Alterações na Expressão em um Painel de Genes em Câncer de Pulmão
de Células Não Pequenas
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Introdução
O Câncer de Pulmão é um dos tipos de câncer mais
frequentemente diagnosticados e a principal causa
1
de mortalidade por câncer mundialmente.
Recentemente, a identificação de vias de
sinalização específicas à tumorigênese em tumores
de células não pequenas (NSCLC) permitiu o
desenvolvimento de terapias baseadas em alvos
moleculares, tais como o uso de inibidores do
receptor tirosina quinase (TKI) do gene EGFR,
melhorando o prognóstico e a sobrevida dos
pacientes.

Objetivos
Validar a expressão de um painel de genes
associados ao câncer em tumores pulmonares de
células não-pequenas dos subtipos histológicos
adenocarcinoma (AD) e carcinoma de células
escamosas (CEC). Genes validados: NOTCH1,
SATB2, ZEB1, EGFR, K-RAS.

Tabela 1. Análise Tumor vs. Normal independente
do subtipo histológico
Gene
NOTCH1
SATB2
ZEB1
EGFR
K-RAS

Mediana
(Diferença Tumor – Normal)
0,4053
3,800
0,5299
2,290
2,733

P
0,1221
0,0001 *
0,3449
0,0001 *
0,0002 *

O gene EGFR apresentou expressão diferencial
significativa (p<0,05) entre os diferentes subtipos
histológicos (AD e CEC).
Tabela 2. Análise Tumor vs. Normal em diferentes
subtipos histológicos
Gene EGFR
AD
CEC

Mediana
(Diferença Tumor – Normal)
2,2897
5,4409

P
0,033 *

Material e Métodos

Conclusões

Tumores
primários
e
tecidos
pulmonares
histologicamente normais adjacentes ao tumor
foram coletados de 23 pacientes (13 CEC e 10 AD)
submetidos à cirurgia no Hospital das Clínicas de
Botucatu. As amostras foram imediatamente
congeladas e submetidas à extração de RNA e
síntese de cDNA. A análise da expressão gênica foi
realizada pela PCR quantitativa em tempo real e
calculada utilizando o método Delta Delta Ct. As
análises estatísticas utilizaram o Teste de Sinal para
Mediana, pareado e não paramétrico, com
significância estatística definida com p<0,05.

A expressão aumentada dos genes EGFR e K-RAS,
associados à tumorigênese pulmonar, foi validada
nos tumores analisados. Além disso, foi observada
a expressão relativa aumentada de SATB2, gene
não foi previamente associado à tumorigênese
pulmonar na literatura. SATB2 regula a expressão
gênica por meio do remodelamento da cromatina e
pode regular a diferenciação tumoral. Assim, esse
estudo valida achados anteriores em NSCLC e
firma-se inovador na identificação da expressão
aumentada do gene SATB2 nesses carcinomas,
sugerindo um potencial envolvimento desse gene na
tumorigênese pulmonar.

Resultados e Discussão
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