JR12 7.19/55.48 0,016 5/10 11 58         -1.42**   

58 C9orf116 1615 
UPF0691 protein 
C9orf116 

Metabolismo Q5BN46 9.06/15.53 0,04 4/8 27 64     -1.84*       

59 CRYL1 1625 
Lambda-crystallin 
homolog 

Carcinogênese
s 

Q9Y2S2 5.81/35.90 0,017 9/12 28 123     1.61*       

60 ST2A1 1651 Bile salt sulfotransferase Metabolismo Q06520 5.71/33.92 0,029 14/28 50 153 1.65**   1.53*       

61 ANXA5 1672 Annexin A5 

Interação 
Patógeno 
Hospedeiro / 
Mutagêneses 

P08758 4.94/35.97 0,048 11/14 35 167       1.67*     

62 HIBADH 1732 
3-hydroxyisobutyrate 
dehydrogenase, 
mitochondrial 

Metabolismo P31937 8.38/35.70 0,023 8/12 28 101     1.43* 
-

1.87* 
    

63 PBLD 1745 
Phenazine biosynthesis-
like domain-containing 
protein 

Metabolismo P30039 6.06/32.05 0,046 9/14 30 134         1.41*   

64 KHK 1746 Ketohexokinase Metabolismo P50053 5.64/33.10 0,031 8/12 36 122     1.61*       

65 PSME1 1795 
Proteasome activator 
complex subunit 1 

Metabolismo Q06323 5.78/28.87 0,04 10/17 40 126 1.73*           

66 PNPO 1834 
Pyridoxine-5’-phosphate 
oxidase 

Metabolismo Q9NVS9 6.62/30.31 0,014 12/22 50 165          1.54*       

67 GAMT 1839 
Guanidinoacetate N-
methyltransferase 

Metabolismo Q14353 5.75/26.52 0,04 10/21 44 127     1.49*   1.31*   
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# 
Nome do 

Spot 

# 
Spot 
no 
Gel 

Maste
r 

Descrição 
Função 
celular 

MASCOT 
ID  / 

UNIPROT 
DB 

pI/Mr 
(kDa) 

Teórico 

Resultados MASCOT Razão da expressão por cenários biológicos 
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way 

Anova 

N
o
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peptídeo
s 

similares 

Cobertur
a da 

sequênci
a (%) 

Escor
e 

-OH
+CHC 

/ -OH
-

CHC
 

HBV
+CHC

 
/ HBV

-

CHC
 

HCV
+CHC

 
/ HCV

-

CHC
 

CHC 
/ 

CTR
L 

INF
+HCH

 / 
INF

-CHC
 

CHC / 
INF

+CH

C
 

68 YWHAB 1845 
14-3-3 protein 
beta/alpha 

Metabolismo P31946 4.76/28.17 0,012 11/19 39 144         -1.38*   

69 
ARHGDI

A 
1882 

Rho GDP-dissociation 
inhibitor 1 

Metabolismo P52565 5.02/23.25 0,013 11/21 34 109 1.44*           

70 HBB 1860 
Hemoglobin subunit 
beta 

Outras 
Funções 

P68871 6.75/16.10 0,029 7/14 59 117     1.62*       

71 HBB 1896 
Hemoglobin subunit 
beta 

Outras 
Funções 

P68871 6.75/16.10 0,029 10/17 79 172 -1.63* 1.38*         

72 HBB 1901 
Hemoglobin subunit 
beta 

Outras 
Funções 

P68871 6.75/16.10 0,029 10/23 72 139       2.90*     

73 HBB 1982 
Hemoglobin subunit 
beta 

Outras 
Funções 

P68871 6.75/16.10 0,029 9/19 69 144 1.53**           

74 HBB 2245 
Hemoglobin subunit 
beta 

Outras 
Funções 

P68871 6.75/16.10 0,029 10/23 74 139 -2.45*           

75 HBB 2275 
Hemoglobin subunit 
beta 

Outras 
Funções 

P68871 6.75/16.10 0,029 6/8 48 100       2.56*     

76 APOA1 1955 Apolipoprotein A-I Metabolismo P02647 5.56/30.75 0,046 9/23 38 100             

77 NQO2 1961 
Ribosyldihydronicotinam
ide dehydrogenase 
[quinone] 

Metabolismo P16083 5.88/26.13 0,047 6/8 31 103     1.96* 
-

1.50* 
    

78 C21orf33 1977 
ES1 protein homolog, 
mitochondrial 

Metabolismo P30042 8.50/28.49 0,037 6/6 35 104 1.73* 2.08*         

79 MMP12 1980 
Macrophage 
metalloelastase 
(MMP12) 

Carcinogênese
s 

P39900 8.75/54.13 0,05 9/24 20 54     -2.08*         

80 PRDX3 1987 
Thioredoxin-dependent 
peroxide reductase, 
mitochondrial 

Metabolismo P30048 7.67/28.01 0,022 5/11 26 57     1.83*     -1.70* 

81 GSTP1 1991 
Glutathione S-
transferase P 

Metabolismo P09211 5.43/23.56 0,018 6/7 40 115         -1.57*   

82 
ABHD14

B 
2006 

Abhydrolase domain-
containing protein 14B 

Metabolismo Q96IU4 5.94/22.44 0,041 7/10 39 103 1.41*   1.33** 1.41*     

83 SOD2 2022 
Superoxide dismutase 
[Mn], mitochondrial 

Carcinogênese
s 

P04179 8.35/24.87 0,017 7/11 34 112       1.84*   -2.28* 

84 RBP4 2056 Retinol-binding protein 4 Metabolismo P02753 5.76/23.33 0,0029 7/23 40 67       
1.71*

* 
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85 PEBP1 2057 
Phosphatidylethanolami
ne-binding protein 1 

Carcinogênese
s 

P30086 7.01/21.15 0,013 9/22 54 129     1.68* 
3.41*

* 
    

86 PRDX2 2061 Peroxiredoxin-2 Metabolismo P32119 5.66/22.04 0,013 7/11 36 118 2.87*       1.55*       

87 FABP1 2251 
Fatty acid-binding 
protein, liver 

Transporte 
Celular 

P07148 6.60/14.25 0,033 7/10 55 113     1.81* 1.70*   -1.97** 

88 FABP1 2261 
Fatty acid-binding 
protein, liver 

Transporte 
Celular 

P07148 6.60/14.25 0,033 9/13 66 117     2.28*       

89 HSPE1 2327 
10 kDa heat shock 
protein, mitochondrial 

Carcinogênese
s 

P61604 8.89/10.92 0,03 6/7 50 117         1.60*   

90 S100A6 2373 Protein S100-A6 
Carcinogênese
s 

P06703 5.33/10.23 0,0045 LQDAEIAR     -2.76** 1.65* -2.11**   

91 PGK2 2813 
Phosphoglycerate 
kinase 2 

Metabolismo P07205 8.74/45.16 0,034 6/7 13 57     -2.18** 
-

4.05* 
-1.76*   

92 
ARHGDI

A 
2839 

Rho GDP-dissociation 
inhibitor 1 

Metabolismo P52565 5.02/23.25 0,013 6/7 35 118     -1.78**   -1.46**   

93 TST 2850 
Thiosulfate 
sulfurtransferase 

Metabolismo Q16762 6.77/33.63 0,011 9/15 38 127         1.62*   

Células sombreadas destacam proteínas mais relevantes ao estudo.
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5.3.1.1. Análise geral dos cenários das proteínas seqüenciadas 

 

Para fins deste estudo foi avaliado principalmente, o papel das proteínas 

do ambiente com inflamação crônica versus o confrontamento deste 

microambiente com o próprio tecido tumoral, num mesmo paciente. Tendo este 

como foco principal, outras análises foram realizadas, objetivando compreender  

quais as funções celulares mais prevalentes na análise global; dentre estas 

funções, qual é o perfil da modulação gênica das proteínas anotadas, e 

principalmente, se neste trabalho havia anotação de proteínas não antes 

descritas na literatura, para as hipóteses testadas.  

 

Todas as proteínas anotadas também foram categorizadas quanto às 

suas funções e agrupadas no gráfico da Figura 5.8. Do total, a maior parte 

destas 54% (n=50) desempenha funções metabólicas, ubíquoas ou não; 30% 

(n=28) destas proteínas estão relacionadas a vias carcinogênicas; 9% (n=8) 

destas proteínas seqüenciadas eram hemoglobinas ou suas isoformas 

(subunidade β), desempenhando por isso outras funções, não-alvo deste 

estudo; 3% (n=3) destas proteínas desenvolvem funções de transporte celular; 

3% (n=3) estão relacionais ao arcabouço estrutural das células e uma única 

proteína, 1% (n=1) estava relacionada estritamente à interação dos vírus HBV 

e o hospedeiro, principalmente ao que diz respeito à função que esta proteína 

desempenha na integralização do DNA viral com o DNA do hepatócito. 
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Figura 5.8. Distribuição funcional das proteínas anotadas, diferencialmente expressas. 
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Importantes dados puderam ser extraídos destas análises. Das 93 

proteínas anotadas foram encontrados 128 razões de modulação de 

expressão, pois entre algumas dessas proteínas, havia mais de uma razão de 

expressão para os diferentes cenários em que a proteína foi identificada. Por 

exemplo, podemos destacar os valores de razão encontrados para a proteína 

#23, ATP sintase subunidade beta, mitocondrial (ATP5B), spot 1077, função 

Metabolismo, onde no cenário biológico HCV+CHC/HCV-CHC ela teve razão de 

expressão gênica positiva igual a 1.32 (p≤0,01) e no cenário CHC/CTRL ela 

teve razão de expressão gênica positiva igual a 1.39 (p≤0,05). Deste modo, 

para uma mesma proteína houve casos em que em cenários diferentes foram 

obtidos valores de razão de expressão inversos. Em outro caso, a proteína 

#90, proteína S100-A6 (S100A6), spot 2373, função Carcinogêneses, onde no 

cenário biológico HCV+CHC/HCV-CHC ela teve razão de expressão gênica 

negativa igual a 2.76 (p≤0,01); no cenário CHC/CTRL ela teve razão de 

expressão gênica positiva igual a  1.65 (p≤0,05) e no cenário biológico 

INF+CHC/INF-CHC ela teve razão de expressão gênica negativa igual a 2.11 

(p≤0,01). Desse modo, o total do número de razões de modulação da 

expressão gênica é igual a 128, superando o número total de proteínas 

anotadas. 

 

Nos valores gerais, foram obtidas então, 56% (n=74) de proteínas 

expressas positivamente e 44% (n=54) de proteínas expressas negativamente 

(Figura 5.9). 
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Figura 5.9. Percentual do total de proteínas anotadas quanto ao tipo de modulação de expressão. Expressas positivamente ou expressas 
negativamente.
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Na Figura 5.10, observa-se a razão gênica das proteínas expressas 

positivamente ou negativamente, distribuídas pelas funções celulares que 

desempenham, num total de 128 valores de modulação.  

 

Achados muito relevantes foram àqueles relativos às proteínas que 

estavam vinculadas à carcinogêneses, pois algumas delas parecem possuir 

papel bem definido na literatura quanto sua participação nos processos 

neoplásicos. No entanto, as mais importantes destas proteínas identificadas 

neste experimento, foram àquelas que não haviam sido descritas até então, 

nem nos estudos realizados sobre a hepatite crônica, nem nas identificações 

de proteínas relacionadas ao CHC, utilizando a técnica de eletrofores 

bidimensional como abordagem investigativa principal. Destacam-se então, 

dentro deste contexto: Macrófago metaloelastase - MMP12; Colagenase 3 – 

MMP13; endoplasmina - HSP90B1; Proteína S100 A6; Desintegrina e 

metaloproteinase com repetição de trombospondina 9 - ADAMTS9.  

 

As proteínas mais relevantes para os processos fisiológicos neste 

estudo, estão relacionadas na Tabela 10.5 na secção Material Suplementar. 

Estas proteínas, que estão globalmente representadas nesta tabela, 

desempenham papel relevante nos diversos cenários analisados e foram assim 

relatadas com o objetivo de fornecer uma visão geral de sua atuação nos 

processos celulares. A principal função e/ou a função relacionada à inflamação 

crônica e a progressão neoplásica foram sumarizadas, bem como a primeira 

referência publicada com uma das funções assinaladas anteriormente. Na 

secção Discussão, estes cenários serão individualmente analisados e as 

proteínas, dentro das vias de sinalização mais importantes nestes cenários, 

serão relacionadas. Realizar-se-ão avaliações sobre o mesmo foco (vias de 

sinalização), e também sobre a variação de suas expressões e a relevância 

desta variação. Inferências com relação ao resultado fenotípico serão descritas.  
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Figura 5.10. Razão da expressão gênica positiva e razão da expressão gênica negativa, distribuídas pela funcionalidade das proteínas anotadas.
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Os dados também foram analisados por meio da estatística PCA – 

Pattern Cluster Analysis para avaliação de como as proteínas, nos diferentes 

cenários biológicos, demonstravam um padrão de agrupamento. Na primeira 

análise foram utilizados quatro grupos: INF-CHC x INF+CHC x CHC x CONTROLE 

(Figura 5.11). 

 

A primeira componente principal neste tipo de análise está representada 

no mapa pela coordenada y que tem mesma direção que a maioria dos valores 

de intensidade de variância, enquanto a segunda componente principal – eixo x 

– é perpendicular à primeira. Todos os valores do conjunto de dados estão 

incluídos na elipse e representam um nível de significância de 95%, deste 

modo foram obtidos na análise dos cenários INF-CHC x INF+CHC x CHC x 

CONTROLE uma variação na primeira componente principal de 60,1% e uma 

variação adicional na segunda componente principal de 12,3%.  

 

O módulo EDA – Extended Data Analysis do software DeCyder™ 2D 

Differential Analysis Software v7.0 (GE Healthcare Life Sciences®) permitiu a 

análise de expressão diferencial de todos os pacientes inclusos no 

experimento. Como segunda análise foram comparados os cenários: INF+CHC x 

INF-CHC x CHC e um segundo mapa de variância produzido (Figura 5.12). 
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Figura 5.11. Análise estatística PCA – Pattern Cluster Analysis dos grupos: INF
-CHC

 x INF
+CHC

 x 
CHC X CONTROLE para avaliar padrões de agrupamento. 

 

 
 
Figura 5.12. Análise estatística PCA – Pattern Cluster Analysis dos grupos: INF

+CHC
 x INF

-CHC
 x 

CHC para avaliar padrões de agrupamento. 
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Analisando o mapa da Figura 5.11. observa-se que as variáveis formam 

grupos por similaridades de explicação, ou seja, estão agrupadas por fatores 

de correlacionalidade. As variáveis que melhor representam globalmente o 

experimento são aquelas dos cenários INF+CHC, particularmente o HCV INF+CHC 

(ponto verde), ou seja, pacientes cirróticos com hepatite C que foram 

acometidos de hepatocarcinoma celular (CHC), pois estão localizados distantes 

da origem.  

 

Este cenário, HCV INF+CHC, possui uma maior representatividade em 

relação aos dados experimentais totais, ou seja, é o que melhor explica a 

relação da inflamação e da progressão do CHC. Os demais pacientes e 

cenários representados neste planisfério possuem baixa representatividade, 

por estarem localizados próximos à origem do plano fatorial.  

 

Na Figura 5.12 cada variável representa, não cenários, mas sim os 

pacientes individualmente. Observa-se que o grupo do carcinoma hepatocelular 

– CHC (ponto preto) representa o cenário com maior variabalidade individual, 

pois o maior número de indivíduos encontra-se mais distante da origem, 

inclusive formando agrupamentos (círculo maior). Nota-se também que um dos 

indivíduos HCV INF+CHC (ponto verde) poderia, individualmente, ser um bom 

representante do estudo. 

 

Outro fato relevante é a proximidade de dois destes indivíduos amostrais 

(pontos verdes, HVC e HBV) com o grupo de CHC. Assim como, a proximidade 

de diversos indivíduos do cenário biológico INF+CHC (pontos verdes) com 

indivíduos do INF-CHC (pontos vermelhos). Este fato pode ser analisado pela 

idéia de que a inflamação crônica (INF+CHC) em que o CHC está presente, tanto 

exibe efetores que estariam relacionados (pela proximidade) àquelas 

encontrados em cenários estritamente neoplásicos (CHC) como em cenários 

estritamente inflamatórios (INF-CHC), mostrando assim que o microambiente 
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tumoral pode desempenhar papel ambíguo quando comparado com situações 

biológicas tão diferentes. 

 

Ainda, dois indivíduos acometidos por cirrose alcoólica e CHC (pontos 

verde e preto, próximo ao centro), apresentam similar condição com relação à 

sua expressão gênica, no entanto, nenhum deles possui alta representatividade 

globalmente (por estarem próximos à origem) e este fator está associado ao 

baixo número amostral de indivíduos com cirrose e CHC, sendo que derivações 

sobre estes indivíduos seriam expeculativas. 

 

 

5.4. Análise das Interações Protéicas dentro das Vias de Sinalização 

– Metacore™ 

 

Nos estudos proteômicos mais recentes há uma crescente preocupação 

em não só identificar e analisar as proteínas e um dado cenário biológico, mas 

sim interpretar como estas proteínas interagem entre si, entendendo a função 

de cada uma delas numa cascata de sinalização específica (HE et al., 2011; 

SABIDÓ et al., 2011). A visão reducionista de comparar isoladamente as 

proteínas presentes num tecido ou célula foi substituída por uma interpretação 

mais profunda e real do dinamismo molecular de um dado fenótipo, da 

funcionalidade destes elementos moleculares no resultado de uma afecção ou 

estado fisiológico específico, dentro da temporalidade da análise destas 

resultantes. Esta é a interpretação objeto dos estudos da área da Proteômica 

Funcional, e este é um dos componentes da interpretação que é dado nos 

estudos da Biologia dos Sistemas (System Biology) uma das áreas mais 

profícuas nos estudos realizados dentro do âmbito da Biologia Molecular. 

 

Dentro desta visão mais abrangente de entendimento das proteínas que 

foram encontradas na experimentação de nossa hipótese utilizamos o software 

Metacore™ (GeneGo, Thomson Reuteurs) para analisar as mesmas dentro de 

vias de sinalização e interpretar como estas interagem entre si. 
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As proteínas identificadas pelo seqüenciamento MALDI TOF/TOF foram 

analisadas pelo software e um mapa da interação (interrelação) destas 

proteínas entre si e entre outras moléculas (como fatores de transcrição) foi 

gerado a partir destas informações, como visto na Figura 5.13 e 5.14. Com esta 

ferramenta, introduzimos a análise de Biologia de Sistema, mais 

especificamente analisando o Interactoma das proteínas envolvidas em nossos 

estudos. 
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Figura 5.13. Mapa das proteínas anotadas e suas interações em vias de sinalização (network) por meio do software Metacore™.  
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Figura 5.14. Legenda referente ao mapa das proteínas anotadas (Figura 5.13) e suas vias de 

sinalização por meio do software Metacore™.  
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1. Considerações Gerais 

  

O estudo da inflamação crônica e a progressão das neoplasias têm 

ganhado destaque nas pesquisas realizadas nos últimos 15 anos. Mais de 

17.000 trabalhos tem relacionados as palavras “inflamação” e “câncer”, 

contabilizados pelos bancos de dados que reúnem periódicos científicos, do 

final da década de 80 até os dias atuais. Observa-se uma crescente relevância 

na abordagem deste assunto, que tem tomado o cenário científico, 

principalmente no que diz respeito aos eventos moleculares que regem a 

biologia do câncer. 

 

A quantidade e a qualidade das proteínas/enzimas identificadas neste 

trabalham ajuízam a complexidade dos eventos que dirigem e amparam a 

evolução do câncer nos tecidos, e as complexas interações moleculares nas 

vias identificadas neste trabalho, apenas refletem parte de uma grande verdade 

bioquímica presente nos tecidos acometidos por esta doença. 

