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RESUMO 

Silva, Gabriela Ribeiro. As variantes de splicing osteopontina-4 e osteopontina-5 

são expressas em diversos tumores. 2021. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Biomédicas - Farmacologia) da Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021. 

 
 A osteopontina (OPN) é uma proteína amplamente expressa no organismo, 

apresentando funções fisiopatológicas. No câncer, a OPN apresenta-se 
superexpressa tanto no tecido tumoral, quanto nas células do microambiente tumoral. 
O gene codificador da OPN apresenta splicing alternativo, gerando pelo três isoformas 
mais bem caracterizadas, denominadas de osteopontina-a (OPNa), osteopontina-b 
(OPNb) e osteopontina-c (OPNc), as quais diferem em expressão e papel funcional, e 
outras duas mais recentemente descritas em amostras de carcinoma esofágico, 
denominadas de osteopontina-4 (OPN4) e a osteopontina-5 (OPN5). Entre as 
variantes de splicing da osteopontina (OPN-VS), o perfil de expressão e o papel 
funcional das isoformas OPN4 e da OPN5 em tipos distintos de câncer ainda não 
foram investigados. Neste trabalho objetivamos investigar seus perfis de expressão 
em diversas linhagens de células tumorais, além de compará-los em relação às três 
OPN-VS descritas anteriormente, a OPNa, a OPNb e a OPNc. O RNA total das 
linhagens celulares tumorais, incluindo as de próstata (PC3 e DU145), ovário (A2780), 
mama (MCF-7 e MDA-MB-231), colorretal (Caco-2, HT-29 e HCT-116), tireoide (TT, 
TPC1 e 8505c), leucemia linfoblástica aguda de células B (RS4;11) e pulmão (A549 e 
NCI-H460) foram extraídos, seguido de síntese de cDNA. A análise do perfil de 
expressão dos transcritos das OPN-VS por PCR convencional ou PCR em tempo real 
foi realizada utilizando oligonucleotídeos específicos das OPN-VS e dos genes 
constitutivos GAPDH e β-actina. Os transcritos da OPN4 e OPN5 apresentaram 
coexpressão na maioria das linhagens celulares testadas. A OPN4 se mostrou 
expressa em níveis semelhantes ou superiores em relação à OPN5. Além disso, a 
OPN4 também é expressa em níveis semelhantes à OPNa ou à OPNb. A expressão 
da OPN5 também é variável em relação às demais OPN-SV, apresentando expressão 
em níveis semelhantes ou superiores em relação à OPNc, dependendo da linhagem 
celular testada. A OPN4 e a OPN5 também são superexpressas na maioria das 
amostras clínicas analisadas em comparação aos tecidos não tumorais 
correspondentes. Uma vez que a OPN4 e a OPN5 são diferencialmente expressas e 
também evidenciam padrões de expressão tumor-específicos, hipotetizamos que, de 
forma semelhante às demais OPN-VS, estas variantes possivelmente também 
contribuem para aspectos-chave da progressão tumoral, devendo ser funcionalmente 
investigadas em distintos modelos tumorais. 
 

Palavras-chaves: Osteopontina, Variantes de splicing, OPN4, OPN5, Linhagens 

celulares tumorais  
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ABSTRACT 

Silva, Gabriela Ribeiro. The osteopontin-4 and osteopontin-5 splicing variants are 

expressed in several tumors. 2021. Dissertation (Master in Biomedical Sciences - 

Pharmacology) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021. 

Osteopontin (OPN) is a protein widely expressed in the body, with 

pathophysiological functions. In cancer, OPN is overexpressed both in tumor tissue 

and in cells of the tumor microenvironment. The gene encoding OPN presents 

alternative splicing, generating three isoforms better characterized, called osteopontin-

a (OPNa), osteopontin-b (OPNb) and osteopontin-c (OPNc), which differ in expression 

and functional role, and two others more recently described in samples of esophageal 

carcinoma, called osteopontin-4 (OPN4) and osteopontin-5 (OPN5). Among 

osteopontin splice variants (OPN-SV), the expression profile of osteopontin-4 (OPN4) 

and osteopontin-5 (OPN5) has not been addressed in distinct cancer types. We herein 

aimed to investigate their expression in several cancer cell lines, besides comparing it 