 

A utilização do fígado como modelo experimental foi bastante pertinente 

já que este órgão pode ser acometido de tipos de inflamação crônica até hoje 

muito bem estudadas (Gressner et. al, 2007). Como para outros tipos de 

cânceres, a exemplo do câncer gástrico, a correlação entre os agentes 

etiológicos da inflamação, (especialmente destacados neste trabalho, os 

agentes virais e o álcool) e o surgimento do carcinoma hepatocelular (CHC) 

está bastante bem definida (MALHI et. al, 2006). Portanto, o estudo do perfil 

diferencial de proteínas da cirrose e o perfil diferencial de proteínas do CHC, 

possibilitou a análise das interações decorrentes destas duas distintas 

afecções e o estudo prospectivo dos elementos efetores envolvidos entre estes 

dois diferentes cenários fenotípicos.  

 

A identificação e caracterização de quase uma centena destas proteínas 

diferenciais lança uma luz ao conhecimento dos eventos moleculares que 

regem e interconectam a cirrose e o CHC, por meio da comparação das 
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biópsias de tecidos diversos de pacientes hepatopatas terminais. A utilização 

deste modelo como experimental permitiu a avaliação de tecidos 

histopatologicamente classificados como iguais, mas que guardam expressões 

gênicas diferenciais quando submetidos à pressão exercida pelos efetores 

derivados da expressão gênica do próprio CHC, ou seja, tecidos que circundam 

o tumor podem apresentar modulações gênicas diferenciais se comparados a 

tecidos que não sofrem a influência do tumor. Esta então é a definição da ação 

que exerce o microambiente tumoral e suas relações heterotípicas com o tumor 

e as áreas vicinais. 

 

A avaliação do perfil protéico dentro das diferentes etiologias (como 

descrito mais sucintamente em momento posterior) permite considerar os 

diferentes mecanismos moleculares envolvidos na expressão gênica de cada 

um dos agentes promotores do estado inflamatório e compará-los entre si, 

buscando as peculiaridades ou similaridades nos eventos moleculares 

desencadeados por estes promotores, e mesmo, quais eventos se destacam 

em cada um dos diferentes cenários biológicos.  

 

Outras pesquisas também buscaram categorizar as diferentes proteínas 

expressas por diferentes agentes etiológicos como a comparação entre tecidos 

acometidos pelo HBV (NIU et al., 2010; ZENDER et al., 2010; RAIMONDO et 

al., 2008; SUN et al., 2007), HCV (CASTELLO et al., 2010; TANG & GRISÉ, 

2009; Chassey et al., 2008) e o próprio álcool (OSNA, 2010; FRENCH et al., 

2010; MCCARTNEY et al., 2010). Muitos outros autores também compararam 

a relação do perfil de expressão gênica de tecidos tumorais e tecidos normais 

(não-patológicos) em outras neoplasias, e inclusieve no CHC (NG et al., 2011; 

GORRIN-RIVAS et al., 200; ZUBAIDAH  et al., 2008; SUN et al., 2007). No 

entanto, não há relatos de pesquisas envolvendo os estudos do perfil de 

expressão gênica de múltiplas etiologias e o CHC, como abordados neste 

trabalho.  

 

A análise da função das proteínas anotadas e sua interação nas vias de 

sinalização conferem um escopo muito mais abrangente a este trabalho, pois 

descrever os principais eventos moleculares alterados pela diferencial 
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expressão gênica remete aos estudos da visão abrangente da Biologia dos 

Sistemas e ao entendimento buscado pela avaliação não reducionista das 

hipóteses levantadas neste trabalho. Entender as interações que as proteínas 

estabelecem entre si num dado evento ou cenário biológico, fornece uma maior 

compreensão sobre os processos que regem a evolução do CHC a partir de 

um estado inflamatório crônico. 

 

6.2. Novas descobertas 

  

Um dos mais importantes aspectos dos experimentos realizados neste 

trabalho foi a descoberta de algumas proteínas que não haviam sido descritas 

nos trabalhos realizados com a abordagem da eletroforese bidimensional 

diferencial anteriormente. Muitas destas proteínas são de difícil detecção, 

mesmo com a utilização de técnicas proteômicas mais acuradas (como o 2D 

DIGE), pois encontram-se em pequenas quantidades nos extratos totais de 

proteínas teciduais solúveis, mascaradas por outras de maior abundância, 

como albuminas ou IgGs.  

 

O carcinoma hepatocelular (CHC) é um dos mais agressivos cânceres 

do mundo, pois sua detecção precoce por meio de imagem ou testes 

sanguíneos bioquímicos é, por vezes, ineficiente (OKUDA, 2000). Por isso, há 

um empenho dos diversos pesquisadores da área, na detecção e validação de 

biomarcadores que possam servir como indicadores dos estágios precoces de 

desenvolvimento tumoral ou de sua progressão (NG et al., 2011; CHIGNARD & 

BERETTA, 2004), especialmente aqui destacados, por meio de métodos 

eletroforéticos bidimensionais diferenciais (MARQUARDT et al., 2012; SUN et 

al., 2007; DIAMOND et al., 2006).  Alguns dos principais marcadores 

moleculares para o CHC estão relacionados com detecção de i) oncogenes: 

p53 (MORRIS et al., 2012; HSU et al., 1991), p16 (SHIRAZ et al., 2011; WONG 

et al., 1999),  cMyc (RAO et al., 2001), PTEN (ZHOU et al., 2011; HU et al., 

2003), Rb (VIATOUR et al., 2011; MAYHEW et al., 2003), ii) reguladores do 

ciclo celular (metabolismo): família CDK (GUO et al., 2011; LI et al., 2002), 

BIRC5/survivina (WANG et al., 2011; PEROUKIDES et al., 2010; ZHU et al., 
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2005), iii) apoptose: família das caspases (IKEGUCHI et al., 2002); iv) 

angiogêneses: VEGFA (HSIEH et al., 2011; YU et al., 2010; GIANNELLI et al., 

2008; YAMAGUCHI et al., 1998), PDFG (MAASS et al., 2011; YU et al., 2010), 

endostatina (HSIEH et al., 2011; UEMATSU et al., 2005), HIF-alfa (XIANG et 

al., 2012; DASKALOW et al., 2010), v) invasão celular e metástases: MMPs 

(NG et al., 2011; MANNA et al., 2007; GORRIN-RIVAS et al., 2001; NAGASE & 

WOESSNER, 1999), caderina/catenina (PEROUKIDES et al., 2010; Buendia, 

2000), vi) receptores celulares: EGFR (DIVELLA et al., 2012; GIANNELLI et al., 

2008)  vii) inflamação: NFkB (YOKOO et al., 2011; O'NEIL et al., 2007), TNF-

alfa (YANG et al., 2011; CHEN et al., 2003) entre outros fatores de transcrição 

e efetores.   

 

Destaca-se dentre estes trabalhos citados, o de NG e colaboradores 

(2011), pois enfatizam sobre o possível papel da MMP12 como biomarcador 

para prognóstico de tempo de sobrevida e tempo livre de doença (ambos em 

CHC) para pacientes que sofreram resecção hepática do tumor; e o de SUN e 

colaboradores (2007), pois, além de terem utilizado a mesma técnica abordada 

neste trabalho, detectaram também uma das principais proteínas anotadas por 

nós, a HSP90β. 

 

6.2.1. Macrófago metaloelastase - MMP12 

  

A MMP12 é uma matriz metaloproteinase (MMP) envolvida na 

degradação da matriz extracelular em condições normais e outros processos 

fisiológicos, como o desenvolvimento embrionário e a remodelação do tecido. A 

MMP12 humana, também conhecida como macrófago-metaloelastase, foi 

primeiramente identificada a partir de macrófagos humanos residentes nos 

alvéolos pulmonares (SHAPIRO et al., 1993). 

 

Como na maioria das MMPs, a MMP12 é secretada como uma pró-

proteína inativa e é posteriormente ativada por meio de um processo de 

clivagem por proteases extracelulares. Esta enzima tem como substrato a 

elastina em suas formas solúvel e insolúvel. A atividade desta MMP é regulada 
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por dois principais inibidores endógenos: alfa2-macroglobulina e pelo inibidor 

tecidual das metaloproteinases (TIMPs). 

 

Esta proteína, no entanto, em situações de não homeostasia, 

desempenha funções em importantes afecções como doenças inflamatórias 

crônicas (YAMADA et al., 2008; NENAN et al., 2005; SUOMELA et al., 2001) e 

no câncer (HOUGHTON et al., 2006; KERKELA et al., 2002; NAGASE & 

WOESSNER, 1999). No câncer, sua função mais conhecida está relacionada à 

progressão tumoral, mais especificamente ao processo de metástases. As 

MMPs desempenham um papel central na célula, e a MMP12 está envolvida no 

papel de degradação da membrana basal, um processo fundamental para a 

colonização ex situ (BRADBURY et al., 2009; YANG et al., 2007; SHAPIRO, 

1998; WOESSNER, 1998). Contudo, a MMP12 foi descrita por outros autores 

como importante efetor anti-angiogênico, já que esta enzima tem a capacidade 

de liberar angiostatina por meio da clivagem do plasminogênio tipo IV e do 

colágeno tipo XVIII (CORNELIUS et al., 1998; DONG et al., 1997), limitando 

assim a atuação da angiogênese tumoral. 

 

No CHC, a MMP12 nunca foi isolada por meio de técnicas de 

eletroforese bidimensional diferencial. Outros estudos analisaram a presença 

de transcritos (mRNA) em tecidos tumorais e não tumorais e a expressão 

gênica positiva foi contabilizada em 58% dos pacientes acometidos de CHC 

(NG et al., 2011). Em outro estudo prospectivo com os transcritos da MMP12, 

os autores afirmam experimentalmente que a expressão posita do mRNA da 

MMP12 era correlato com a hipovascularização em tumores hepáticos (CHC), 

provando assim o papel anti-angiogênico deste efetor do estroma tumoral 

(GORRIN-RIVAS et al., 2001). 

 

NG e colaboradores (2011) destacam o possível papel da MMP12 como 

biomarcador para prognóstico de tempo de sobrevida, bem como do tempo 

livre de doença (ambos em CHC) para pacientes que sofreram resecção 

hepática do tumor, no entanto nenhuma correlação foi realizada com a etiologia 

primária neste pacientes. 
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Neste estudo, a MMP12 foi classificada com função carcinogênica 

devido as características explanadas anteriormente e sua expressão teve razão 

negativa de 2.08 vezes, ou seja 108% menor em pacientes HBV+CHC contra 

pacientes HBV-CHC. Este fato pode ser explicado não pela característica 

metastática da MMP12, mas sim pela sua característica anti-angiogênica e 

anti-tumoral. Apesar de não poder definir por meio destes trabalhos a real 

função desta enzima no tecido, continua a prevalecer a idéia da ação do 

microambiente no desenvolvimento tumoral sendo que a própria neoplasia 

parece influenciar diretamente a expressão gênica do próprio microambiente. A 

expressa gênica negativa desta enzima pode corroborar, com a idéia de que a 

MMP2 é regulada por outras MMPs em sua via de sinalização e a expressão 

positiva de outras (MMPs, como a MMP13) pode autorregular autocrinamente 

sua expressão. Certamente, legitima a hipótese de que mesmo se tratando de 

tecidos histopatologiacamente semelhantes, os dois cenários biológicos de 

inflamação crônica, comportam-se diferencialmente quanto aos seus eventos 

moleculares. 

 

6.2.2. Colagenase 3 – MMP13 

 

A MMP13 é uma matriz metaloproteinase (MMP) envolvida na 

degradação da matriz extracelular em condições normais e outros processos 

fisiológicos, como a desenvolvimento tecidual (apenas nas partes ósseas do 

embrião) (STÅHLE-BÄCKDAHL et al., 1997), cicatrização e a remodelação 

tecidual, principalmente no que se refere ao turnover dos tecidos 

cartilagenosos e ósseos (LEEMAN et al., 2002; GAZZERO et al., 1999).  

 

A MMP13 humana, também conhecida como colagenase 3, foi 

primeiramente identificada a partir de uma biblioteca de cDNA clonada de 

câncer de mama primário humano (FREIJE et al., 1994). 

 

Como na maioria das MMPs, a MMP13 é secretada como uma pró-

proteína inativa e é posteriormente ativada por meio de um processo de 

clivagem por proteases extracelulares. Esta enzima tem como substrato o 
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colágeno intersticial tipos I, II e III, característica também presente em outras 

MMPs. A MMP13 é particularmente potente quando age proteoliticamente 

contra o colágeno tipo II, cleavando cinco vezes mais rápido este último do que 

o colágeno tipo I e seis vezes mais rápido que o colágeno tipo III (KNÄUPER et 

al., 1996). O colágeno tipo II é o constituinte mais importante na cartilagem e 

esta atividade tão potente para com este substrato está intimamente 

realcionada à remodelação óssea promovida pela MMP13 (GAZZERO et al., 

1999). Esta enzima também mostra a maior atividade proteolítica sobre o 

substrato de gelatina entre as colagenases, sendo 44 vezes mais eficiente do 

que a MMP1 e de 3 a 8 vezes mais eficiente do que a MMP8 (KNÄUPER et al., 

1996). Devido à sua capacidade de degradar uma grande variedade de 

componentes da ECM (matriz extracelular), a expressão gênica da MMP13 

parece estar limitada a situações em que o rápido remodelamento tecidual é 

necessário (TLSTY & COUSSENS, 2006). 

 

 O agrecan e o perlecan são dois outros componentes da ECM 

suscetíveis à degradação da MMP13. O agrecan é o proteoglicano mais 

presente na cartilagem e o perlecan é um proteoglicano importante na 

constituição da ECM, composto por um sulfato de heparina. A expressão 

gênica positiva leva à excessiva remodelagem tecidual da cartilagem e à 

liberação do VEGFA, imerso e inativo na matriz celular por meio da adesão à 

matriz pelo sulfato de heparina, levando assim indiretamente ao processo de 

angiogêneses (pela liberação e ativação do VEGFA) (KARAMYSHEVA, 2008; 

WHITELOCK et al., 1996).  

 

A MMP13 tem um papel central na modulação de atividade das vias de 

sinaliazação das MMPs e sua ativação pode ocorrer de forma autócrina, sendo 

ativada por várias outras MMPs. A MMP13 é ativada pela MMP2 e MMP3 e 

ativa a MMP2 e MMP9, posicionando-se no nó de ativação desta via. Esses 

tipos de ativação das cascatas de sinalização podem ser necessários para 

assegurar a cooperação entre a neoplasia e as células do microambiente 

tumoral (NÖEL et al., 2007; NAGASE & WOESSNER, 1999). 
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Além das funções descritas acima, a MMP13 desempenha importante 

papel na invasão tumoral (NÖEL et al., 2007). Uria e colaboradores (1997) 

descreveram primeiramente o papel desta enzima no câncer de mama 

humano, demosntrando que a expressão fibroblástica de MMP13 era induzida 

pelos efetores do próprio tumor. Há evidências de que a MMP13 esteja 

associada à transição epitelial-mesenquimal (EMT) na qual as células epiteliais 

perdem a sua polaridade, com o enfraquecimento da ancoragem celular, ou 

seja, a adesão célula-célula, adotando uma morfologia de célula mesenquimal 

apropriada para migração e colonização ex situ (GILLES et al., 2004). 

 

 No CHC, a MMP13 nunca foi separada e isolada por meio de técnicas 

de eletroforese bidimensional diferencial. Outros estudos analisaram a 

presença de transcritos (mRNA) em tecidos tumorais e não tumorais e sua 

expressão gênica. LEE e colaboradores (2009) associaram a expressão gênica 

positiva com dados clínicos relacionados à metastases. Em outro trabalho com 

Transcriptômica (mRNA), ALTADILL e colaboradores (2009) relacionaram a 

expressão gênica positiva do MMP13 com baixa sobrevida e prognóstico ruim 

para a doença. 

 

 Neste estudo, a MMP13 foi classificada com função carcinogênica 

devido as características explanadas anteriormente e sua expressão teve razão 

positiva de 1.56 vezes, ou seja 56% maior em pacientes HCV+CHC contra 

pacientes HCV-CHC. Este fato pode ser corroborado exatamente pelo papel do 

microambiente no desenvolvimento tumoral sendo que a presença de efetores 

no estroma circundante ao tumor causa a expressão gênica positiva em tecidos 

que tenham presente o CHC e, podendo corroborar, com os achados dos 

autores supracitados em relação aos eventos de: i) desancoragem de células e 

baixa adesão celular, ii) remodelagem da ECM com transição EMT, iii) ativação 

das vias de sinalização das MMPs e, podendo causar em última instância baixa 

taxa de sobrevida e piora no diagnóstico da doença. Certamente, corrobora 

com a hipótese de que mesmo se tratando de tecidos histopatologiacamente 

semelhantes, os dois cenários biológicos de inflamação crônica, comportam-se 

diferencialmente quanto aos seus eventos moleculares. 
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6.2.3. Endoplasmina - HSP90B1 

 

A endosplamina é uma proteína paráloga à proteína de choque térmico 

de 90kDA, conhecida também por reticulina, pois encontra-se residente no 

retículo endoplasmático rugoso (RER). Também chamada de glucose-

regulated protein - GRP94 participa como chaperona do correto dobramento de 

proteínas em sua estrutura tridimensional e desempenha papel fundamental na 

expressão de receptores da superfície celular dos efetores tipo Toll-like e 

integrinas (RANDOW & SEED, 2001; ÁRGON & SIMEN, 1999; LITTLE et al., 

1994). 

 

Esta proteína ganhou destaque também por seu papel como um 

antígeno de rejeição tumoral, uma atividade atribuída em função de um de seus 

peptídeos de ligação (SRIVASTAVA, 2002). Embora esta hipótese seja 

apoiada por numerosos estudos imunológicos, as evidências sobre a 

identidade do sítio de ligação deste peptídeo in vivo não é consensual 

(GIDALEVITZ et al., 2004; NICCHITTA et al., 2004; NICCHITTA, 2003).  

 

VABULAS e colaboradores (2002); BINDER e colaboradores (2000); 

McCORMICK e colaboradores (1997) e LITTLE & LEE (1995), foram os 

primeiros a descrever funções biológicas adjuvantes para esta proteína, com 

relação à inflamação e à apoptose. Estes pesquisadores proposuram que uma 

diminuição da expressão da HSP90B1 resultaria na ativação de macrófagos e 

células dendríticas; bem como, inversamente, a uma atividade anti-apoptótica 

nas células, ou seja, quanto menor sua expressão gênica, maior é a taxa de 

apoptose celular. Estas duas situações de modulação gênica negativa devem 

ser resultantes provavelmente do acúmulo de proteínas estruturalmente mal 

formadas no lúmen do RER (NICCHITTA, 2006), levando à inabilidade destas 

últimas em desempenharem suas atividades normais. No que diz respeito aos 

eventos moleculares resultantes de um processo carcinogênico, há fortes 

evidências desta possibilidade, já que a estrutura de muitas proteínas na 

carcinogêneses é afetada, bem como a expressão gênica de muitas 
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chaperonas.  Outra consideração importante realizada por SONG e 

colaboradores (2009) é a hipotetização de que a excessiva síntese de 

proteínas carcinogênicas sobrepujaria a própria expressão de chaperonas, 

incluindo a HSP90B1, causando uma desproporcionalidade entre os dois tipos 

de efetores, levando em última instância, ao acúmulo de proteínas mal 

formadas. 

 

A expressão gênica da HSP90B1 ocorre em resposta a condições de 

estresse celular, incluindo a privação de glucose, causada muitas vezes em 

decorrência do aumento da atividade metabólica tumoral; do acúmulo de 

proteínas mal formadas, derivada da mutação carcinogênica; da infecção viral 

e da alteração gênica e metabólica causada pelo vetor (NICCHITTA, 2006; 

LEE, 2001; CHANG et al., 1989).   

 

Nos estudos realizados com CHC não há registro de detecção desta 

chaperona, nem mensuração de seu transcrito (mRNA), nem anotação da 

proteína separada em gel. A mensuração desta proteína foi realizada apenas 

em câncer de pâncreas (YOSHIDA et al., 2011), em câncer de próstata 

(CHANG et al., 2007) e câncer de mama (RUAN et al., 2007); todos analisados 

por meio de métodos eleforéticos bidimensionais, sendo esta a primeira 

anotação para o CHC na literatura. 

 

Neste estudo, a HSP90B1 foi classificada com função carcinogênica 

devido às características explanadas anteriormente e sua expressão teve razão 

positiva de 1.46 vezes, ou seja 46% maior em pacientes HCV+CHC contra 

pacientes HCV-CHC. Este fato pode ser explicado baseado em duas 

caraterísticas descritas acima: i) resposta às condições de estresse celular 

devido à infecção viral e a alteração gênica e metabólica causada pelo vetor, 

como descrito por NICCHITTA (2006) e ii) resposta contrária a uma atividade 

anti-apoptótica nas células, ou seja, quando maior a expressão gênica da 

HSP90B1, menor é a taxa de apoptose celular, esta última característica de 

processos mutagênicos. Ou seja, em pacientes que possuíam expressão 

gênica positiva da HSP90B1 foram exatamente os pacientes que possuíam o 

CHC imersos em seu microambiente tumoral, onde o neoplasma exercia 
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influência, por meio de seus efetores, na transcrição da HSP90B1. Nesta caso, 

poderia-se afirmar que a HSP90B1 trabalha em prol da manutenção do estado 

ou, possivelmente, da própria progressão tumoral. 

 

6.2.4. Proteína S100 A6 

 

 S100 A6, também conhecida como calciclina, é um membro da família 

S100 cálcio-dependentes. Originalmente foi detectada como uma enzima de 

atuação no ciclo celular (HIRSCHHORN et al., 1984) e por isso, hipotetizada 

como relevante no papel da progressão do ciclo tumoral, com posterior 

confirmação em múltiplas neoplasias (WETERMAN et al., 1992; CALABRETTA 

et al., 1985). SHIMAMOTO e colaboradores (2008) e SPIECHOWICZ e 

colaboradores (2007) forneceram indícios de uma importante interação desta 

proteína com o complexo de proteínas de choque térmico, notadamente HSP70 

e HSP90, na resposta celular a fatores de estresse, porém seus mecanismos 

ainda não estão totalmente elucidados. A S100 A6 pode também ter papel 

ambíguo nas vias associadas à apoptose, favorecendo este evento em 

algumas células (SLOMNICKI et al., 2009; JOO et al., 2008) ou limitando em 

outros (TSOPORIS et al., 2008), no entanto é comprovada que esta associação 

com as vias apoptóticas, se dá por meio da interação desta proteína com o p53 

(SLOMNICKI et al., 2009; FERNANDEZ-FERNANDEZ et al., 2008). 

 

Estudos in vitro demonstram a interacção da S100 A6 com caldesmonina 

(MANI et al., 1992), calponina (WILLS et al., 1994) e tropomiosina (GOLITSINA 

et al., 1996). SHIMAMOTO e colaboradores (2008) propuseram que esta 

proteína também está envolvida na regulação da dinâmica do citoesqueleto, 

principalmente no que diz respeito ao arranjo dos microfilamentos (BREEN & 

TANG, 2003). Uma importante função descrita por LeCLERC e colaboradores 

(2007) aponta a S100A6 como indutora de apoptose neural por meio da 

ativação da via JUNK e das caspases 3 e 7-ROS-dependentes. Além destas 

funções, importantes interações são descritas entre a S100 A6 e a 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH), anexina II (FILIPEK et al., 

1991), sendo a primeira, também anotada neste trabalho. 
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Conhecidamente, alguns fatores contribuem na regulação e aumento na 

expressão da S100 A6, dentre eles pode-se destacar como principais o fator de 

crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e o fator de crescimento epidérmico 

epiteliail (EGF) (GHEZZO et al., 1988). Estes, na maioria das vezes, resultados 

de estímulos e/ou condições fisiológicas diretas como a isquemia (LEVINGTON 

et al., 1997), a injúria mecânica (BREEN et al., 1999), a irradiação (ORRE et 

al., 2007) e o estresse oxidativo (LESNIAK et al., 2005). 

 

Diferentemente de outras proteínas, a A S100 A6 não é ubíqua e sua 

expressão se dá em sítios e grupos celulares bastante específicos (LESNIAK et 

al., 2009). Esta característica pode ser causada pelo provável controle 

epigenético, por meio da metilação no sítio de ativação do gene S100 A6 

(REHMAN et al., 2005; LESNIAK et al., 2007). Esta proteína é mais 

abundantemente expressa em fibroblastos e as células epiteliais (KUZNICKI et 

al., 1992) (estas bastantes presentes em fígados cirróticos); neurônios 

(FILIPEK et al., 1993), astrócitos (YAMASHITA et al., 1999), células musculares 

lisas (MANDINOVA et al., 1998), miócitos cardíacos (ENGELKAMP et al., 

1992), plaquetas (TOMIDA et al., 1992) e linfócitos (FERRARI et al., 1992). 

 

Embora a expressão gênica positiva da S100 A6 tenha sido identificada 

em alguns tipos de câncers como câncer gástrico (YANG et al., 2007), câncer 

de tireóide (ITO et al., 2005), câncer de pâncreas (OHUCHIDA et al., 2005), 

câncer colorretal (KOMATSU et al., 2000) e melanoma (MAELANDSMO et al., 

1997), apenas em 2011 foi descrita pela primeira vez no carcinoma 

hepatocelular (CHC) por HUA e colaboradores. O mais importante fato de seu 

estudo era a afirmação que a proteína codificada pelo gene S100 A6 não foi 

encontrada quando comparada com transcritos (por meio de técnica de 

microarranjos de DNA - DNA microarray) em nenhum fígado não patológico 

(controle). Em seus resultados, os pesquisadores sugerem o envolvimento de 

S100 A6 na carcinogênese do CHC, no que tange à sua progressão e invasão, 

comparando seus dados com a presença e função da S100 A6 em outras 

neoplasias (YANG et al., 2007; ITO et al., 2005; OHUCHIDA et al., 2005; 

KOMATSU et al., 2000; MAELANDSMO et al., 1997). As principais 
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características desta proteína podem estar relacionadas à regulação da 

proliferação celular nos tumores (BREEN & TANG, 2003), por meio da inibição 

da ativina-A (ou receptor TGFβ tipo 1) e do fator de ativação de transcrição 3 

(ATF3) que influenciariam a via da MMP2 (NEDJADI et al., 2007) e a 

reaorganização do citoesquleto celular, em cooperação com a catepsina D 

(WHITEMAN et al., 2007). HUA e seus colaboradores também descrevem uma 

relação bastante específica quando a razão de expressão desta proteína é 

comparada a relevantes dados clínico-patológicos dos pacientes acometidos 

pelo CHC. Comparando a expressão em tumores classificados como bem 

diferenciados e pouco diferenciados, os pesquisadores encontraram uma 

correlação bastante significativa (p = 0,008) entre a S100 A6 e os tumores 

pouco diferenciados. Outro dado interessante foi a correlação entre a razão de 

expressão gênica positiva da proteína e os altos valores de alfa-fetoproteína 

(>400 ng/mL; p = 0,045). 

 

Um trabalho muito elegante realizado por MELLE e colaboradores, 

publicada na prestigiada revista PlosOne, em dezembro de 2008, analiza a 

proteína S100 A6 em diferentes cenários, mas a título de importância para este 

trabalho, estabelece uma relação de expressão diferencial entre esta proteína 

anotada em tumor metastático derivado de câncer colorretal primário e tumor 

primário do fígado, CHC. Neste estudo, os pesquisadores comprovam por meio 

de proteômica acoplada espectrometria de massa, tipo SELDI-TOF/TOF 

(Surface-enhanced laser desorption/ionization –Time of light/Time of light) que 

esta proteína pode ser usada como marcadora diferencial dos dois tipos 

tumorais de CHC, primário e metastático. Seus resultados indicaram que a 

expressão de S100 A6 nas amostras de câncer colorretal primário e tumor 

hepático metastático são positivamente expressas quando comparadas aos 

valores da proteína derivada de amostras de tumor primário do fígado, sendo 

considerada esta uma proteína com potencial discriminador entre os dois tipos 

de CHC (MELLE et al., 2008). No entanto, a abordagem de anotação desta 

proteína por meio da Proteômica Diferencial em gel, até o momento, não foi 

realizada. 
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No estudo descrito neste trabalho, a S100 A6 foi classificada com função 

carcinogênica devido às características explanadas anteriormente e sua 

expressão teve razões diferenciadas nos cenários propostos. Para o cenário 

biológico HCV+CHC/HCV-CHC a razão da expressão gênica foi negativa de 2.76 

vezes, ou seja 176% menor em pacientes HCV+CHC contra pacientes HCV-CHC. 

E para o cenário biológico INF+CHC/INF-CHC a razão da expressão gênica foi 

negativa de 2.11 vezes, ou seja 111% menor em pacientes INF+CHC contra 

pacientes INF-CHC. Estes resultados podem ser explicados pelo fato de que a 

proteína S100 A6 é expressa de forma muito singular, em sítios específicos da 

célula tumoral e, efetivamente, os cenários comparados não foram de 

tecido/células tumorais e sim de tecido inflamatório versus tecido inflamatório, 

por isso o comportamento dos dados não corresponde àqueles encontrados 

por HUA. Uma das mais importantes atribuições moleculares da S100 A6 diz 

respeito à sua expressão gênica negativa e a resistência ao estímulo 

apoptótica (LESNIAK et al., 2009; SŁOMNICKI et al., 2009). Esta característica 

corrobora com os resultados descritos aqui já que nos cenários biológicos em 

que o tecido inflamatório circunda o CHC (HCV+CHC e INF+CHC) as razões de 

modulação da S100 A6 são negativas comparadas aos cenários biológicos em 

que o tecido inflamatório não é vicinal ao CHC (HCV-CHC e INF-CHC). Nos 

primeiros cenários temos a influência de efetores tumorais anti-apoptóticos, e a 

modulação negativa da S100 A6 poderia contribuir, num feedback positivo, para 

a continuidade da proliferação celular e da evasão à apoptose, característica 

que pode não estar presente nos cenários de tecidos inflamatórios não 

circundantes ao CHC; corroborando assim com as observações encontradas 

no trabalho de LESNIAK e SŁOMNICKI e colaboradores (2009).  

 

Em outro cenário biológico, CHC/CTRL, a razão da expressão gênica foi 

positiva de 1.65 vezes, ou seja 65% maior em pacientes com CHC contra 

pacientes do grupo controle. Em vários trabalhos, a proteína S100 A6 foi 

descrita como um efetor associado ao fenótico fibrótico, caracterizada pela  

expressão gênica positiva desta proteína e à ativação dos fibroblastos. Estes 

últimos sofrem uma mudança funcional, levando à alteração na arquitetura 

tecidual, característica encontrada na fibrose hepática (LESNIAK et al., 2009; 
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BREEN & TANG, 2003; KORDOWSKA et al., 1994). Estes achados 

corroboram com os resultados descritos aqui.  

 

Os dados relativos à S100 A6 neste trabalho também consilidam os 

achados de HUA e colaboradores, onde afirmam que esta proteína é 

encontrada em amostras de tecidos acometidos pelo CHC.   

 

Outro resultado molecular da modulação positiva desta proteína é o 

aumento da proliferação celular (OHUCHIDA et al., 2005) e da adesão celular 

(LUO et al., 2008; CERVERA et al., 2008) resultantes de sua característica em 

alterar a arquitetura do arcabouço citoesquelético celular. Os resultados 

descritos acima também vão de encontro com àqueles descritos por HUA e 

colaboradores (2011). 

 

6.2.5. Metaloproteinase com repetição de trombospondina 9 – ADAMTS9. 

 

A ADAMTS9 é uma matriz metaloproteinase foi primeiramente descrita 

por CLARK e colaboradores em 2000, porém suas funções celulares exatas 

ainda não foram totalmente elucidadas (KOO et al., 2010; CLARK et al., 2000). 

A ADAMTS9 juntamente com a ADAMTS20 formam uma subfamília dentro da 

família das desintegrinas proteases e diferentemente de outras desintegrinas, 

sua localização é peculiar, ora estando no citosol, ora estando imersa 

parcialmente na membrana plasmática (APTE, 2004). Esta proteína difere 

também de outras da mesma família, por possuir domínios bastante 

conservados e proteínas ortólogas em invertebrados, indicando talvez um 

papel fisiológico altamente conservado e não-redundante (SOMERVILLE et al., 

2003). Também expressa sob forma de pró-enzima, esta proteína é convertida 

à sua forma ativa pela furina (APTE, 2004) e a regulação gênica negativa 

desta, reduz o processamento da ADAMTS9 in vitro (KOO et al., 2010). 

 

ADAMTS9 também cliva o agrecan (similar a MMP13) e juntamente com 

a ADAMTS4 e a ADAMTS5 liberam o versican da ECM, que é um importante 

elemento na formação dos vasos sanguíneos e do sistema nervoso 
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(SOMERVILLE et al., 2003). Por esta razão, a ADAMTS9 pode estar associada 

aos eventos relacionados à angiogêneses. De fato, APTE (2004) sugere que 

esta proteína pode ter um relevante valor terapêutico com potencial anti-

angiogênico. 

 

SOMERVILLE e colaboradores (2003) detectaram transcritos desta 

proteína em grande quantidade em alguns tecidos humanos como coração, 

placenta e músculo esquelético; no ovário e no rim numa forma com splicing 

alternativo do mRNA, quando comparados com os transcritos nos primeiros 

tecidos. No entanto, os transcritos desta proteína não foram detectados em 

baço, timo, próstata, testículo, intestino delgado e leucócitos. Achados 

divergentes foram encontrados num trabalho com avaliação de transcritos em 

cultura de células imortais de câncer de esôfago e ratos nocaute. A modulação 

negativa da expressão deste gene causada por sua hipermetilação in vitro e in 

vivo respetivamente, foi correlacionada com a hipermetilação do gene em 

biópsias de câncer primário do esôfago, em pacientes chineses (LO et al., 

2007). 

 

Até o momento, não há relato de detecção deste proteína nem em sua 

forma transcrita (mRNA), nem em sua forma traduzida (proteína) no CHC.  

Sendo esta a primeira anotação desta proteína por meio da Proteômica 

Diferencial em gel, até o momento. 

 

Neste estudo, a ADAMTS9 foi classificada com função carcinogênica por 

ser conhecidamente uma desintegrina de ECM, no entanto sua exata relação 

com as neoplasias ainda permanece obscura. Esta proteína teve razão positiva 

de 2.35 vezes quanto à sua expressão, ou seja 135% maior em pacientes 

INF+CHC contra pacientes INF-CHC. Infere-se que este resultado pode ser 

explicado pela relação desta proteína com a liberação do versican, um potente 

efetor na formação dos vasos sanguíneos. Esta idéia pode ser reforçada pelo 

fato desta proteína estar posita e abundantemente expressa no cenário que 

tem o CHC presente, situação em que o processo de neoangiogêneses é 

ativado por efetores tumorais.  
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6.3. Considerações sobre Eventos Moleculares mais Relevantes 

 
 

O carcinoma hepatocelular possui patogênese bastante complexa e 

vários de seus mecanismos moleculares já foram descritos na literatura 

(MARQUARDT et al., 2012;  WHITTAKER et al., 2010). 

 

Dentre os principais eventos estão aqueles relacionados à cirrose 

hepática associada à regeneração após dano tecidual e a própria mutação 

genética causada por fatores químicos e biológicos, decorrentes da ingestão de 

álcool e das infecções virais, respectivamente (VILLANUEVA et al., 2007; 

BUGIANESI, 2005).  

 

Ambos os mecanismos têm sido associados com anormalidades em 

várias vias de sinalização celular e muitos dos efetores desta vias perpetuam o 

processo carcinogênico. Segundo WHITTAKER e colaboradores (2010), estas 

cascatas de sinalização são de interesse do ponto de vista terapêutico, porque 

a compreensão dos mecanismos envolvidos nas mesmas “podem ajudar a 

reverter, retardar ou previnir a hepatocarcinogêneses”. 

 

Dentro da perspectiva desta visão integrada da Interactômica e da 

Biologia de Sistemas, destaca-se as principais vias de sinalização analisadas 

neste trabalho e suas funções (Figura 6.1). 

 

Globalmente, as vias mais importantes foram destacadas no mapa de 

vias de sinalização (em vermelho, hachurado), elaborado a partir das proteínas 

experimentalmente anotadas. Nas vias assinaladas destaca-se os eventos 

relacionados à apoptose; à mutação da proteína p53; à resposta ao estresse 

celular; ao rearranjo celular; à inflamação; ao estresse oxidativo; ao 

metabolismo de lipídeos e a transição mesenquimal-epitelial (MET). Ainda em 

destaque, as proteínas derivadas das novas descobertas (em amarelo) 

resultante deste trabalho e a possibilidade de serem novos marcadores 

moleculares dos eventos que regem a cirrose e a progressão do CHC. 
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Figura 6.1. Mapa das proteínas anotadas (network) e suas vias de sinalização por meio do software Metacore™. Destacadas nas delimitações (em 

vermelho, hachurados de cinza), as principais vias de sinalização a que pertencem as proteínas neste trabalho. No círculo amarelo, as 
novas descobertas, descritas anteriormente. 
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6.4. Considerações sobre as Principais Vias de Sinalização – 

Proteômica Funcional 

 

6.4.1. Considerações por Cenário Biológico 

  

A discussão visando a importância dos cenários biológicos nesta 

pesquisa fornece uma perspectiva de compartimentalização da análise dos 

resultados, extraindo da discussão geral, a importância e o comportamento - 

com relação à expressão gênica - de cada uma destas proteínas e o valor que 

as mesmas possuem em cada um destes cenários. A compreensão dos 

eventos moleculares afetados pela expressão destas proteínas fornece 

subsídios para a interpretação precoce dos fenótipos resultantes e, com isso, a 

visão hierárquica dos complexos eventos envolvidos nos cenários aqui 

discutidos.  

 

Por meio dos dados encontrados neste trabalho e a partir do mapa das 

proteínas anotadas (network) e suas vias de sinalização, pode-se estabelecer 

as principais interações a que estas proteínas anotadas estão inseridas, dentro 

de cada cenário, e com isso interpretar mais propriamente o conjunto destes 

efetores bem como, os próprios eventos moleculares, ao qual os mesmos 

pertencem, fornecendo assim um escopo aproximado ao desejado pela 

Biologia de Sistema.  

 

A análise de eventos complexos, regidos por uma gama de dezenas de 

proteínas que derivam fenótipos patológicos, é uma interpretação fundamental 

para a compreensão do surgimento dos eventos moleculares que resultam 

nestas afecções. 

 

Na abordagem realizada nesta secção, destacam-se as proteínas 

anotadas em cada cenário biológico (Figuras 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7), 

enfocando àquelas reguladas positivamente, em cículo verde, e àquelas 

reguladas negativamente, em cículo vermelho, inseridas no mapa global de 

interação e vias de sinalização, produzido neste trabalho. Os principais eventos 
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moleculares presentes em cada um dos cenários é discutido, apontando à 

importância das proteínas destacadas, inseridas nestas vias correspontentes. 

 

 Para efeitos didáticos, foram suprimidas desta discussão os dados 

referentes à regulação da hemoglobina (HBB) e da albumina (ALBU) 

localizados no mapa (a extrema direita) e por isso seus dados não serão 

discutidos aqui.   

 

6.4.2. -OH+CHC / -OH-CHC 
 

No primeiro cenário a ser analisado, confronta-se proteínas presentes na 

inflamação crônica causada por álcool – cirrose alcoólica – onde se encontra 

presente um carcinoma hepatocelular – CHC – contra as proteínas presentes 

na cirrose alcoólica onde o CHC não é presente, ou seja, proteínas puramente 

derivadas da afecção primária (Tabela 10.6 na secção Material Suplementar). 

 

O surgimento do CHC a partir de uma inflamação crônica derivada de 

uma cirrose  alcoólica não é um dos eventos mais freqüentes (FOROUD et al., 

2010; SHEPARD & TUMA, 2010). As etiologias mais comuns para o 

aparecimente do CHC são àquelas de fundo viral (HBV e HCV) e os eventos 

moleculares que regem a progressão tumoral na cirrose  alcoólica não são, na 

sua totalidade, bem explicados. 