in relation to the three previously described OPN-SV: OPNa, OPNb and OPNc. Total 

RNA from cancer cell lines, including prostate (PC3 and DU145), ovarian (A2780), 

breast (MCF-7 and MDA-MB-231), colorectal (Caco-2, HT-29 and HCT-116), thyroid 

(TT, TPC1 and 8505c) and lung (A549 and NCI-H460) was extracted, followed by 

cDNA synthesis. OPN-SV transcript analysis by conventional PCR or real time PCR 

were performed using OPN-SV specific oligonucleotides and GAPDH and β-actin 

transcripts were used as housekeeping controls. OPN4 and OPN5 transcripts 

displayed co-expression in most tested cell lines. OPN4 was found expressed in similar 

or higher levels in relation to OPN5. Moreover, in most tested cell lines, OPN4 is also 

expressed in similar levels to OPNa or OPNb. The expression of OPN5 is also 

generally variable in relation to the others OPN-SV, expressed in similar or higher 

levels in relation to OPNc, depending on each tested cell line. OPN4 and OPN5 are 

also overexpressed in most of the clinical samples analyzed compared to non-tumor 

tissues. Once both OPN4 and OPN5 are differentially expressed and also evidence 

tumor-specific expression patterns, we hypothesize that similarly to the other OPN-SV, 

they also possibly contribute to key aspects of tumor progression, what should be 

further functionally investigated in distinct tumor models.  

 

Keywords: Osteopontin, splice variants, OPN4, OPN5, Cancer cell lines 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1.  Estimativa da incidência de câncer na população brasileira para o ano de 
2020............................................................................................................................01 

Figura 2. As 10 características das células tumorais................................................03 

Figura 3. A OPN influência nas características presentes nas células tumorais. Até o 
momento, não há dados que impliquem claramente um papel para OPN na 
instabilidade genômica e mutação..............................................................................06 

Figura 4. Exemplo do papel da OPN em várias etapas na cascata metastática no 
carcinoma de pulmão..................................................................................................08   

Figura 5. Características estruturais da OPN.............................................................10 

Figura 6. Alguns dos receptores da OPN, suas vias de sinalizações e efeitos 
celulares.....................................................................................................................11 

Figura 7. O papel da OPN em vários tumores sólidos.................................................14 

Figura 8. Isoformas da OPN e seus respectivos arranjos de éxon..............................16 

Figura 9. Desenho experimental realizado para a dissertação de mestrado...............20 

Figura 10. A OPN4 e OPN5 são expressas em diversos tumores..............................43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Linhagens utilizadas em cada modelo estudado e suas respectivas 

classificações e alterações genéticas........................................................................21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Correlação da expressão do gene da OPN4 com a sobrevida livre de 

doença e a sobrevida global de pacientes com câncer.............................................24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

ABREVIATURA  

 

AKT – Proteína cinase B  

APC – Polipose adenomatosa de colo 

Bax – Bcl-2 associado X  

Bcl-2 - Linfoma de células B 2  

Bcl-xL - Linfoma de células B extra grandes  

BRAF – Gene da proteína B-Raf 

CCDC6 - Coiled-Coil Domain Containing 6 

cDNA - Ácido desoxirribonucleico complementar 

CKII - Caseína cinase II  

DNA - Ácido desoxirribonucleico  

ERK - Cinase regulada por sinal extracelular  

GAPDH - Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase  

HR – Taxa de risco (hazard ratio) 