 

   A primeira via a ser analisada é a que diz respeito à resposta à 

produção de estrogênio, onde se destaca a regulação gênica positiva da 

proteína GDIR1 anotada como ARHGDIA (inibidor do fator de dissociação Rho 

GDP 1) (razão 1.44; p≤0,05). Esta proteína é regulada pela transcrição do gene 

ESR1 nuclear de resposta ao hormônio estrogênio. O aumento na expressão 

da GDIR1 leva a uma regulação positiva da transcrição do gene ESR1 (seta 

verde) e, por conseguinte, do fator de transcrição de estrogênio. No hepatopata 

terminal, caso dos pacientes deste estudo, acometidos por cirrose hepática 

derivada de álcool, isto ainda é agravado pela ineficiência na degradação de 

estrogênio pela CYP19, causada pelo dano nos hepatócitos, e observada pelo 

resultado fenotípico da feminilização dos pacientes, notada (de forma empírica) 
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neste e em outros casos clínicos. A regulação positiva desta proteína no 

cenário biológico -OH+CHC, ou seja com a presença do CHC, pode ser explicada 

pelo agravamento da disfunção hepática decorrente das mutações nos 

hepatócitos que geram o CHC, comparadas com o cenário, menos alterado, 

em -OH-CHC, ou seja onde o CHC não está presente. Neste caso fica evidente a 

forte influência dos fatores moleculares de progressão, sendo que os 

elementos do microambiente tumoral, nesta via, parecem ter sido afetados pela 

influência da neoplasia em suas vicinitudes (Figura 6.2, acima ao centro).    

 

A segunda via a ser analiasada é a que diz respeito ao complexo do 

proteassoma, onde se destaca a regulação gênica positiva da proteína PSME1 

(ativador do complexo do proteassoma, subunidade 1) (razão 1.73; p≤0,05). 

Esta proteína é regulada negativamente (seta vermelha) pela caspase-7, ou 

seja a diminuição da ação da caspase-7, assim, da própria via apoptótica, 

causa o aumento na via de expressão da PSME1, cenário comum em 

neoplasias, já que uma das etapas moleculares de progressão é a evasão à 

apoptose. O aumento em sua expressão pode estar também bastante 

relacionado ao aumento da proteólise, causada pela tradução de proteínas 

defeitusas, decorrente das alterações genéticas provenientes do CHC. No 

hepatopata terminal, caso dos pacientes deste estudo, acometidos por cirrose 

hepática derivada de álcool, isto ainda é agravado pela própria toxicidade 

causada pelos subprodutos da degradação metabólica do etanol, causando 

danos diretos aos hepatócitos. A regulação positiva desta proteína no cenário 

biológico -OH+CHC, ou seja quando o CHC está presente, pode ser explicada 

pelo agravamento da disfunção hepática decorrente dos fatores acima 

descritos, ligados à progressão do CHC, comparados com o cenário, menos 

alterado, em -OH-CHC, ou seja onde o CHC não está presente. Novamente 

neste caso, fica evidente a forte influência dos fatores moleculares de 

progressão, sendo que os elementos do microambiente tumoral, nesta via, 

parecem ter sido afetados pela influência da neoplasia (Figura 6.2, acima à 

direita).    

 

A terceira via a ser analiasada é a que diz respeito ao processo de 

progressão da carcinogênese, onde se destaca a regulação gênica positiva da 
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proteína PRDX2 (peroxiredoxina-2) (razão 2.87; p≤0,05). Esta proteína é 

regulada positivamente (seta verde) pela fosfatase HDACII. Apesar da via de 

ativação desta proteína por meio desta fosfatase não estar bem descrita, a 

PRDX2 tem sido destacada em alguns trabalhos como um importante 

progressor tumoral, embora sua atuação não tenha sido totalmente elucidada 

(LOMNYTSKA et al. 2011; NOH et al., 2001). A regulação positiva desta 

proteína no cenário biológico -OH+CHC, ou seja onde o CHC está presente, 

pode ser explicada pela forte influência dos fatores moleculares de progressão, 

visto inclusive em outros tumores (LOMNYTSKA et al. 2011), sendo que os 

elementos do microambiente tumoral, nesta via, parecem ter sido afetados pela 

influência da neoplasia (Figura 6.2, centro à direita). 

 

A quarta via a ser analiasada é a que diz respeito à carcinogênese e 

regulação da homeostase, onde se destaca a regulação gênica negativa da 

proteína PDIA3 (proteína dissulfido-isomerase A3 ou p58) (razão 1.63; p≤0,05). 

Esta proteína regula negativamente (seta vermelha) o fator de transcrição RAR 

(Receptor de Ácido Retinóico) que está ligado a vários eventos homeostáticos 

nas células, pois pertence a superfamília dos genes HOX. A diminuição em sua 

expressão está relacionada ao desequilíbrio homeostático da célula como um 

todo, cenário comum em neoplasias, já que o dessaranjo dos eventos 

moleculares ordinários da célula, causado pelas alterações genéticas 

freqüentes, geram um estado não homeostático permanente. No hepatopata 

terminal, caso dos pacientes deste estudo, acometidos por cirrose hepática 

derivada de álcool, isto ainda é agravado pelas várias alterações 

desorganizadoras do equilíbrio homeostático, descritas aqui e na literatura 

(PRESSINOTTI et al. 2009). Mais recentemente, a expressão gênica negativa 

desta proteína foi associada a um efeito anti-apoptótico em cânceres de 

próstata e sua atuação relacionada ao um maior risco na progressão deste tipo 

de neoplasia (PRESSINOTTI et al. 2009). A regulação negativa desta proteína 

no cenário biológico -OH+CHC, ou seja com o CHC presente, reforça a idéia do 

agravamento do equilíbrio celular e na progressão tumoral, causado pelo CHC, 

comparados com o cenário, menos alterado, em -OH-CHC, ou seja onde o CHC 

não está presente. Novamente neste caso, fica evidente a forte influência dos 

elementos do microambiente tumoral, nesta via (Figura 6.2, extrema direita). 
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A quinta via a ser analiasada é a que diz respeito à resposta ao estresse 

celular, onde se destaca a regulação gênica negativa da proteína HSP90AB1 

(proteína do choque térmico beta) (razão 1.33; p≤0,05) e a regulação gênica 

positiva (upregulated) da proteína ST2A1 (bile sulfotransferase) (razão 1.65; 

p≤0,01). A proteína HSP90AB1 regula negativamente (seta vermelha) o fator de 

transcrição do complexo PPAR (Receptores Ativados por Proliferadores de 

Peroxissoma) ou seja, a diminuição da expressão gênica da HSP90AB1 leva 

ao aumento da transcrição do complexo PPAR. Este complexo é responsável, 

dentre tantos outros, pela indução à esteatose hepática (por meio da alteração 

nas vias de anabolismo e catabolismo de lipídeos e esteróides) e em última 

estância, à progressão do próprio CHC (van MALENSTEINA et al., 2012; 

TANAKA et al., 2008). Portanto, a diminuição na expressão da HSP90AB1 

causa um aumento deste efetor podendo resultar fenotipicamente em 

indivíduoas mais esteatóticos e mais suscetíveis ao surgimento do CHC. A 

própria chaperona HSP90AB1 já foi descrita como promovedora da correta 

manutenção física das estruturas tridimensionais das proteínas ativas, 

envolvidas no controle e na tradução de sinais do ciclo celular, induzindo até 

mesmo, mudanças conformacionais nas proteínas–alvo que causam sua 

ativação (MOFFATT et al., 2008). Esta proteína interage com as proteínas do 

complexo p53, e a regulação negativa da mesma, leva ao mau funcionamento 

das proteínas supressoras de tumores deste complexo (RIKOVA et al., 2008). 

Por regular o complexo PPAR-alfa, a HSP90AB1 participa da via de ativação da 

ST2A1, sendo que a PPAR regula positivamente (seta verde) a ST2A1. Neste 

estudo, a HSP90AB1 estando regulada negatavimente e a PPAR-alfa 

positivamente, leva à expressão aumentada da ST2A1, responsável pelas 

respostas ao interferon e portanto, aos agentes infecciosos. No hepatopata 

terminal, caso dos pacientes deste estudo, acometidos por cirrose hepática 

derivada de álcool, é provável que a diminuição da HSP90AB1 comprometa 

mais ainda a supressão tumoral (por meio do complexo p53), fato evidente, se 

quando levado em consideração que no cenário biológico -OH+CHC, esta 

proteína apresenta expressão diminuída se comparada com o cenário -OH-CHC, 

ou seja onde o CHC não está presente. Novamente neste caso, fica evidente a 

forte influência dos fatores moleculares de progressão, sendo que os 



 

 

143 

 

elementos do microambiente tumoral, nestas vias, parecem ter sido afetados 

pela influência da neoplasia (Figura 6.2, abaixo). 



144 

 

 

Figura 6.2. Mapa das proteínas anotadas (network) e suas vias de sinalização, para o cenário biológico -OH
+CHC

 / -OH
-CHC

, por meio do software 
Metacore™. Destacadas nas delimitações (em vermalho, hachurados de cinza), as principais vias de sinalização a que pertencem as 
proteínas neste cenário. No círculo verde, as proteínas anotadas, reguladas positivamente. No círculo vermelho, as proteínas 
anotadas, reguladas negativamente. 
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6.4.3. HBV+CHC / HBV-CHC 

 

No segundo cenário a ser analisado, confronta-se proteínas presentes 

na inflamação crônica causada por vírus B – HBV – onde se encontra presente 

um carcinoma hepatocelular – CHC – contra as proteínas presentes na hepatite 

viral onde o CHC não está presente, ou seja, proteínas puramente derivadas 

da afecção primária (Tabela 10.7 na secção Material Suplementar). 

 

A única inferência possível de ser realizada neste cenário é a que diz 

respeito à via de apoptose, onde se destaca a regulação gênica positiva da 

proteína NDUS1 (oxidoredutase NADH-ubiquinona subunidade 75 kDa subunit, 

mitocondrial) (razão 2.11; p≤0,01). Esta proteína é regulada negativamente 

(seta vermelha) pela caspase-3, ou seja a diminuição da ação da caspase-3, 

assim, da própria via apoptótica, causa o aumento na via de expressão da 

NDUS1, cenário comum em neoplasias, já que uma das etapas moleculares de 

progressão é a evasão à apoptose. A NDUS1 está associada às vias de 

respiração celular e transporte de elétrons e mutações no gene desta proteína 

causam hepatopatias inespecíficas (BENIT et al., 2001). O aumento da 

proteína NDUS1 pode também ser justificado pelo próprio aumento no 

metabolismo celular, como explicado no cenário -OH+CHC, no intuito de 

atendimento à demanda tumoral, se comparado ao cenário -OH-CHC, onde o 

CHC não está presente. Novamente neste caso, fica evidente a forte influência 

dos fatores moleculares de progressão, sendo que os elementos do 

microambiente tumoral, nesta via, parecem ter sido afetados pela influência da 

neoplasia (Figura 6.3, acima). 
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Figura 6.3. Mapa das proteínas anotadas (network) e suas vias de sinalização, para o cenário biológico HBV
+CHC 

/ HBV
-CHC

, por meio do software 
Metacore™. Destacadas nas delimitações (em vermalho, hachurados de cinza), as principais vias de sinalização a que pertencem as proteínas 
neste cenário. No círculo verde, as proteínas anotadas, reguladas positivamente. No círculo vermelho, as proteínas anotadas, reguladas 
negativamente. 
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6.4.4. HCV+CHC / HCV-CHC 

 

No terceiro cenário a ser analisado, confronta-se proteínas presentes na 

inflamação crônica causada por vírus C – HCV – onde o carcinoma 

hepatocelular, CHC, está presente, contra as proteínas presentes na hepatite 

viral onde o CHC não está ausente, ou seja, proteínas puramente derivadas da 

afecção primária (Tabela 10.8 na secção Material Suplementar). 

 

A primeira via a ser analiasada é a que diz respeito à progressão da 

carcinogênese, ancoragem celular, à transição epitelial-mesenquimal e 

proteção celular, onde se destacam a regulação gênica negativa da proteína 

KIC 8/18 anotada como KRT18 (queratina tipo 1, citoesqueleto 18) (razão 2.13; 

p≤0,05) e a regulação gênica positiva da proteína PEBP1 (proteína de ligação 

fosfatidil-etanolamina 1) (razão 1.68; p≤0,05), ambas ligadas ao fator de 

transcrição SNAIL (classe ciclinas); a regulação gênica negativa da proteína 

GPR78 anotada como HSPA5 (reguladora de glucose 78 kDa) (razão 1.39; 

p≤0,05) e as regulações gênicas positivas das proteínas PDIA4 (dissulfido-

isomerase A4) (razão 1.77; p≤0,05) e PDIA6 (dissulfido-isomerase A6) (razão 

1.53; p≤0,01). O gene de transcrição SNAIL está descrito como importante 

efetor da transição epitelial-mesenquimal regulando negativamente (seta 

vermelha) a proteína KIC 8/18. O aumento da expressão deste fator diminui a 

expressão da KIC 8/18 que é responsável pela ancoragem celular, levando 

assim a um crescente fenótipo de invasão tumoral, caracterizando, portanto a 

transição epitelial, conferindo um fenótipo maligno às células afetadas. Este 

mesmo fator de transcrição SNAIL promove a regulação da proteína PEBP1, 

que apresenta neste estudo, modulação gênica positiva (seta verde). Esta 

última, também conhecida como proteína quinase inibidora da Raf, quando 

modulada positivamente, inibe a transcrição do gene c-Raf-1 (sete vermelha), 

que é um fator de transcrição de ativação mitógena (tipo MAPK - quinase 

ativada por mitógenos), e por impedir a ativação do complexo MAPK/ERK, 

limita a atuação da ativação e proliferação de células epiteliais. O fator de 

transcrição c-Raf-1 atua positivamente na modulação da proteína KIC 8/18 

(seta verde), portanto quando há limitação da expressão do fator c-Raf-1, há 
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também limitação da KIC 8/18, como visto no mapa da Figura 6.4 (acima, 

central). Esta característica, mais uma vez, confere um fenótipo celular de 

menor junção celular (maior desancoragem) e mais suscetível à transição 

epitelial-mesenquimal e à invasão. A PEBP1 também é um importante fator na 

via de sinalização da coagulação, mas esta via não será no momento, 

discutida. Outro fator relevante que atua na via de sinalização da proteína KIC 

8/18 e, portanto, na vias que conferem a transição epitelial-mesenquimal e a 

invasão, é a proteína GRP78. Esta proteína é a chaperona de maior expressão,  

associada à proteção celular e ativada a partir de mecanismos de resposta ao 

estresse regulado por glucose, no retículo endoplasmático. Desempenha um 

importante papel na prevenção da disfunção estrututural e fisiológica das 

proteínas (REDDY et al., 2003). Diferentemente da literatura descrita, neste 

estudo, a GRP78 estava regulada negativamente (razão 1.39; p≤0,05) no 

cenário biológico HCV+CHC quando comparada ao cenário HCV-CHC. Este dado 

de fato não corrobora com os dados publicados na literatura que trata da 

GRP78 como protetora celular e anti-apoptótica (REDDY et al., 2003). No 

entanto, muitos outros fatores externos, contribuem com a expressão desta 

proteína, e simplificar as ações que dirigem seu funcionamento, seria leviano. 

No caso dos dados analisados aqui, o enfoque foi realizado com relação a sua 

atuação na transição epitelial-mesenquimal, ou seja, focando a via na 

modulação da KIC 8/18. Assim, a regulação gênica negativa da GRP78 ativa a 

ação da pró-caspase-7, regulada negativamente pela chaperona (seta 

vermelha), portanto a diminuição de sua expressão leva a um aumento na 

expressão da pró-caspase-7 e portanto, sinergeticamente atuando na 

manutenção do fenótipo transicional e invasivo. Por outro lado, é analisada a 

GRP78 e sua relação com a PDI4 e PDI6 e o fator de transcrição ATF6-alfa 

(fator de transcrição de ativador 6). Este fator de transcrição é responsável pela 

resposta de proteção celular ao dobramento e proteção estrutural de proteínas 

e como esperado, as proteínas positivamente reguladas PDI4 e PDI6 

desempenham este papel; no entando mais uma vez a GRP78 aparece 

expressa negativamente, mesmo quando um de seus fatores de regulação 

aparece ativado. Novamente neste caso, há a forte influência dos fatores 

moleculares de progressão, sendo que os elementos do microambiente 

tumoral, nesta via, parecem ter sido afetados pela influência da neoplasia, 
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especialmente no caso da via de transição epitelial-mesenquimal, com 

destaque para KIC 8/18 (Figura 6.4, acima, centro). 

 

A segunda via a ser analiasada é a que diz respeito ao processo 

carcinogênico ligado ao p53, onde se destaca a expressão gênica negativa da 

proteína CI116 anotada aqui como C9orf116 (UPF0691 com open reading 

frame na posição 116) (razão 1.84; p≤0,05) e as proteínas de expressão gênica 

positiva ACADS (acil-CoA desidrogenase de cadeia curta, mitocondrial) (razão 

2.22; p≤0,05); GAMT (guanidinoacetato N-metiltransferase) (razão 1.49; 

p≤0,05), NQO2 (ibosildiidronicotinamida desidrogenase [quinona]) (razão 1.96; 

p≤0,05); e  MMP13 (colagenase 3) (razão 1.56; p≤0,05). Todas estas proteínas 

são reguladas diretamente pelo oncogene p53. A proteína supressora de tumor 

p53 é uma proteína bastante estutada e mais da metade das neoplasias já 

descritas possuem algum tipo ou grau de alteração na expressão desta 

proteína (HOLLSTEIN et al., 1991). Esta enzima, dentre outras funções é 

responsável pelo mantenimento da integridade do DNA e mutações ou 

modulações de sua expressão gênica podem comprometer uma vasta e 

complexa miríade de vias de sinalização e interações. Atua não tão somente 

como supressora tumoral, mas destacadamente na sustentação das vias 

metabólicas globais da homeostase celular (TAKAO et al., 2009). Nas 

proteínas anotadas nesta via, destaca-se a modulação de algumas que tiveram 

expressividade no cenário aqui descrito. A ACADS e a GAMT são proteínas 

metabólicas que sofrem modulação positiva (setas verdes) do p53 e que neste  

trabalho tem aumento de sua expressão no cenário biológico HCV+CHC quando 

comparada ao cenário HCV-CHC. A ACAD está relacionada ao metabolismo de 

lipídeos e por isso à demanda de energia celular, este cenário é típico do 

incremento na atividade energética causada diretamente pelo aumento do 

metabolismo celular, em resposta ao metabolismo tumoral, resultado do 

estabelecido e progressão do CHC. A GAMT é uma enzima envolvida com a 

síntese da creatina e uma importante efetora na via de sinalização relacionada 

ao estresse nutricional celular, regulada diretamente pelo p53, por meio da 

indução desta via à apoptose pela privação de glucose (TAKAO et al., 2009). 

Esta via é utilizada na catabolização de lipídeos e obtenção de energia, diversa 

às vias ATPásicas. O aumento da GAMT em resposta ao aumento da atividade 
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do p53 mutado e o requerimento contínuo de explansão plástica da própria 

neoplasia, explicam o acréscimo na expressão de enzimas necessárias a 

manutenção de altas atividades metabólicas. A CI116 é uma proteína com 

papel metabólico pouco descrito, regulada positivamente pelo p53 (seta verde), 

encontra-se com sua expressão gênica diminuída no cenário biológico 

HCV+CHC quando comparada ao cenário HCV-CHC, no entando a análise de sua 

atuação fica prejudicada pela natureza não detalhada de suas funções. Outra 

importa proteína é a NQO2, que tem neste cenário sua expressão aumentada e 

regula positivamente (seta verde) a transcrição do p53, contribuindo à 

montante da via (upstream) na alteração da modulação de expressões à 

jusante (downstream) da via do p53. No entanto, um único estudo com 

resveratrol e células imortais de melanoma (in vitro) provou a regulação e 

aumento da expressão do p53 por meio do aumento da expressão do NQO2 

causada pela ingestão deste nutriente. Contudo estes pesquisadores inferiram, 

neste caso, uma diminuição nos fenótipos celulares de progressão tumoral e 

diminuição na proliferação de colônias celulares (HSIEH et al., 2005). O 

destaque da via descrita aqui é, sem dúvida, a presença da proteína MMP13, 

não anotada antes em experimentos com eletroforese bidimensional tipo DIGE. 

Esta proteína, negativamente regulada pelo p53 (seta vermelha) encontra-se 

com sua expressão gênica positiva no cenário biológico HCV+CHC quando 

comparada ao cenário HCV-CHC, ou seja quanto menos expressa a proteína 

p53, maior a expressão da MMP13. Sabidamente esta proteína, que degrada 

um amplo espectro de substratos, é responsável pelo remodelamento da matriz 

extracelular (ECM) e pela invasão tumoral. HOLTKAMP e colaboradores (2007) 

provaram experimentalmente que, o tipo selvagem, não mutado, de p53 

suprime a transcrição de MMP13, e que na sua forma mutante há um “ganho 

de função” do p53 o que determina a expressão positiva da MMP13 

(HOLTKAMP et al., 2007; SUN et al., 2000), corroborando assim, aos achados 

deste trabalho. No entanto, outros fatores de estresse celular, como a hipóxia, 

parecem também agir sinergicamente para o desencadeamento da expressão 

da MMP13 (AN et al., 1998). Novamente neste caso, apenas analisando o 

cenário de tecidos geneticamente inalterados (e não tumorais), fica evidente a 

forte influência dos fatores moleculares de progressão, sendo que os 
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elementos do microambiente tumoral, nesta via, parecem ter sido afetados pela 

influência da neoplasia (Figura 6.4, centro). 

 

A terceira via a ser analiasada é a que diz respeito ao processo ligado à 

proteção da estrutura cromossomal, onde se destaca a regulação gênica 

positiva da proteína PRDX2 (peroxiredoxina-2) (razão 1.55; p≤0,05) que tem 

efeito antioxidante contra as espécies reativas de oxigênio (ROS). Esta 

proteína é regulada positivamente (seta verde) pela enzima HDAC II, uma 

histona deacetiladora que promove a proteção das histonas, mantendo a 

integridade da conformação cromossomal do DNA espiralado. Este caso é um 

raro evento no cenário biológico HCV+CHC, onde a proteína expressa tem 

função protetiva e não alterada, quando comparada ao cenário HCV-CHC que 

não possue influência tumoral, no entanto, outros fatores alheios a este 

trabalho, podem estar atuando sinergicamente (Figura 6.4, centro à esquerda). 

 

A quarta via a ser analiasada é a que diz respeito à ação de proteção 

celular, onde se destaca a regulação gênica positiva da proteína HSP90B1 

(endoplasmina ou GRP94) (razão 1.46; p≤0,05). Esta proteína é regulada pelo 

complexo HSP90, uma chaperona que participa do correto dobramento de 

proteínas em sua estrutura tridimensional e desempenha papel fundamental na 

expressão de receptores da superfície celular dos efetores tipo Toll-like e 

integrinas (RANDOW & SEED, 2001). A endoplasmina é regulada 

positivamente pela HSP90 (seta verde) e no aumento da expressão da 

endoplasmina é notada, mais uma vez, uma regulação gênica benéfica para o 

fenótipo do cenário biológico HCV+CHC em comparação ao cenário HCV-CHC 

(Figura 6.4, centro, abaixo).  

 

A quinta via a ser analisada é a que diz respeito à resposta ao 

metabolismo e à ativação por co-fatores, onde se destaca a regulação gênica 

positiva das proteínas ALDOB (frutose-bisfosfato aldolase B) (razão 1.81; 

p≤0,05); FABPL anotada neste trabalho como FABP1 (proteína de ligação a 

lipídeos) (razão 2.28; p≤0,05) e ST2A1 (bile sulfotransferase) (razão 1.53; 

p≤0,05) e com regulação gênica negativa, a proteína ACTB (actina 

citoplasmática) (razão 1.70; p≤0,05). As proteínas FABP1 e ALDOB são 
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proteínas reguladas positivamente pelo fator de ligação NCOA1. A proteína 

derivada deste gene é um co-ativador transcricional para receptores de 

esteróides e hormonais e a suas vias estão intrissecamente relacionadas à 

biossíntese de lipídeos e portanto, ao metabolismo energético (Le DOUARIN et 

al., 1995). NCOA1 também é um importante fator na modificação da estrutura 

da cromatina, por meio da atividade de deacetilação de histonas, causando um 

estado de permissividade transcricional à região promotora (DILWORTH 

&CHAMBON, 2001). Contudo, apesar desta importante característica, não foi 

possível por meio das proteínas anotadas nesta via, estabelecer uma relação 

com esta atividade. O fator de ligação NCOA1 também é reconhecido por 

estimular a produção de interferon, por meio da regulação positiva (seta verde) 

da proteína ST2A1, aqui apresentada com aumento de sua expressão gênica. 

Como dito anteriormente, a ST2A1 é responsável pelas respostas ao interferon 

e portanto, aos agentes infecciosos. No hepatopata terminal, caso dos 

pacientes deste estudo, acometidos por cirrose hepática derivada do HCV, é 

provável que esta resposta seja observada. Novamente, a maioria das 

proteínas anotadas e sua vias, respectivamente, são alteradas pela forte 

influência dos fatores moleculares de progressão, sendo que os elementos do 

microambiente tumoral, nestas vias, parecem ter sido afetados pela influência 

da neoplasia (Figura 6.4, abaixo). 

 

A sexta via a ser analiasada é a que diz respeito à resposta à 

inflamação, onde se destaca a regulação gênica positiva F16P1 anotada aqui 

como FBP1 (frutose-1,6-bisfosfatase 1) (razão 1.66; p≤0,05) e regulação 

gênica negativa da proteína S100 A6 (proteína S100 A6) (razão 2.76; p≤0,01). 

Estas proteínas têm em comum a regulação por meio do fator de transcrição 

NFkB. A FBP1 é uma das sete enzimas responsáveis por catalizar 

unidirecionalmente as reações do metabolismo da glucose no fígado 

(GRANNER & PILKIS, 1990). Ela é regulada negativamente (seta vermelha) 

pelo acopamento deste fator de transcrição NFkB no sítio promotor de FBP1, 

responsável então pela regulação de sua atividade, ou seja, quando o NFkB 

está acoplado ao sítio promotor, a atividade da FBP1 é suprimida (HERZOG et 

al., 2000). O NFkB também regula uma imporatnte proteína anotada aqui, a 

S100 A6. Como descrito previamente, este efetor pode estar intimamente 
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relacionado à carcinogênese do CHC, no que tange à sua progressão e 

invasão, como descrito nos experimentos de HUA e colaboradores (2011), que 

também relacionou a expressão desta proteína, a relevantes dados clínico-

patológicos, nos pacientes acometidos pelo CHC. Como já dito anteriormente, 

esta proteína pode estar relacionadas à regulação da proliferação celular 

(BREEN & TANG, 2003), por meio da inibição da ativina-A (ou receptor TGFβ 

tipo 1) e do fator de ativação de transcrição 3 (ATF3) que influenciariam a via 

da MMP2 (NEDJADI et al., 2007) e a reorganização do citoesquleto celular, em 

cooperação com a catepsina D (WHITEMAN et al., 2007). Esta proteína está 

intimamente associada à presença de fibroblastos e células epiteliais 

(KUZNICKI et al., 1992), ambos tipos celulares bastantes presentes em fígados 

cirróticos. No estudo descrito neste trabalho, a S100 A6 foi classificada com 

função carcinogênica devido às características explanadas anteriormente e sua 

expressão teve razões diferenciadas nos cenários propostos. Para o cenário 

biológico HCV+CHC/HCV-CHC a razão da expressão gênica foi negativa de 2.76 

vezes, ou seja 176% menor em pacientes HCV+CHC contra pacientes HCV-CHC. 

E para o cenário biológico INF+CHC/INF-CHC a razão da expressão gênica foi 

negativa de 2.11 vezes, ou seja 111% menor em pacientes INF+CHC contra 

pacientes INF-CHC. Estes resultados podem ser explicados pelo fato de que a 

proteína S100 A6 é expressa de forma muito singular, em sítios específicos da 

célula tumoral e, efetivamente, os cenários comparados não foram de 

tecido/células tumorais e sim de tecido inflamatório versus tecido inflamatório, 

por isso o comportamento dos dados não corresponde àqueles encontrados 

por HUA. Uma das mais importantes atribuições moleculares da S100 A6 diz 

respeito à sua expressão gênica negativa e a resistência ao estímulo 

apoptótico (LESNIAK et al., 2009; SŁOMNICKI et al., 2009). Esta característica 

corrobora com os resultados descritos aqui já que nos cenários biológicos em 

que o CHC está presente (HCV+CHC e INF+CHC), as razões de modulação da 

S100 A6 são negativas comparadas aos cenários biológicos em que o tecido 

inflamatório não é vicinal ao CHC (HCV-CHC e INF-CHC). Nos primeiros cenários 

temos a influência de efetores tumorais anti-apoptóticos, e a modulação 

negativa da S100 A6 poderia contribuir, num feedback positivo, para a 

continuidade da proliferação celular e da evasão à apoptose, característica que 

pode não estar presente nos cenários de tecidos inflamatórios onde o CHC não 
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está presente; corroborando assim com as observações encontradas no 

trabalho de LESNIAK (2007) LESNIAK e colaboradores (2009) e SŁOMNICKI e 

colaboradores (2009) (Figura 6.4, centro). Novamente neste caso, há a forte 

influência dos fatores moleculares de progressão, sendo que os elementos do 

microambiente tumoral, nesta via, parecem ter sido afetados pela influência da 

neoplasia (Figura 6.4, extrema esquerda). 
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Figura 6.4. Mapa das proteínas anotadas (network) e suas vias de sinalização, para o cenário biológico HCV

+CHC 
/ HCV

-CHC
, por meio do software 

Metacore™. Destacadas nas delimitações (em vermalho, hachurados de cinza), as principais vias de sinalização a que pertencem as 
proteínas neste cenário. No círculo verde, as proteínas anotadas, reguladas positivamente. No círculo vermelho, as proteínas anotadas, 
reguladas negativamente. 
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6.4.5. INF+CHC / INF-CHC 

 

No quarto cenário a ser analisado, confronta-se o pool de proteínas 

presentes nas inflamações crônicas estudadas neste trabalho, ou seja 

proteínas das hepatites virais B e C e da cirrose alcoólica, todas reunidas, onde 

o carcinoma hepatocelular, CHC, está presente, contra as proteínas presentes 

nas hepatites virais B e C e da cirrose alcoólica, puramente derivadas da 

afecção primária, ou seja na ausência do CHC. 

 

A primeira via a ser analiasada é a que diz respeito a transição 

mesenquimal-endotelia (MET), onde se destaca a regulação gênica negativa 

da proteína KIC 8/18 anotada como KRT18 (queratina tipo 1, citoesqueleto 18) 

e a regulação gênica positiva da ADAMTS9 (desintegrina e metaloproteinase 

com repetição de trombospondina 9) anotada como ATS9 (razão 2.35; p≤0,05). 

O gene de transcrição ESR1, receptor de estrogênio é regulado negativamente 

pela KRT18, e por sua vez regula positivamente a ADAMTS9. A expressão 

gênica negativa da KRT18 ativa a transcrição do ESR1, que atua na expressão 

gênica positiva da ADAMTS9. A expressão negativa da KIC 8/18 resulta na 

diminuição da ancoragem celular, levando assim a um crescente fenótipo de 

invasão tumoral e a transição epitelial, conferindo um fenótipo maligno às 

células afetadas. As propriedades de remodelagem celular conferidas à 

ADAMTS9, causam a degradação da ECM e liberação do versican, resultando 

posteriormente na ativação das vias angiogênicas, corroboram com um 

fenótipo maligno, agravando a progressão (SOMERVILLE et al., 2003).  

Novamente neste caso, há a forte influência dos fatores moleculares de 

progressão, sendo que os elementos do microambiente tumoral, nesta via, 

parecem ter sido afetados pela influência da neoplasia (Figura 6.5, acima, 

centro). 

 

A segunda via a ser analiasada é a que diz respeito à resposta ao 

estresse na mitocôndria, onde se detaca a regulação gênica positiva da HSPE1 

(proteína de choque térmico de 10kDa, mitocondrial) anotada como CH10 
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(razão 1.60; p≤0,05). A função carcinogênica da CH10 foi  previamente descrita 

por CAPPELLO e colaboradores (2003) e sua expressão gênica positiva foi 

detectada em cânceres colorretais (CAPPELLO et al., 2005; CAPPELLO et al., 

2003), próstata e linfoma (GHOBRIAL et al., 2005) e ovário (TÊTU et al., 2008). 

Outros estudos relacionaram a sua expressão positiva à proteção e à 

preservação da atividade mitocondrial contra injúrias ocorridas na isquemia e 

reperfusão cardíacas (LIN et al., 2001; LAU et al., 1997) e na isquemia cerebral 

(KIM & LEE, 2007). Dentro deste cenário, é observada nessa via, a ativação da 

CH10 pelo fator de transcrição HSF1 que é suprimido negativamente pela 

expressão da HSP90. Os dados corroboram com a indicação carcinogênica da 

CH10 descrita previamente em outros tumores, levandoos em consideração 

que no cenário biológico INF+CHC, esta proteína apresenta expressão 

aumentada se comparada com o cenário INF-CHC, ou seja onde o CHC não está 

presente. Novamente neste caso, a influência dos fatores moleculares de 

progressão tumoral, dos elementos desteo microambiente, parecem ter sido 

afetados pela influência da neoplasia (Figura 6.5, extrema direita). 
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Figura 6.5.Mapa das proteínas anotadas (network) e suas vias de sinalização, para o cenário biológico INF

+CHC 
/ INF

-CHC
, por meio do software 

Metacore™. Destacadas nas delimitações (em vermalho, hachurados de cinza), as principais vias de sinalização a que pertencem as 
proteínas neste cenário. No círculo verde, as proteínas anotadas, reguladas positivamente. No círculo vermelho, as proteínas anotadas, 
reguladas negativamente. 
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6.4.6. CHC / CTRL 

 

No quinto cenário a ser analisado, confronta-se proteínas presentes no 

tecido tumoral, ou seja presentes no próprio CHC contra as proteínas 

pertencentes às amostras do grupo controle, ou seja, nos tecidos não-

patológicos. 

 

A primeira via a ser analiasada é a que diz respeito à progressão da 

carcinogênese e à ancoragem celular, onde se destacam a regulação gênica 

positiva da proteína KIC 8/18 anotada como KRT18 (queratina tipo 1, 

citoesqueleto 18) (razão 3.34; p≤0,01); PEBP1 (proteína de ligação fosfatidil-

etanolamina 1) (razão 1.68; p≤0,05), ambas ligadas ao fator de transcrição 

SNAIL (classe ciclinas). O gene de transcrição SNAIL está descrito como 

importante efetor da transição epitelial-mesenquimal regulando negativamente 

(seta vermelha) a proteína KIC 8/18. O aumento da expressão deste fator 

diminui a expressão da KIC 8/18 que é responsável pela ancoragem celular, 

levando assim a um crescente fenótipo de invasão tumoral, caracterizando, 

portanto a transição epitelial, conferindo um fenótipo maligno às células 

afetadas. Este mesmo fator de transcrição SNAIL promove a regulação da 

proteína PEBP1, que apresenta neste estudo, modulação gênica positiva (seta 

verde). Esta última, também conhecida como proteína quinase inibidora da Raf, 

quando modulada positivamente, inibe a transcrição do gene c-Raf-1 (sete 

vermelha), que é um fator de transcrição de ativação mitógena (tipo MAPK - 

quinase ativada por mitógenos), e por impedir a ativação do complexo 

MAPK/ERK, limita a atuação da ativação e proliferação de células epiteliais. O 

fator de transcrição c-Raf-1 atua positivamente na modulação da proteína KIC 

8/18 (seta verde), portanto quando há limitação da expressão do fator c-Raf-1, 

há também limitação da KIC 8/18, como visto no mapa da Figura 6.4 (acima, 

central). Esta característica, mais uma vez, confere um fenótipo celular de 

menor junção celular (maior desancoragem) e mais suscetível à transição 

epitelial-mesenquimal e à invasão. A PEBP1 também é um importante fator na 

via de sinalização da coagulação, mas esta via não será no momento, 

discutida. Outro fator relevante que atua na via de sinalização da proteína KIC 
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8/18 e, portanto, na vias que conferem a transição epitelial-mesenquimal e a 

invasão, é a proteína GRP78. Esta proteína é a chaperona de maior expressão,  

associada à proteção celular e ativada a partir de mecanismos de resposta ao 

estresse regulado por glucose, no retículo endoplasmático. Desempenha um 

importante papel na prevenção da disfunção estrututural e fisiológica das 

proteínas (REDDY et al., 2003). Diferentemente da literatura descrita, neste 

estudo, a GRP78 estava regulada negativamente (razão 1.39; p≤0,05) no 

cenário biológico HCV+CHC quando comparada ao cenário HCV-CHC. Este dado 

de fato não corrobora com os dados publicados na literatura que trata da 

GRP78 como protetora celular e anti-apoptótica (REDDY et al., 2003). No 

entanto, muitos outros fatores externos, contribuem com a expressão desta 

proteína, e simplificar as ações que dirigem seu funcionamento, seria leviano. 

No caso dos dados analisados aqui, o enfoque foi realizado com relação a sua 

atuação na transição epitelial-mesenquimal, ou seja, focando a via na 

modulação da KIC 8/18. Assim, a regulação gênica negativa da GRP78 ativa a 

ação da pró-caspase-7, regulada negativamente pela chaperona (seta 

vermelha), portanto a diminuição de sua expressão leva a um aumento na 

expressão da pró-caspase-7 e portanto, sinergeticamente atuando na 

manutenção do fenótipo transicional e invasivo. Por outro lado, é analisada a 

GRP78 e sua relação com a PDI4 e PDI6 e o fator de transcrição ATF6-alfa 

(fator de transcrição de ativador 6). Este fator de transcrição é responsável pela 

resposta de proteção celular ao dobramento e proteção estrutural de proteínas 

e como esperado, as proteínas positivamente reguladas PDI4 e PDI6 

desempenham este papel; no entando mais uma vez a GRP78 aparece 

expressa negativamente, mesmo quando um de seus fatores de regulação 

aparece ativado. Novamente neste caso, há a forte influência dos fatores 

moleculares de progressão, sendo que os elementos do microambiente 

tumoral, nesta via, parecem ter sido afetados pela influência da neoplasia, 

especialmente no caso da via de transição epitelial-mesenquimal, com 

destaque para KIC 8/18 (Figura 6.6, acima, centro). 
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Figura 6.6.Mapa das proteínas anotadas (network) e suas vias de sinalização, para o cenário biológico CHC

 
/ CTRL, por meio do software 

Metacore™. Destacadas nas delimitações (em vermalho, hachurados de cinza), as principais vias de sinalização a que pertencem as 
proteínas neste cenário. No círculo verde, as proteínas anotadas, reguladas positivamente. No círculo vermelho, as proteínas 
anotadas, reguladas negativamente. 
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6.4.7. CHC / INF+CHC  

 

No sexto cenário a ser analisado, confronta-se proteínas presentes no 

tecido tumoral, ou seja presentes no próprio CHC contra as proteínas 

presentes nas inflamações crônicas estudadas neste trabalho, ou seja 

proteínas das hepatites virais B e C e da cirrose  alcoólica, onde está presente 

o carcinoma hepatocelular, CHC. 