KRAS - Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog  

MEC - Matriz extracelular  

MEK - Proteína cinase cinase ativada por mitogênio  

MMP - Metaloproteinases de matriz  

NF-κB - Fator nuclear kappa B  

NK - Natural Killer 

OPN - Osteopontina  

OPN4 – Osteopontina-4 

OPN5 – Osteopontina-5 

OPNa - Osteopontina-a 

OPNb - Osteopontina-b 

OPNc – Osteopontina-c 



xiii 
 

OPNi - Osteopontina intracelular  

OPNs - Osteopontina secretada  

OPN-VS – Variantes de splicing da osteopontina 

PI3K - Fosfatidilinositol 3-cinase  

PIK3CA - Fosfatidilinositol-4,5-bifosfato 3-cinase 

PTEN - Fosfatase homóloga à tensina  

Raf - Fibrossarcoma rapidamente acelerado  

Ras - Vírus do sarcoma de rato  

RGD - Tripeptídeo arginina-glicina-ácido aspártico  

RNA - Ácido ribonucleico  

RT-PCR - Reação em cadeia da polimerase da transcrição reversa  

RT-qPCR - Reação em cadeia da polimerase da transcrição reversa quantitativa  

SA - Splicing alternativo  

SIBLING - Small Integrin-Binding Ligand N-linked Glycoprotein 

SPP1 - Fosfoproteína secretada 1  

SVVYGLR - Domínio serina-valina-valina-tirosina-glutamato-leucina-arginina  

TEM – Transição epitélio mesenquimal  

TERT - Transcriptase reversa da telomerase 

TP53 – Gene da proteína p53  

uPA - Plasminogênio do tipo uroquinase  

UTR – Regiões não traduzidas  

VEGF - Fator de crescimento endotelial vascular  

 

 

 

 

 



xiv 
 

SUMÁRIO 
 

AGRADECIMENTOS.................................................................................................................................. iv 

RESUMO ................................................................................................................................................. vii 

ABSTRACT .............................................................................................................................................. viii 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES ............................................................................................................................ ix 

LISTA DE TABELAS ..................................................................................................................................... x 

LISTA DE GRÁFICOS ................................................................................................................................. xi 

ABREVIATURA ......................................................................................................................................... xii 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 1 

1.1. Câncer .......................................................................................................................................... 1 

1.2. Características das células tumorais ........................................................................................... 2 

1.3. Características das células tumorais e a osteopontina ............................................................... 5 

1.4. Osteopontina ............................................................................................................................... 8 

1.4.1. Visão geral ............................................................................................................................... 8 

1.4.2. Funções biológicas da OPN ................................................................................................... 11 

1.4.3. OPN no câncer ....................................................................................................................... 12 

1.4.4. Splicing alternativo e as isoformas da OPN ........................................................................... 15 

1.4.5. As isoformas da OPN no câncer ............................................................................................ 17 

2. OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 19 

2.1. Objetivo geral ............................................................................................................................ 19 

2.2. Objetivos específicos ................................................................................................................. 19 

3. MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................................................ 20 

3.1. Linhagens celulares ................................................................................................................... 21 

3.2. Ensaios de RT-qPCR ................................................................................................................... 21 

3.3. Avaliação in silico da correlação da expressão da OPN4 com a sobrevida livre de doença e 

sobrevida global .................................................................................................................................... 22 

4. RESULTADOS ................................................................................................................................. 22 

4.1. Correlação dos níveis de expressão da OPN4 com a sobrevida dos pacientes com câncer ..... 22 

5. ARTIGO NA ÍNTEGRA ..................................................................................................................... 25 

6. DISCUSSÃO .................................................................................................................................... 37 

7. CONCLUSÕES ................................................................................................................................. 42 

8. REFERÊNCIAS ................................................................................................................................. 44 

 



1 
 
 

 

NOTA: A estrutura dessa dissertação está no formato de artigo. Portanto, de acordo com 

as especificações do “Manual para Elaboração e Normatização de dissertações e teses”, 

publicado no site oficial do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biomédicas da UFF, a 

seção de Materiais e Métodos, bem como os Resultados, estão incorporados no artigo 

publicado na revista Molecular Biology Reports (Tópico 5 desta dissertação). Os resultados 

não incorporados no artigo publicado estão apresentados nos Tópicos 3 e 4.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Câncer  

O câncer é o termo genérico para designar uma ampla gama de doenças que 

podem afetar qualquer parte do corpo. Pode ser definido como a transformação de 

células normais em células tumorais, caracterizada por uma proliferação rápida, além 

de seus limites usuais, e que podem invadir partes adjacentes do corpo, se  

espalhando para outros órgãos, ou seja, formar metástases (1,2). O câncer é uma das 

principais causas de morte em todo o mundo, tendo sido responsável por quase 10 

milhões de mortes em 2020 (3). No Brasil, os cânceres de próstata, mama, colorretal, 

pulmão, tireoide, ovário e leucemia, focos de análises do presente trabalho, estão nos 

10 tipos mais incidentes para o ano de 2020 de acordo com a estimativa do INCA 

(Figura 1) (4). 

Figura 1. Estimativa da incidência de câncer na população brasileira para o ano de 2020 (4) 
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A tumorigênese e a progressão tumoral passam por um processo de múltiplos 

estágios, sendo resultado de um conjunto de fatores. A interação entre os fatores 

internos e externos são responsáveis pela evolução de uma lesão pré-cancerosa para 

um tumor maligno. Fatores internos se referem à predisposição genética do indivíduo. 

Já os fatores externos, incluem os carcinógenos físicos, como as radiações 

ultravioleta e ionizante; carcinógenos químicos, como amianto, componentes da 

fumaça do tabaco, aflatoxina (um contaminante dos alimentos) e arsênico (um 

contaminante da água potável); e carcinógenos biológicos, como infecções de certos 

vírus, bactérias ou parasitas. Todos esses fatores mencionados acima acarretam 

alterações no material genético, os quais conferem às células tumorais as 

características típicas de células tumorais (5).  

 

1.2. Características das células tumorais 

Através de alterações no material genético celular, sejam elas adquiridas ou 

herdadas, as células adquirem características que as tornam malignas. Foram 

propostas dez características, as quais estão presentes em todas as células tumorais, 

para que as mesmas ganhem,  progressivamente,  status de malignidade (6,7). Tais 

características correspondem aos sinais de proliferação sustentada; evasão dos 

supressores de crescimento; ativação da imortalidade replicativa; resistência à morte 

celular; indução à angiogênese; invasão e metástase; evasão do ataque do sistema 

imune; inflamação tumoral; a desregulação energética celular; e por fim, instabilidade 

genômica e mutação (Figura 2).  
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Figura 2. As 10 características das células tumorais. Adaptado de Hanahan e Weiberg, 2011 (7). 

 

Os tecidos do nosso organismo controlam cuidadosamente a produção e 

liberação de sinais que permitem a célula entrar e progredir no ciclo celular (sinais 

mitogênicos), garantindo, dessa forma, a homeostase do número e tamanho das 

células do tecido (8). As células tumorais, por outro lado, adquirem a capacidade de 

sustentar a proliferação de maneira crônica, resultando em uma exacerbação de sua 

proliferação (9). 

 Além da capacidade de ativar constitutivamente a proliferação celular, as células 

tumorais também devem contornar a regulação negativa da proliferação celular que 

se dá em grande parte pelos genes supressores de tumor. As células tumorais que 

apresentam alterações nessas vias estão sujeitas a perder o controle da progressão 

do ciclo celular pela perda de sinais inibidores de crescimento, cuja ausência colabora 

com a proliferação celular sustentada (10,11). 
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As células tumorais precisam também adquirir um potencial replicativo ilimitado. 

As células normais do nosso organismo são capazes de passar apenas por um 

número limitado de ciclos sucessivos de crescimento e divisão celular. Após esse 

período, a célula pode entrar em um estado vegetativo, de senescência celular; ou de 

crise, que envolve a morte celular (12,13). As células que conseguem burlar essas 

barreiras naturais se tornam imortais, com potencial de replicação ilimitado. 

A morte celular programada por apoptose é um tipo de morte celular que serve 

como uma barreira natural para o desenvolvimento tumoral. A apoptose é 

desencadeada em resposta a vários desbalanços fisiológicos. No entanto, a apoptose 

é drasticamente atenuada nos tumores que conseguem progredir para estados de 

malignidade de alto grau e resistência à terapia (13–15). 

Os tumores, assim como os tecidos normais, precisam de aporte sanguíneo para 

receber nutrientes e oxigênio, bem como eliminar resíduos metabólicos e dióxido de 

carbono. Portanto, a neovasculatura tumoral é fundamental para atender as 

necessidades e expansão do tumor (16). Durante a progressão tumoral, a 

angiogênese é hiperativada, fazendo com que a vasculatura, normalmente 

quiescente, seja continuamente estimulada a formar novos vasos que ajudam a 

sustentar o rápido crescimento neoplásicos (17). 