 

Não foi surpreendente constatar que não há muitas proteínas 

diferenciais entre este dois cenários e que os mesmo parecem ter perfis 

proteícos semelhantes. Para este estudo, em que se acredita em uma relação 

heterotípica entre o microambiente tumoral e o CHC, era esperado que 

houvesse inexpressividade quanto a miríade de proteínas diferenciais, quando 

confrontado os dois cenários. Precipitado seria relatar sobre qualquer via de 

sinalização nestas duas situações, pois a expressão diferencial entre estes 

cenários restringe-se à detecção de proteínas de forma isolada no mapa, todas 

expressas negativamente com relação ao cenário biológico INF+CHC. 
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Figura 6.7.Mapa das proteínas anotadas (network) e suas vias de sinalização, para o cenário biológico CHC

 
/ INF

+CHC
, por meio do software 

Metacore™. Destacadas nas delimitações (em vermalho, hachurados de cinza), as principais vias de sinalização a que pertencem as 
proteínas neste cenário. No círculo verde, as proteínas anotadas, reguladas positivamente. No círculo vermelho, as proteínas 
anotadas, reguladas negativamente. 
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A Proteômica é uma área crescente como ferramenta de aplicação na 

área da saúde. Os métodos utilizados nesta disciplina, principalmente os 

relacionados à eletroforese bidimensional têm sido empregados cada vez mais, 

ano a ano (GÖRG et al., 2011). Nos estudos sobre a biologia do câncer, os 

métodos eletroforéticos acoplados à espectrometria de massa têm se mostrado 

bastante promissores, pois nesta técnica, as proteínas são  isoladas ao final do 

processo. Outra grande vantagem refere-se à possibilidade de visualização 

direta dos mapas eletroforéticos e a identificação, mesmo sem maiores 

recursos, da diferença de distribuição cartográfica no gel das proteínas 

extraídas, de um dado cenário biológico. Outras vantagens deste método sobre 

outros é a comparação direta entre vários fenótipos distintos (cenários 

biológicos) simultaneamente, o que amplia enormemente o poder de 

comparação e análise. 

 

No que tange a utilização em Oncoproteômica da técnica de 

eletroforese bidimensional diferencial, há um enorme ganho no que diz respeito 

à acurácia e reprodutibilidade, se comparado aos métodos utilizados na 

Proteômica clássica. Por meio da utilização de cromóforos de diferentes 

comprimentos de onda e da técnica de marcação mínima, possibilita-se a 

comparação de cenários biológicos diferentes em um mesmo gel, diminuindo 

assim o viés intrínseco a cada experimento, aumentando o poder de 

comparação e robustez estatística, com a definição de um padrão interno de 

normatização. Mais especificamente, quando se refere às análises realizadas 

por meio do software DeCyder v7.0 2D Differential Analysis Software (GE 

Healthcare Life Sciences®), o poder de comparação ainda é amplamente 

aumentado, pois o mesmo considera dois níveis de análises diferenciais em 

seus módulos Differential In-gel Analysis Algorithm (DIA) e Biological Variation 

Analysis (BVA). Os algoritmos e os múltiplos testes estatísticos utilizados pelo 

programa garantem à análise alta significância. 

 

A abordagem das hipóteses relacionadas à evolução do câncer nos 

tecidos, encontra na Proteômica Funcional seu par perfeito, pois nesta área 

geralmente há escassez de amostras biológicas e a repetição de um dado 
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fenótipo em outro paciente, é virtualmente, impossível. Por isso, esta técnica 

tem sido amplamente utilizada para prospecção de novos marcadores 

moleculares (Li et al., 2011), bem como na busca de novos alvos terapêuticos 

(LEE et al., 2011; LÓPEZ-OTÍN & MATRISIAN, 2007; ALBINI & SPORN, 2007), 

mas principalmente como ferramenta no entendimento da complexidade dos 

eventos que dirigem o surgimento e a progressão do câncer (ISSAQ et al., 

2011) e em específico do CHC (MARQUARDT et al., 2012; UTO et al., 2011). 

 

SUN e colaboradores (2007) realizaram uma abordagem muito 

semelhante a deste trabalho, também com a técnica 2D DIGE, no entanto eles 

avaliaram somente o tecido da massa tumoral e o tecido da massa não-tumoral 

de pacientes acometidos de CHC, infectados pelo HBV. Todavia, o estudo 

daqueles identificou marcadores diferentes dos anotados neste trabalho, mas 

divergentemente da abordagem adotada aqui, estes tecidos não-tumorais não 

foram admitidos como parte do microambiente tumoral do CHC, por isso 

considerações sobre este microambiente não foram discutidas. 

 

A utilização da abordagem de análise de tecidos da massa tumoral do 

CHC e seu “espelho” inflamatório pode nos fornecer importantes achados com 

relação aos efetores que participam da progressão tumoral. Tão importante 

quanto comparar estes espelhos é ter a possibilidade de avaliar, de um mesmo 

paciente, situações patológicas distintas.  

 

A Proteômica Diferencial é uma das poucas técnicas conhecidas de 

isolamento de macromoléculas em larga escala, podendo separar na casa dos 

milhares de proteínas simultaneamente. Ainda caros e importados, os 

reagentes da técnica 2D DIGE não se caracterizam como materiais ainda 

acessíveis, todavia, como qualquer outra técnica na Biologia Molecular, a 

tendência mostra maior valorização em sua utilização e diminuição nos custo 

de aquisição.  

 

Também se destaca a importância da pesquisa com tumores humanos, 

pois apesar de muitos outros trabalhos terem sido realizados com perfis 

protéicos de linhagens imortais do câncer hepático (SEOW et al., 2000), bem 
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como por meio da análise de proteínas em modelos animais (CUI et al., 2006), 

a carcinogêneses em órgãos humanos parece responder a eventos 

moleculares diversos àqueles citados nos exemplos anteriores (SUN et al., 

2007), sendo que os estudos prospectivo com biópsias humanas, refletem mais 

adequadamente a real complexidade molecular dos eventos que derivam os 

fenótipos resultantes, e por isso, mais precisamente, seus efetores e as 

interações estabelecidas por eles. 

 

A pesquisa utilizando tecidos humanos é uma das áreas mais 

promissoras da Medicina, principalmente quando destacamos a área da 

Medicina Translacional ou from bench to bed Medicine (PERAKSLIS & SHON, 

2012; LANCET, 2012). A compreensão dos eventos moleculares e suas 

complexidades e interações permite um maior entendimento dos fenótipos 

resultantes e da progressão das afecções humanas nos tecidos, e em última 

instância, nos órgãos e sistemas. Este tipo de abordagem de comparações 

entre os achados moleculares e o fenótipo expresso possibilita a avaliação 

precoce dos eventos fisiológicos, melhor acompanhamento da evolução das 

doenças e tratamentos, e diagnóstico mais personalizado, no que chamamos 

de tailor-made Medicine.  

 

No caso da biologia do câncer, estas premissas são mais que 

verdadeiras, são necessárias, pois há a unânime aceitação entre médicos e o 

mundo acadêmico que, um tratamento personalizado, solidez no 

acompanhamento da evolução da doença e, principalmente, possibilidade de 

diagnósticos mais precoces, são tendências já consolidadas em alguns dos 

principais centros de investigação e tratamento no mundo (MARQUARDT et al., 

2012). Para isso, faz-se extremamente necessárias pesquisas de base, sobre a 

biologia e evolução de cada neoplasia especificamente. 

 

Certamente, há uma limitação ética a ser seguida rigorosamente nos 

estudos com humanos e mais, há uma limitação de caráter investigativo 

quando se trabalha com biópsias humanas, pois nenhum indivíduo é 

geneticamente idêntico ao outro, o que traz aos estudos comparativos um viés 

intrínseco. Não obstante, mesmo no que diz respeito às próprias variações 
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polimórficas de indivíduo a indivíduo, os estudos com humanos ainda possuem 

um importante apelo científico, pois remetem, em última análise, a um retrato 

fidedigno – por meio de seus efetores, as proteínas – da situação fisio-

patológica dos indivíduos. Dentro deste escopo, a Proteômica Diferencial vem 

para dirimir estas variáveis tão inerentes aos estudos com humanos, por meio 

da consolidação de uma reprodutibilidade técnica na experimentação e na 

robustez estatística da análise de dados. Ainda, o estudo do perfil de proteínas 

traz a possibilidade de ponderar sobre um fenótipo e não apenas a variação da 

expressão gênica, como nos estudos com DNA e RNA (Genômica e 

Transcriptômica, respectivamente), avaliando assim os verdadeiros atores 

moleculares, as proteínas. Todavia, destacamos a dificuldade na coleta do 

material, em particular, das amostras de carcinoma hepatocelular, CHC, pois 

se tratando de um tumor pseudo-encapsulado, a biópsia do órgão no indivíduo, 

só é recomendada em caso de extrema necessidade, evitando assim uma 

metástase induzida por dano físico. Neste contexto, a biópsia só é possível em 

casos de explante total do órgão (hepatectomia radical) que ocorre somente no 

âmbito do transplante ortotópico de fígado (transplante hepático). Devido a esta 

característica, a coleta de material, em especial do próprio CHC, possui uma 

logística difícil e laboriosa, e infelizmente, muitas amostras não são coletadas, 

em razão das particularidades desta coleta. Destaca-se também, o carácter 

infecto-contaminante das amostras, já que, para este estudo, foram coletadas 

amostras de tecidos inflamatórios crônicos provenientes de tecidos acometidos 

pelos vírus B e C, altamente contagiosas. 

   

É importante afirmar aqui que, apesar do grande esforço de coleta, sob 

as circunstâncias acima descritas e, apesar de o n amostral ter se mostrado 

estatisticamente significante, o aumento no número absoluto de amostras em 

cada um dos cenários biológicos avaliados faz-se necessária, pois com relação 

aos testes multivariáveis como o PCA, os agrupamentos não apresentaram 

uma correlaçao e significância satisfatórias, o que seria possível com o 

incremento no número amostral.  

 

A mera descrição das proteínas resultantes da identificação, em 

espectrometria de massa, de um experimento proteômico, parece não atender 
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mais, bem como explicar molecularmente, um evento fenotípico, seja ele a 

mera descrição da expressão gênica de um tecido ou a caracterização de uma 

patologia (WHITTAKER, S. et al., 2010). 

 

A importância do microambiente tumoral para a progressão das 

neoplasias foi descrita a mais de 100 anos atrás, quando Paget em 1889 

(FIDLER, 2003) relatou a hipótese da "semente e solo". Hoje sabemos que, tão 

importante quanto células tumorais ("sementes") são os diversos ambientes e 

nichos ecológicos ("solos") que estas células tumorais encontram, à medida 

que migram  ao longo dos tecidos, em diferentes partes do corpo. Se 

alocarmos esta hipótese para os dias atuais, tem-se como verdadeira a 

premissa que os tumores primários localizam-se em um complexo e 

heterotípico ecossistema composto por efetores tumorais e não tumorais. 

Neste nicho, células tumorais geneticamente modificadas (mutadas) e células 

geneticamente estáveis (como elementos pró e anti-inflamatórios, células 

hematopoiéticas, células endoteliais e mesenquimais, pericitos, células 

musculares lisas, miofibroblastos) compartilham eventos moleculares comuns. 

Esta composição que orquestra os eventos celulares influencia diretamente a 

progressão do fenótipo, bem como seu resultado, sendo as proteínas e 

enzimas (junto a transcritos e outros efetores) os principais atores nesta 

imensa complexidade tecidual. Por sua vez, a ECM não é apenas responsável 

pelo arcabouço e arquitetura celular, mas sim funciona como um reservatório 

de moléculas bioativas, que incessantemente estabelecem um diálogo entre si. 

Então, as neoplasias passam de apenas amontoados de células que insistem 

em se dividir, para a definição mais ampla de um sistema em complexa e 

constante evolução. Como todo e qualquer ecossistema, a quebra da 

homeostasia, causa alterações em seus equilíbrios bioquímicos, causando uma 

reorganização do sistema. Na homeostase por exemplo, a rede de interação de 

proteases e seus inibidores naturais mantêm um equilíbrio proteolítico, no 

entanto, durante a progressão tumoral, este equilíbrio é perturbado e denotado 

pela expressão gênica diferencial de proteases, como  as matriz 

metaloproteases, aqui representada pelas MMP12 e 13, e famílias relacionadas 

às ADAMTS, aqui representada pela ADAMTS 9. Esta combinação de efetores 

(e outros, que não foram identificados neste estudo) levam ao surgimento de 
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um ambiente tecidual permissivo, onde a progressão tumoral, a invasão 

tecidual e a colonização ex situ tornam-se mais frequentes e propícias. A 

premissa de que o microambiente tumoral exerce um relevante papel na 

progressão das neoplasias, bem como do CHC, é tão verdadeira que este 

ambiente desempenha uma forte influência sobre várias etapas do 

desenvolvimento do tumor, exercendo uma pressão na expressão gênica, 

constatada neste trabalho pela diferença na modulação das proteínas em 

tecidos que são considerados fenotipicamente semelhantes. Dentro desta 

visão, o conceito de Paget de que as células tumorais são “sementes” que 

necessitam de adequado “solo” para progredir e até mesmo se disseminar, 

continua sendo uma hipótese válida (atualmente, mais fortemente aceita) que 

exige dos pesquisadores, dedicação ao entendimento de suas complexidades 

moleculares.  
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7. CONCLUSÃO 

 

 

As proteínas/enzimas envolvidas no processo inflamatório crônico 

da cirrose e o surgimento/progressão do carcinoma hepatocelular (CHC) 

foram identificadas e interrelacionadas com outras proteínas diferenciais,   

e em  cada cenário biológico  proposto, analisadas dentro da perspectiva 

de suas vias de sinalização correspondentes. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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10. MATERIAL SUPLEMENTAR 

 

A) TABELAS 
 

 
Tabela 10.1. Etiologias mais prevalentes, dados sobre incidência e mortalidade para o câncer primário 

de fígado (CHC) no mundo. Adaptado de PARKIN et al., 2001. 

Etiologias mais prevalentes Dados sobre a incidência Dados sobre mortalidade 

Hepatite viral B (HBV) 551 mil casos/ano 529 mil mortes/ano 

Hepatite viral C (HCV) 

Hepatite alcoólica  

6º câncer mais prevalente no mundo 

83% dos casos em países  

3º caso mais freqüente de 

óbito por câncer 

Aflatoxina  em desenvolvimento 8,8% do total de óbitos 

  devido ao câncer 

* 
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Tabela 10.2. Dados clínicos gerais dos pacientes e características dos tumores primários. 

Adaptado de COELHO et al., 2009 

Caracteristicas 

Média de idade (intervalo) 56.5 (14–67) 

Sexo 

Masculino  40 (88.8%) 

Feminino 5 (11.1%) 

Etiologia 

Vírus da Hepatitis C 14 (31.1%) 

Vírus da Hepatitis C + Álcool 11 (24.4%) 

Álcool 8 (17.7%) 

Vírus da Hepatitis B 6 (13.3%) 

Outros 6 (13.3%) 

Child-Pugh  

A 12 (26.6%) 

B 16 (35.5%) 

C 17 (37.7%) 

Níveis de alfa-feto proteína (ng/mL)  

<20 8 (62.2%) 

20–100 11 (24.4%) 

> 100 6 (13.3%) 

Dados pré-transplante 

Quimioembolização Transarterial  16 (35.5%) 

Ressecção 1 (2.2%) 

Tempo médio de espera (meses) 10 (intervalo, 2–33) 
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Tabela 10.3 Dados de referência dos pacientes submetidos ao estudo 

 # PACIENTE # 
PRONTUÁRIO 

NO HUWC 

ETIOLOGIA SEXO IDADE MELD
┼
 CHC 

1 060111   M 22  _ 

2 281110   M 21  _ 

3 291210 NÃO SE APLICA NÃO SE 
APLICA 

M 26 NÃO SE 
APLICA 

_ 

4 110111   M 24  _ 

5 051010   M 22  _ 

6 250510 837508 -OH M 55 21 _ 

7 020609 720358 -OH M 53 20 _ 

8 210310 834487 -OH M 50 22 _ 

9 100710 83808 -OH F 53 21 _ 

10 110808 744416 -OH M 61 18 _ 

11 180409 804108 -OH M 65 20 + 

12 111109 823318 -OH M 58 20 + 

13 170110 827763 HBV F 52 18 _ 

14 210109 746169 HBV M 61 18 _ 

15 171108 753919 HBV F 55 18 _ 

16 140210 821624 HBV M 52 25 + 

17 040210 811251 HBV F 55 24 + 

18 280210 647615 HBV M 56 24 + 

19 080509 770657 HCV M 59 21 _ 

20 191109 774406 HCV M 59 18 _ 

21 261108 750042 HCV F 54 18 _ 

22 230310 827776 HCV M 50 20 _ 

23 120909 216395 HCV F 51 20 + 

24 131109 812809 HCV F 53 24 + 

25 290809 724346 HCV M 60 20 + 

26 260609 692997 HCV M 63 20 + 

 
LEGENDA: 

-OH = cirrose alcoólica 

HBV = hepatite por vírus B 

HCV = hepatite por vírus C 

CHC = carcinoma hepatocelular 

F = feminino 

M = masculino 

MELD - Model for End-stage Liver Disease - é um valor numérico, variando de 6 (menor gravidade) a 40 (maior 

gravidade), usado para quantificar a urgência de transplante de fígado em candidatos com idade igual a 12 ou 

mais anos. É uma estimativa do risco de óbito, caso não haja a realização do transplante nos próximos três 

meses. Portanto, o MELD é um escore que atesta a função hepática e, por conseguinte, a gravidade do 

comprometimento hepático. 
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Tabela 10.4. Resumo dos dados clínicos mais relevantes dos pacientes submetidos ao estudo 

 # PACIENTE # PRONTUÁRIO ETIOLOGIA SEXO IDADE GRUPO ABO MELD
┼
 CHC GRAU DE 

ESTEATOSE 
HEPÁTICA 

CONTROLE 

1 060111   M 22 O  _ 0-30% 

2 281110   M 21 O  _ 0-30% 

3 291210 NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA M 26 O NÃO SE 
APLICA 

_ 0-30% 

4 110111   M 24 O  _ 0-30% 

5 051010   M 22 O  _ 0-30% 

-OH 

6 250510 837508 -OH M 55 O 21 _ 0-30% 

7 020609 720358 -OH M 53 O 20 _ 30-60% 

8 210310 834487 -OH M 50 A 22 _ 30-60% 

9 100710 83808 -OH F 53 O 21 _ 30-60% 

10 110808 744416 -OH M 61 B 18 _ 30-60% 

11 180409 804108 -OH M 59 O 20 + 30-60% 

12 111109 823318 -OH M 61 O 20 + 30-60% 

HBV 

13 170110 827763 HBV F 52 O 18 _ 0-30% 

14 210109 746169 HBV M 61 O 18 _ 30-60% 

15 171108 753919 HBV F 55 AB 18 _ 0-30% 

16 140210 821624 HBV M 52 A 25 + 30-60% 

17 040210 811251 HBV F 55 O 24 + 30-60% 
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 # PACIENTE # PRONTUÁRIO ETIOLOGIA SEXO IDADE GRUPO ABO MELD
┼
 CHC GRAU DE 

ESTEATOSE 
HEPÁTICA 

18 280210 _ HBV M 56 A 24 + 30-60% 

HCV 

19 080509 770657 HCV M 59 A 21 _ 30-60% 

20 191109 774406 HCV M 59 B 18 _ 0-30% 

21 261108 750042 HCV F 54 O 18 _ 0-30% 

22 230310 827776 HCV M 50 B 20 _ 30-60% 

23 120909 216395 HCV F 51 O 20 + 30-60% 

24 131109 812809 HCV F 53 A 24 + 30-60% 

25 290809 724346 HCV M 60 A 20 + 0-30% 

26 260609 692997 HCV M 63 A 20 + 30-60% 

 

 
LEGENDA: 

-OH = cirrose alcoólica 

HBV = hepatite por vírus B 

HCV = hepatite por vírus c 

F = feminino 

M = masculino 

A = grupo sanguíneo tipo A 

B = grupo sanguíneo tipo B 

AB = grupo sanguíneo tipo AB 

O = grupo sanguíneo tipo O 

┼
 = MELD - Model for End-stage Liver Disease - é um valor numérico, variando de 6 (menor gravidade) a 40 (maior gravidade), usado para quantificar a urgência de transplante de fígado em 

candidatos com idade igual a 12 ou mais anos. É uma estimativa do risco de óbito, caso não haja a realização do transplante nos próximos três meses. Portanto, o MELD é um escore que atesta a 
função hepática, e portanto, a gravidade do comprometimento hepático. 
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Tabela 10.5. Principais proteínas anotadas e suas mais relevantes funções no contexto deste estudo 

PROTEÍNA  ABREV. 
 

# AA PESO 
MOL. 

(mW Da) 

FUNÇÃO CELULAR DESCRIÇÃO REF.  
(1ª descrição) 

Endoplasmina HSP90B1 803 92,469 Carcinogêneses Chaperona nas vias de processamento e transporte 
de proteínas secretadas. Tem também função 

proteolítica na degradação de proteínas no 
complexo do retículo endoplasmático (proteasoma). 

Resposta anti-apoptótica e à hipóxia. 

CHRISTIANSON 
et al., 2008. 
 
RIKOVA et al., 
2008. 

Proteína do 
choque térmico 
beta 3 

HSP90AB1 724 83,264 

Carcinogêneses Chaperona que promove a regulação correta, a 
manutenção estrutural e a maturação de proteínas 
envolvidas no controle e na tradução de sinais do 

ciclo celular. Induz mudanças conformacionais nas 
proteínas–alvo que causam sua ativação. Interage 

com o complexo p53. Esta envolvida na ativação do 
sistema imune na resposta à carcinogêneses. 

MOFFATT et al., 
2008. 
 
RIKOVA et al., 
2008. 
 

NADH-ubiquinona 
oxidorredutase, 
subunidade 75 
kDa, mitocondrial 

NDUS1 707 79,468 Metabolismo 

Associada a respiração celular. Mutações causam 
hepatopatias. 

BENIT et al., 
2001. 

Formimidoil 
transferase-ciclo 
deaminase 

FTCD 541 58,927 Metabolismo Atividades de transferase e deaminase. Promove o 
arranjo entre os filamentos de vimentina. 

HILTON et al., 
2003. 

Proteína dissulfido-
isomerase A3 

PDIA3 (p58) 505 56,782 Carcinogêneses Homeostase celular, atividade redutora de doadores 
de elétrons. 

BURKARD et al., 
2011. 

Glutaril-CoA de- 
idrogenase, 
mitocondrial 

GCDH 438 48,127 Metabolismo Cataliza a decarboxilação oxidativa. É expressa 
pelos fibroblastos no fígado decorrente da 

regeneração excessiva em órgãos com disfunção 
hepática (fibrose). 

KEYSER et al., 
2008. 
 

Timidina 
fosforilase / fator 
de crescimento 
endotelial derivado 
de plaqueta  

 
TYMP 

482  Carcinogêneses 

Mantém a integridade dos vasos sanguíneos. 
Promove a atividade de crescimento, diferenciação 
e quimiotaxia das células endoteliais e promove a 

angiogêneses. 

USUKI et al., 
1992. 

Proteína dissulfide- PDIA6 440 48,121 Carcinogêneses Desempenha importante papel na agregação JORDAN et al., 
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PROTEÍNA  ABREV. 
 

# AA PESO 
MOL. 

(mW Da) 

FUNÇÃO CELULAR DESCRIÇÃO REF.  
(1ª descrição) 

isomerase A6 ATP 
sintase 
subunidade beta, 
mitocondrial  

plaquetária e ativação da convulxina, colágeno e 
trombina, importantes fatores da matriz celular. 

Interage com as moléculas MHC classe I tumorais, 
sendo necessária a presença da RPSA para sua 

liberação. 

2005. 
 
KAISER  et al., 
2007. 

Desintegrina e 
metaloproteinase 
com repetição de 
trombospondina 9 

ADAMTS9 1,935 

216,491 Carcinogêneses 

Cliva proteoglicanos de grande tamanho molecular. 
Está associada à clivagem de receptores tumorais 

na membrana celular. 

SOMERVILLE et 
al., 2003. 
 

Vimentina  
VIM 

466 53,652 Carcinogêneses Fosfoproteína de filamentos intermediários de 
classe III encontradas em células mesenquimais. 
Expressa abundantemente em fibroblastos e em 

carcinomas de mama não-dependentes de 
hormônios. 

SOMMERS et 
al., 1989. 

Actina, 
citoplasmática 1 

ACTB 357 41,737 Carcinogêneses Proteína de adesão celular. Regula o rearranjo das 
células de adesão, por meio da junção da 

membrana à actina extracelular. 

BURKARD et al., 
2011. 

Proteína 40S 
ribossomal SA 

RPSA 295 32,854 Carcinogêneses 

Receptor de superfície celular da laminina 
(propriedade derivativa da linhagem dos 

vertebrados). Importante função de adesão celular à 
membrana basal e conseqüente ativação de 
inúmeras vias de sinalização fosforilativas. 

Responsável pela clivagem da MMP11 alterando o 
arcabouço da matriz extracelular. 

TERRANOVA et 
al., 1983. 
 
CIOCE et al., 
1983. 
 
ARDINI et al., 
1998. 

Colagenase 3  MMP13 471 53,820 Carcinogêneses 

Importante protease qu causa degradação da ECM, 
colágeno tipo I. Desempenha papel na progressão 

tumoral (metástases) em câncer de mama. 
 

FREIJE et al., 
1994. 
 
BURKARD et al., 
2011. 

Queratina, tipo I 
citoesqueleto 18 

 
KRT18 

430 48,058 Carcinogêneses Modula a resposta dos hepatócitos com relação à 
expressão de trombina e seu antagonista. 

Juntamente com a KRT8, media a proteção celular 

DAVEZAC et al., 
2004. 
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PROTEÍNA  ABREV. 
 

# AA PESO 
MOL. 

(mW Da) 

FUNÇÃO CELULAR DESCRIÇÃO REF.  
(1ª descrição) 

da IL-6 aos antígenos. Interage com proteínas de 
ancoragem. Interage com a mutação da CFRT pela 

pelo DNA viral do HVC (interação patógeno-
hospedeiro). KRT18 encontra-se fosforilada em Ser-
53 em fígados cirróticos e pode servir de marcador 

para doença. 

TOIVOLA et al., 
2004. 
 
LIPECKA et al., 
2006. 
 
KU et al., 1997. 

Queratina, tipo II 
do citoesqueleto 8 

KRT8 483 53,704 
Interação Patógeno 

Hospedeiro / Mutagêneses 

Interage com a proteína do núcleo viral do HCV, 
resultando em: ativação de processo autofágico no 
hospedeiro; ativação do NFkB pelo vírus; ativação 
do transporte microtúbulo-dependente de material 

viral; modulação da apoptose e ciclo celular do 
hospedeiro. Mutações causadas pelo vírus resultam 

em fenótipo cirrótico do fígado. 

KANG et al., 
2005. 
 
KU et al., 2003. 
 

Álcool 
deidrogenase 
[NADP+] 

AKR1A1 
 

325
  

36,573 Carcinogêneses 

É um importante ativador de agents pró-
carcinogênicos como hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos e metabolismo de xenobiontes como a  

doxorubicina (DOX). 

O'CONNOR et 
al., 1999. 

Frutose-bisfosfato 
aldolase B 

ALDOB 364 39,473 Metabolismo 

Altos valores de expressão negativa desta proteína 
estão relacionados à doença hereditária de 
intolerância à frutose. Provavelmente sua 

modulação negativa esteja relacionada a casos 
clínicos de hipoglicemia crônica. 

SANTAMARIA et 
al., 2000. 
 

Homólogo de 
Lambda-cristalina  

CRYL1 319 35,419 Carcinogêneses 
Responsável pelo metabolismo de lipídeos. 

Regulado negativamente em fígado de pacientes 
com CHC. 

CHEN et al., 
2003. 
 

Anexina A5 ANXA5 320 35,937 
Interação Patógeno-

Hospeteiro / Mutagêneses 

Interage com o capsídeo do virus da hepatite B. HERTOGS et al., 
2003. 
 

Ativador do 
complexo de  
proteasoma 
subunidade 1 

PSME1 249 28,723 Metabolismo 

Resposta ao dano ao DNA, tradutor de sinal da via 
p53 pela parada do ciclo celular. Regulação da 
apoptose. Atua também no ciclo de reprodução 

viral. 

BURKARD et al., 
2011. 
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PROTEÍNA  ABREV. 
 

# AA PESO 
MOL. 

(mW Da) 

FUNÇÃO CELULAR DESCRIÇÃO REF.  
(1ª descrição) 

 

Piridoxina-5’-
fosfato oxidase 

PNPO 261 29,988 Metabolismo 

Participa na cascata de sinalização de alguns 
fatores de crescimento, bem como na regulação da 
expressão do TNF alfa por meio da regulação da 
concentração intracelular H2O2. Responsável pela 

remoção de radicais superóxidos. 

CHA & KIM et 
al., 1995. 

Macrófago 
metaloelastase   

MMP12 470 54,002 Carcinogêneses Envolvida na injúria tecidual e remodelagem da 
matrix extracelular , com importante atividade 
plástica.Não é encontrada no plasma humano. 
Modula positivamente a proliferação de células 
epiteliais envolvidas na regeneração tecidual. 

Regula o destacamento de células epidermais. 
Promove a fibrose tecidual por meio da ativação da 

MMP13. 

MADALA  et al., 
2010. 

Tiorredoxina-
dependente 
peróxido- 
redutase, 
mitocondrial 

PRDX3 
 

256 
27,693 Metabolismo 

Regulação positiva do fator de transcrição NFkB, 
agindo sinergeticamente com MAP3K13 no citosol. 
Envolvida na regulação redox da célula, tendo ação 

protéica protetora contra o estresse oxidativo de 
radicais livres. 

MASAKI et al., 
2003. 

Superóxido 
dismutase [Mn], 
mitocondrial 

SOD2 222 24,722 Carcinogêneses Envolvida nos processos de estresse oxidativo da 
célula, seqüestrando os radicais superóxidos 
resultantes dos processos celulares. Libera o 

citocromo C mitocondrial em resposta à apoptose. 

RASMUSSEN et 
al., 1997. 
  

Proteína S100-A6 S100A6 
 

90 
10,180 

Carcinogêneses Desempenha regulação positiva nos fibroblastos 
resultando em sua proliferação, reorganizando os 
filamentos de actina do citoesqueleto, levanto ao 
tecido à transições EMT - MET (miofibroblastos). 
Por meio da via de ativação por cálcio, atua na 

motilidade celular. Interage com o complexo HSP90. 

NEDJADI et al., 
2009. 
 
VAN DIECK et 
al., 2009. 
 
SHIMAMOTO et 
al., 2010. 
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Tabela 10.6. Identificação de spots de proteínas apenas do cenário biológico -OH
+CHC

 / -OH
-CHC

. Spots presentes em ≥85% dos géis e/ou dentro 
do limiar (threshold) da razão de expressão +/- 1.3. Análise estatística por meio dos testes T-Student e One-way Anova  p ≤ 0,05 
(*) e p ≤ 0,01 (**) 

#  
 Nome do 

Spot 

# Spot 
no Gel 

Master  
Descrição  Função celular  

MASCOT 
ID/UNIPROT 

DB  

pI/Mr 
(kDa) 

Teórico  

One-
way 

Anova 

N
o
 de 

peptídeos 
similares 

Cobertura 
da 

sequência 
(%) 

Escore 
-OH

+CHC 

/ -OH
-

CHC
 

4 HSP90AB1 601 Heat shock protein HSP 90-beta Carcinogêneses P08238 4.97/83.55 0,026 8/10 16 98 -1.33* 

19 PDIA3 1028 Protein disulfide-isomerase A3 Metabolismo P30101 5.98/57.14 0,042 13/16 32 168 -1.63* 

49 KRT8 1447 Keratin, type II cytoskeletal 8 Carcinogêneses P05787 5.52/ 53.67 0,018 8/8 18 118 2.81* 

60 ST2A1 1651 Bile salt sulfotransferase Metabolismo Q06520 5.71/33.92 0,029 14/28 50 153 1.65** 

65 PSME1 1795 Proteasome activator complex subunit 1 Metabolismo Q06323 5.78/28.87 0,04 10/17 40 126 1.73* 

69 ARHGDIA 1882 Rho GDP-dissociation inhibitor 1 Metabolismo P52565 5.02/23.25 0,013 11/21 34 109 1.44* 

71 HBB 1896 Hemoglobin subunit beta Outras Funções P68871 6.75/16.10 0,029 10/17 79 172 -1.63* 

73 HBB 1982 Hemoglobin subunit beta Outras Funções P68871 6.75/16.10 0,029 9/19 69 144 1.53** 

74 HBB 2245 Hemoglobin subunit beta Outras Funções P68871 6.75/16.10 0,029 10/23 74 139 -2.45* 

78 C21orf33 1977 ES1 protein homolog, mitochondrial Metabolismo P30042 8.50/28.49 0,037 6/6 35 104 1.73* 

82 ABHD14B 2006 
Abhydrolase domain-containing protein 
14B 

Metabolismo Q96IU4 5.94/22.44 0,041 7/10 39 103 1.41* 

86 PRDX2 2061 Peroxiredoxin-2 Metabolismo P32119 5.66/22.04 0,013 7/11 36 118 2.87* 
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Tabela 10.7. Identificação de spots de proteínas apenas do cenário biológico HBV
+CHC 

/ HBV
-CHC

. Spots presentes em ≥85% dos géis e/ou 
dentro do limiar (threshold) da razão de expressão +/- 1.3. Análise estatística por meio dos testes T-Student e One-way Anova  p ≤ 
0,05 (*) e p ≤ 0,01 (**) 

#  
 Nome do 

Spot 

# Spot 
no Gel 

Master  
Descrição  Função celular  

MASCOT 
ID/UNIPROT 

DB  

pI/Mr 
(kDa) 

Teórico  

One-
way 

Anova 

N
o
 de 

peptídeos 
similares 

Cobertura 
da 

sequência 
(%) 

Escore 
HBV

+CHC
 

/ HBV
-

CHC
 

6 NDUS1 707 
NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa 
subunit, mitochondrial 

Metabolismo P28331 5.89/80.44 0,00035 10/16 20 111 2.11** 

9 ALB 779 Serum albumin Outras Funções P02768 5.92/ 71.31 0,029 15/24 28 168 1.30* 

17 FTCD 1012 Formimidoyltransferase-cyclodeaminase Transporte Celular O95954 5.58/59.57 0,0057 13/25 30 144 1.50** 

71 HBB 1896 Hemoglobin subunit beta Outras Funções P68871 6.75/16.10 0,029 10/17 79 172 1.38* 

78 C21orf33 1977 ES1 protein homolog, mitochondrial Metabolismo P30042 8.50/28.49 0,037 6/6 35 104 2.08* 

79 MMP12 1980 Macrophage metalloelastase (MMP12) Carcinogêneses P39900 8.75/54.13 0,05 9/24 20 54   -2.08* 
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Tabela 10.8. Identificação de spots de proteínas apenas do cenário biológico HCV
+CHC 

/ HCV
-CHC

. Spots presentes em ≥85% dos géis e/ou 
dentro do limiar (threshold) da razão de expressão +/- 1.3. Análise estatística por meio dos testes T-Student e One-way Anova  p ≤ 
0,05 (*) e p ≤ 0,01 (**) 

#  
 Nome do 

Spot 

# Spot 
no Gel 

Master  
Descrição  Função celular  

MASCOT 
ID/UNIPROT 

DB  

pI/Mr 
(kDa) 

Teórico  

One-
way 

Anova 

N
o
 de 

peptídeos 
similares 

Cobertura 
da 

sequência 
(%) 

Escore 
HCV

+CHC
 / 

HCV
-CHC

 

1 HSP90B1 524 Endoplasmin Carcinogêneses P14625 4.76/92.69 0,048 8/8 10 101 1.46* 

5 TGM2 668 
Protein-glutamine gamma-
glutamyltransferase 2 

Metabolismo P21980 5.11/78.42 0,035 9/13 17 109      1.61* 

7 HSPA5 718 78 kDa glucose-regulated protein  MIX  Metabolismo P11021 5.07/ 72.40 0,038 9/25 20 78 -1.39* 

8 PDIA4 745 Protein disulfide-isomerase A4 MIX Metabolismo P13667 4.96/ 73.22 0,022 10/23 19 89 1.77* 

15 CES1 1003 Liver carboxylesterase 1 Metabolismo P23141 6.15/62.76 0,029 14/23 30 163 2.07* 

16 CES1 1007 Liver carboxylesterase 1 Metabolismo P23141 6.15/62.76 0,029 13/23 29 146 2.25* 

20 GCDH 1107 
Glutaryl-CoA dehydrogenase, 
mitochondrial 

Metabolismo Q92947 8.31/48.61 0,024 8/12 22 106 1.36* 

23 ATP5B 1077 ATP synthase subunit beta, mitochondrial Metabolismo P06576 5.26/ 56.52 0,01 8/11 23 109 1.32** 

25 ATP5B 1175 
ATP synthase subunit beta, mitochondrial 
MIX 

Metabolismo P06576 5.26/ 56.52 0,01 10/27 28 95 1.53** 

26 PDIA6 1175 Protein disulfide-isomerase A6 MIX Carcinogêneses Q15084 4.95/48.49 0,017 12/27 40 135   1.53** 

28 BHMT1 1253 
Betaine—homocysteine S-
methyltransferase 1 

Metabolismo Q93088 6.58/45.42 0,044 15/34 40 161 2.18* 

29 BHMT 1257 
Betaine—homocysteine S-
methyltransferase 1 

Metabolismo Q93088 6.58/45.42 0,044 7/13 23 88 1.58* 

30 BHMT 1273 
Betaine—homocysteine S-
methyltransferase 1 

Metabolismo Q93088 6.58/45.42 0,044 12/35 35 115      1.74* 

33 ACTB  1050 Actin, cytoplasmic 1  Carcinogêneses P60709 5.29/42.05 0,032 7/9 26 106 -1.55* 

34 ACTB  1322 Actin, cytoplasmic 1  Carcinogêneses P60709 5.29/42.05 0,032 7/8 20 112     -1.70* 

35 ACTB  1325 Actin, cytoplasmic 1 Carcinogêneses P60709 5.29/42.05 0,032 7/10 26 100 -1.65* 

37 ACTB  1347 Actin, cytoplasmic 1  Carcinogêneses P60709 5.29/42.05 0,032 9/16 29 101 -1.59* 

40 RPSA 1384 40S ribosomal protein SA Carcinogêneses P08865 4.79/32.94 0,028 9/15 28 113 -1.67* 

42 MMP13 1417 Collagenase 3 Carcinogêneses P45452 5.32/54.01 0,035 7/25 18 58 1.56* 

44 CCT8 1470 T-complex protein 1 subunit theta Metabolismo P50990 5.42/60.15 0,049 8/16 20 85     1.64* 
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Tabela 10.8. Identificação de spots de proteínas apenas do cenário biológico HCV
+CHC 

/ HCV
-CHC

. Spots presentes em ≥85% dos géis e/ou 
dentro do limiar (threshold) da razão de expressão +/- 1.3. Análise estatística por meio dos testes T-Student e One-way Anova  p ≤ 
0,05 (*) e p ≤ 0,01 (**) 

#  
 Nome do 

Spot 

# Spot 
no Gel 

Master  
Descrição  Função celular  

MASCOT 
ID/UNIPROT 

DB  

pI/Mr 
(kDa) 

Teórico  

One-
way 

Anova 

N
o
 de 

peptídeos 
similares 

Cobertura 
da 

sequência 
(%) 

Escore 
HCV

+CHC
 / 

HCV
-CHC

 

45 ACADS 1474 
Short-chain specific acyl-CoA 
dehydrogenase, mitochondrial 

Metabolismo P16219 8.13/44.61 0,043 8/11 25 112 2.22* 

46 KRT18 1311 Keratin, type I cytoskeletal 18 Carcinogêneses P05783 5.34/48.02 0,035 9/13 23 113 -2.13* 

53 AKR1A1 1500 Alcohol dehydrogenase [NADP+] Carcinogêneses P14550 6.32/36.89 0,0038 10/16 36 142 1.45** 

54 FBP1 1502 Fructose-1,6-bisphosphatase 1 Metabolismo P09467 6.54/37.21 0,038 9/15 29 101 1.66* 

55 ALDOB 1511 Fructose-bisphosphate aldolase B Metabolismo P05062 8.00/39.96 0,018 10/16 23 110 1.81* 

56 GPD1 1573 
Glycerol-3-phosphate dehydrogenase 
[NAD+], cytoplasmic 

Metabolismo P21695 5.81/38.17 0,0014 9/13 24 113 1.71** 

58 C9orf116 1615 UPF0691 protein C9orf116 Metabolismo Q5BN46 9.06/15.53 0,04 4/8 27 64 -1.84* 

59 CRYL1 1625 Lambda-crystallin homolog Carcinogêneses Q9Y2S2 5.81/35.90 0,017 9/12 28 123 1.61* 

60 ST2A1 1651 Bile salt sulfotransferase Metabolismo Q06520 5.71/33.92 0,029 14/28 50 153 1.53* 

62 HIBADH 1732 
3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase, 
mitochondrial 

Metabolismo P31937 8.38/35.70 0,023 8/12 28 101 1.43* 

64 KHK 1746 Ketohexokinase Metabolismo P50053 5.64/33.10 0,031 8/12 36 122 1.61* 

66 PNPO 1834 Pyridoxine-5’-phosphate oxidase Metabolismo Q9NVS9 6.62/30.31 0,014 12/22 50 165      1.54* 

67 GAMT 1839 Guanidinoacetate N-methyltransferase Metabolismo Q14353 5.75/26.52 0,04 10/21 44 127 1.49* 

70 HBB 1860 Hemoglobin subunit beta Outras Funções P68871 6.75/16.10 0,029 7/14 59 117 1.62* 

77 NQO2 1961 
Ribosyldihydronicotinamide 
dehydrogenase [quinone] 

Metabolismo P16083 5.88/26.13 0,047 6/8 31 103 1.96* 

80 PRDX3 1987 
Thioredoxin-dependent peroxide 
reductase, mitochondrial 

Metabolismo P30048 7.67/28.01 0,022 5/11 26 57 1.83* 

82 ABHD14B 2006 
Abhydrolase domain-containing protein 
14B 

Metabolismo Q96IU4 5.94/22.44 0,041 7/10 39 103 1.33** 

85 PEBP1 2057 
Phosphatidylethanolamine-binding 
protein 1 

Carcinogêneses P30086 7.01/21.15 0,013 9/22 54 129 1.68* 

86 PRDX2 2061 Peroxiredoxin-2 Metabolismo P32119 5.66/22.04 0,013 7/11 36 118     1.55* 

87 FABP1 2251 Fatty acid-binding protein, liver Transporte Celular P07148 6.60/14.25 0,033 7/10 55 113 1.81* 
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Tabela 10.8. Identificação de spots de proteínas apenas do cenário biológico HCV
+CHC 

/ HCV
-CHC

. Spots presentes em ≥85% dos géis e/ou 
dentro do limiar (threshold) da razão de expressão +/- 1.3. Análise estatística por meio dos testes T-Student e One-way Anova  p ≤ 
0,05 (*) e p ≤ 0,01 (**) 

#  
 Nome do 

Spot 

# Spot 
no Gel 

Master  
Descrição  Função celular  

MASCOT 
ID/UNIPROT 

DB  

pI/Mr 
(kDa) 

Teórico  

One-
way 

Anova 

N
o
 de 

peptídeos 
similares 

Cobertura 
da 

sequência 
(%) 

Escore 
HCV

+CHC
 / 

HCV
-CHC

 

88 FABP1 2261 Fatty acid-binding protein, liver Transporte Celular P07148 6.60/14.25 0,033 9/13 66 117 2.28* 

90 S100A6 2373 Protein S100-A6 Carcinogêneses P06703 5.33/10.23 0,0045 LQDAEIAR -2.76** 

91 PGK2 2813 Phosphoglycerate kinase 2 Metabolismo P07205 8.74/45.16 0,034 6/7 13 57 -2.18** 

92 ARHGDIA 2839 Rho GDP-dissociation inhibitor 1 Metabolismo P52565 5.02/23.25 0,013 6/7 35 118 -1.78** 
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Tabela 10.9. Identificação de spots de proteínas apenas do cenário biológico INF
+CHC 

/ INF
-CHC

. Spots presentes em ≥85% dos géis e/ou dentro 
do limiar (threshold) da razão de expressão +/- 1.3. Análise estatística por meio dos testes T-Student e One-way Anova  p ≤ 0,05 
(*) e p ≤ 0,01 (**) 

#  
 Nome do 

Spot 

# Spot 
no Gel 

Master  
Descrição  Função celular  

MASCOT 
ID/UNIPROT 

DB  

pI/Mr (kDa) 
Teórico  

One-
way 

Anova 

N
o
 de 

peptídeos 
similares 

Cobertura 
da 

sequência 
(%) 

Escore 
INF

+HCH
 

/ INF
-

CHC
 

17 FTCD 1012 Formimidoyltransferase-cyclodeaminase Transporte Celular O95954 5.58/59.57 0,0057 13/25 30 144 1.35** 

18 TBA1C 1014 Tubulin alpha-1C chain Estrutural Q9BQE3 4.96/50.54 0,043 12/16 40 172 -1.55* 

20 GCDH 1107 
Glutaryl-CoA dehydrogenase, 
mitochondrial 

Metabolismo Q92947 8.31/48.61 0,024 8/12 22 106 1.34* 

27 ACTR3 1178 Actin-related protein 3 Estrutural P61158 5.61/47.79 0,028 7/8  22 110 -1.54* 

31 ADAMTS9 1262 
A disintegrin and metalloproteinase with 
thrombospondin motifs 9         

Carcinogêneses Q9P2N4 8.13/223.70 0,029 14/22 8 86 2.35* 

32 VIM 1300 Vimentin Carcinogêneses P08670 5.06/53.67 0,022 15/18 46 208 -1.96* 

34 ACTB  1322 Actin, cytoplasmic 1  Carcinogêneses P60709 5.29/42.05 0,032 7/8 20 112 -1.36* 

38 ACTB  1369 Actin, cytoplasmic 1  Carcinogêneses P60709 5.29/42.05 0,032 7/8 26 112 -1.45* 

43 GALK1 1458 Galactokinase Metabolismo P51570 6.04/42.70 0,039 9/15 30 121 1.47* 

46 KRT18 1311 Keratin, type I cytoskeletal 18 Carcinogêneses P05783 5.34/48.02 0,035 9/13 23 113 -1.43* 

57 PPM1J 1599 Protein phosphatase 1J Metabolismo Q5JR12 7.19/55.48 0,016 5/10 11 58 -1.42** 

63 PBLD 1745 
Phenazine biosynthesis-like domain-
containing protein 

Metabolismo P30039 6.06/32.05 0,046 9/14 30 134 1.41* 

67 GAMT 1839 Guanidinoacetate N-methyltransferase Metabolismo Q14353 5.75/26.52 0,04 10/21 44 127 1.31* 

68 YWHAB 1845 14-3-3 protein beta/alpha Metabolismo P31946 4.76/28.17 0,012 11/19 39 144 -1.38* 

81 GSTP1 1991 Glutathione S-transferase P Metabolismo P09211 5.43/23.56 0,018 6/7 40 115 -1.57* 

89 HSPE1 2327 10 kDa heat shock protein, mitochondrial Carcinogêneses P61604 8.89/10.92 0,03 6/7 50 117 1.60* 

90 S100A6 2373 Protein S100-A6 Carcinogêneses P06703 5.33/10.23 0,0045 LQDAEIAR -2.11** 

91 PGK2 2813 Phosphoglycerate kinase 2 Metabolismo P07205 8.74/45.16 0,034 6/7 13 57 -1.76* 

92 ARHGDIA 2839 Rho GDP-dissociation inhibitor 1 Metabolismo P52565 5.02/23.25 0,013 6/7 35 118 -1.46** 

93 TST 2850 Thiosulfate sulfurtransferase Metabolismo Q16762 6.77/33.63 0,011 9/15 38 127 1.62* 
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Tabela 10.10. Identificação de spots de proteínas apenas do cenário biológico CHC
 
/ CTRL. Spots presentes em ≥85% dos géis e/ou dentro do 

limiar (threshold) da razão de expressão +/- 1.3. Análise estatística por meio dos testes T-Student e One-way Anova  p ≤ 0,05 (*) e 
p ≤ 0,01 (**) 

#  
 Nome do 

Spot 

# Spot 
no Gel 

Master  
Descrição  Função celular  

MASCOT 
ID/UNIPROT 

DB  

pI/Mr 
(kDa) 

Teórico  

One-
way 

Anova 

N
o
 de 

peptídeos 
similares 

Cobertura 
da 

sequência 
(%) 

Escore 
CHC / 
CTRL 

2 ALDH1L1 526 
Aldehyde dehydrogenase family 1 member 
L1 

Metabolismo O75891 5.63/99.62 0,041 9/12 13 103 -2.08* 

3 ALDH1L1 540 
Aldehyde dehydrogenase family 1 member 
L1 

Metabolismo O75891 5.63/99.62 0,041 9/12 13 103 -3.02* 

10 ALB 791 Serum albumin Outras Funções P02768 5.92/ 71.31 0,029 10/15 17 113 -2.59* 

11 SERPINA3 889 Alpha-1-antichymotrypsin Metabolismo P01011 5.33/47.79 0,016   8/12 27 111 -8.33* 

12 CAT 990 Catalase Metabolismo P04040 6.90/59.94 0,012 8/10 17 112 -1.56* 

13 CAT 991 Catalase Metabolismo P04040 6.90/59.94 0,012 8/9 20 121 -1.41* 

14 CES1 1002 Liver carboxylesterase 1 Metabolismo P23141 6.15/62.76 0,029 12/19 23 143 -2.04* 

15 CES1 1003 Liver carboxylesterase 1 Metabolismo P23141 6.15/62.76 0,029 14/23 30 163 -1.83* 

16 CES1 1007 Liver carboxylesterase 1 Metabolismo P23141 6.15/62.76 0,029 13/23 29 146   

17 FTCD 1012 Formimidoyltransferase-cyclodeaminase Transporte Celular O95954 5.58/59.57 0,0057 13/25 30 144 1.51** 

21 TYMP 1149 Thymidine phosphorylase Carcinogêneses P19971 5.36/ 50.32 0,026 8/14 19 100 1.49* 

22 TUBB 1159 Tubulin beta chain Estrutural P07437 4.78/50.09 0,016 10/18 26 124 1.77** 

23 ATP5B 1077 ATP synthase subunit beta, mitochondrial Metabolismo P06576 5.26/ 56.52 0,01 8/11 23 109 1.39* 

24 ATP5B 1160 ATP synthase subunit beta, mitochondrial  Metabolismo P06576 5.26/ 56.52 0,01 16/22 38 171 1.50* 

29 BHMT 1257 
Betaine—homocysteine S-
methyltransferase 1 

Metabolismo Q93088 6.58/45.42 0,044 7/13 23 88 -1.54* 

34 ACTB  1322 Actin, cytoplasmic 1  Carcinogêneses P60709 5.29/42.05 0,032 7/8 20 112 -1.38* 

36 ACTB  1337 Actin, cytoplasmic 1  Carcinogêneses P60709 5.29/42.05 0,032 9/15 29 104 1.68* 

37 ACTB  1347 Actin, cytoplasmic 1  Carcinogêneses P60709 5.29/42.05 0,032 9/16 29 101 1.96** 

41 ADH1B 1412 Alcohol dehydrogenase 1B Metabolismo P00325 8.63/40.68 0,034 9/14 31 113 -1.86* 

47 KRT18 1393 Keratin, type I cytoskeletal 18 Carcinogêneses P05783 5.34/48.02 0,035 10/16 25 109 2.33* 

48 KRT8 1137 Keratin, type II cytoskeletal 8 Carcinogêneses P05787 5.52/ 53.67 0,018 10/18 22 102 -1.92* 

49 KRT8 1447 Keratin, type II cytoskeletal 8 Carcinogêneses P05787 5.52/ 53.67 0,018 8/8 18 118 7.88* 
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Tabela 10.10. Identificação de spots de proteínas apenas do cenário biológico CHC
 
/ CTRL. Spots presentes em ≥85% dos géis e/ou dentro do 

limiar (threshold) da razão de expressão +/- 1.3. Análise estatística por meio dos testes T-Student e One-way Anova  p ≤ 0,05 (*) e 
p ≤ 0,01 (**) 

#  
 Nome do 

Spot 

# Spot 
no Gel 

Master  
Descrição  Função celular  

MASCOT 
ID/UNIPROT 

DB  

pI/Mr 
(kDa) 

Teórico  

One-
way 

Anova 

N
o
 de 

peptídeos 
similares 

Cobertura 
da 

sequência 
(%) 

Escore 
CHC / 
CTRL 

50 KRT8 1478 Keratin, type II cytoskeletal 8 Carcinogêneses P05787 5.52/ 53.67 0,018 12/17 28 140 2.82** 

51 KRT8 1485 Keratin, type II cytoskeletal 8 Carcinogêneses P05787 5.52/ 53.67 0,018 11/17 22 121 3.34** 

61 ANXA5 1672 Annexin A5 
Interação Patógeno 
Hospedeiro / 
Mutagêneses 

P08758 4.94/35.97 0,048 11/14 35 167 1.67* 

62 HIBADH 1732 
3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase, 
mitochondrial 

Metabolismo P31937 8.38/35.70 0,023 8/12 28 101 -1.87* 

72 HBB 1901 Hemoglobin subunit beta Outras Funções P68871 6.75/16.10 0,029 10/23 72 139 2.90* 

75 HBB 2275 Hemoglobin subunit beta Outras Funções P68871 6.75/16.10 0,029 6/8 48 100 2.56* 

77 NQO2 1961 
Ribosyldihydronicotinamide 
dehydrogenase [quinone] 

Metabolismo P16083 5.88/26.13 0,047 6/8 31 103 -1.50* 

82 ABHD14B 2006 
Abhydrolase domain-containing protein 
14B 

Metabolismo Q96IU4 5.94/22.44 0,041 7/10 39 103 1.41* 

83 SOD2 2022 Superoxide dismutase [Mn], mitochondrial Carcinogêneses P04179 8.35/24.87 0,017 7/11 34 112 1.84* 

84 RBP4 2056 Retinol-binding protein 4 Metabolismo P02753 5.76/23.33 0,0029 7/23 40 67 1.71** 

85 PEBP1 2057 
Phosphatidylethanolamine-binding protein 
1 

Carcinogêneses P30086 7.01/21.15 0,013 9/22 54 129 3.41** 

87 FABP1 2251 Fatty acid-binding protein, liver Transporte Celular P07148 6.60/14.25 0,033 7/10 55 113 1.70* 

90 S100A6 2373 Protein S100-A6 Carcinogêneses P06703 5.33/10.23 0,0045 LQDAEIAR 1.65* 

91 PGK2 2813 Phosphoglycerate kinase 2 Metabolismo P07205 8.74/45.16 0,034 6/7 13 57 -4.05* 
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Tabela 10.11. Identificação de spots de proteínas apenas do cenário biológico CHC
 
/ INF

+CHC
. Spots presentes em ≥85% dos géis e/ou dentro do 

limiar (threshold) da razão de expressão +/- 1.3. Análise estatística por meio dos testes T-Student e One-way Anova  p ≤ 0,05 (*) e 
p ≤ 0,01 (**) 

#  
 Nome do 

Spot 

# Spot 
no Gel 

Master  
Descrição  Função celular  

MASCOT 
ID/UNIPROT 

DB  

pI/Mr 
(kDa) 

Teórico  

One-
way 

Anova 

N
o
 de 

peptídeos 
similares 

Cobertura 
da 

sequência 
(%) 

Escore 
CHC / 

INF
+CHC

 

22 TUBB 1159 Tubulin beta chain Estrutural P07437 4.78/50.09 0,016 10/18 26 124 -1.72** 

24 ATP5B 1160 ATP synthase subunit beta, mitochondrial  Metabolismo P06576 5.26/ 56.52 0,01 16/22 38 171 -1.52* 

39 UPB1 1363 Beta-ureidopropionase Metabolismo Q9UBR1 6.09/43.65 0,034 6/6  17 108 -1.35* 

47 KRT18 1393 Keratin, type I cytoskeletal 18 Carcinogêneses P05783 5.34/48.02 0,035 10/16 25 109 -2.31* 

49 KRT8 1447 Keratin, type II cytoskeletal 8 Carcinogêneses P05787 5.52/ 53.67 0,018 8/8 18 118 -11.18** 

50 KRT8 1478 Keratin, type II cytoskeletal 8 Carcinogêneses P05787 5.52/ 53.67 0,018 12/17 28 140 -2.79** 

51 KRT8 1485 Keratin, type II cytoskeletal 8 Carcinogêneses P05787 5.52/ 53.67 0,018 11/17 22 121 -2.84* 

52 KRT8 1488 Keratin, type II cytoskeletal 8 Carcinogêneses P05787 5.52/ 53.67 0,018 16/18 33 203 -2.98* 

80 PRDX3 1987 
Thioredoxin-dependent peroxide 
reductase, mitochondrial 

Metabolismo P30048 7.67/28.01 0,022 5/11 26 57 -1.70* 

83 SOD2 2022 Superoxide dismutase [Mn], mitochondrial Carcinogêneses P04179 8.35/24.87 0,017 7/11 34 112 -2.28* 

87 FABP1 2251 Fatty acid-binding protein, liver Transporte Celular P07148 6.60/14.25 0,033 7/10 55 113 -1.97** 
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B) FIGURAS 
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Figura 10.1A. Géis confeccionados por meio da Proteômica Clássica. Géis pré-analíticos das biópsias controle. Gradiente gel 9%-16%. Gradiente 

de pH 3-10 não-linear. 
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Figura 10.1B. Géis confeccionados por meio da Proteômica Clássica. Géis pré-analíticos das biópsias do cenário biológico cirrose alcoólica 

(inflamação crônica) sem CHC (-OH INF
-CHC

). Gradiente gel 9%-16%. Gradiente de pH 3-10 não-linear. 
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Figura 10.1C. Géis confeccionados por meio da Proteômica Clássica. Géis pré-analíticos das biópsias do cenário biológico hepatite por vírus C 

(inflamação crônica) com CHC (HCV INF
+CHC

). Gradiente gel 9%-16%. Gradiente de pH 3-10 não-linear. 



 

 

225 

 

 
 

Figura 10.1D. Géis confeccionados por meio da Proteômica Clássica. Géis pré-analíticos das biópsias do cenário biológico hepatite por vírus C 

(inflamação crônica) com CHC (HCV INF
+CHC

). Gradiente gel 9%-16%. Gradiente de pH 3-10 não-linear. 
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Figura 10.1E. Géis confeccionados por meio da Proteômica Clássica. Géis pré-analíticos das biópsias do cenário biológico hepatite por vírus C 

(inflamação crônica) sem CHC (HCV INF
-CHC

). Gradiente gel 9%-16%. Gradiente de pH 3-10 não-linear. 
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Figura 10.1F. Géis confeccionados por meio da Proteômica Clássica. Géis pré-analíticos das biópsias do cenário biológico hepatite por vírus B 

(inflamação crônica) com CHC (HBV INF
+CHC

). Gradiente gel 9%-16%. Gradiente de pH 3-10 não-linear. 
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Figura 10.1G. Géis confeccionados por meio da Proteômica Clássica. Géis pré-analíticos das biópsias do cenário biológico hepatite por vírus B 

(inflamação crônica) sem CHC (HBV INF
-CHC

). Gradiente gel 9%-16%. Gradiente de pH 3-10 não-linear. 
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Figura 10.1H. Géis confeccionados por meio da Proteômica Clássica. Géis pré-analíticos das biópsias do cenário biológico CHC (tumor). Gradiente 

gel 9%-16%. Gradiente de pH 3-10 não-linear. 
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