A invasão local e metástases à distância é um processo de múltiplas etapas e 

refletem a progressão dos carcinomas para graus mais elevados de malignidade. Para 

tal, as células tumorais passam por mudanças conformacionais, denominada de 

transição epitélio mesenquimal (TEM), bem como em alterações em sua fixação a 

outras células e à matriz extracelular (MEC). Nesse processo, ocorre a perda de 

moléculas responsáveis pela adesão célula a célula e células a MEC são perdidas; ao 

passo que proteases degradantes de MEC são ativadas, formando caminhos de 

passagem para as células tumorais migrarem (18,19).  

O processo de invasão local ocorre por meio do intravasamento de células 

tumorais em vasos sanguíneos e linfáticos proximais. O trânsito de células tumorais 

através dos sistemas linfático e hematogênico para locais distantes é responsável pela 

colonização de sítios secundários, processo denominado de metástase. O escape das 

células tumorais pela luz de tais vasos no parênquima de tecidos distantes 
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(extravasamento), permite a formação de pequenos nódulos de células tumorais, 

seguido de crescimento de tumores macroscópicos (20,21). 

A vigilância imunológica possibilita que as células e tecidos sejam constantemente 

monitorados por um sistema imunológico sempre alerta, o qual é responsável por 

reconhecer e eliminar a grande maioria das células tumorais iniciais. Portanto, os 

tumores, de alguma forma, conseguiram evitar a detecção pelos vários braços do 

sistema imunológico ou foram capazes de limitar a extensão da morte imunológica, 

evitando assim a erradicação do tumor (22–24). 

A infiltração pelas células imunes no tecido tumoral como uma tentativa do sistema 

imunológico de erradicar esses tumores, resultam em uma resposta inflamatória com 

efeito inesperado e paradoxal de promotores tumorais, estimulando a tumorigênese e 

a progressão das neoplasias incipientes (25,26).  

O aumento na taxa de proliferação celular nas células tumorais envolve não 

apenas o controle desregulado da proliferação celular, mas também na desregulação 

do metabolismo energético para estimular o crescimento e a divisão das células. 

Mesmo na presença de oxigênio, elas podem reprogramar seu metabolismo de 

glicose e assim sua produção de energia, limitando o metabolismo energético à 

glicólise. Desta forma, a célula entra em um estado que é denominado "glicólise 

aeróbica", a qual é compensada pelo aumento da importação de glicose no citoplasma 

através da regulação positiva de transportadores de glicose (27–29).   

A aquisição das características discutidas acima depende em grande parte de 

uma sucessão de alterações no genoma das células neoplásicas. As células tumorais 

conseguem acumular e aumentar as taxas de mutação por meio da perda funcional 

dos componentes da maquinaria de manutenção genômica e pelo aumento da 

sensibilidade aos agentes mutagênicos, respectivamente (30).  

 

1.3. Características das células tumorais e a osteopontina 

Diversos estudos visam buscar biomarcadores tumorais que sejam 

diferencialmente expressos em células tumorais e não tumorais, ou mesmo entre 

distintos estágios do desenvolvimento no câncer. Dentre vários genes 
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diferencialmente expressos e que contribuem para a aquisição das características de 

células tumorais comentadas anteriormente, inclui-se a osteopontina (OPN) (Figura 3) 

(31,32). Como mostrado na Figura 3, a OPN favorece as células tumorais a adquirirem 

sinais de proliferação sustentada, resistência à morte celular, ativação de imortalidade 

replicativa, evasão dos supressores de crescimento, indução à angiogênese, ativação 

de invasão e metástase, desregulação energética celular, evasão do ataque do 

sistema imune e inflamação tumoral, por meio da regulação da expressão de diversas 

proteínas (33–35). No entanto, até o presente momento, ainda não houve uma 

correlação clara entre a OPN e a instabilidade genômica e mutação (Figura 3).    

 

 

 

Figura 3. A OPN influência nas características presentes nas células tumorais. Até o momento, 

não há dados que impliquem claramente um papel para OPN na instabilidade genômica e mutação. 

Adaptado de Shevde e Samant, 2014 (35). 

 

 

Diversos estudos têm mostrado a expressão aberrante de OPN sintetizada tanto 

pelo tumor como pelas células do microambiente tumoral, como macrófagos e células 



7 
 
 

 

estromais (36,37). Essa expressão anormal de OPN contribui clinicamente para a 

progressão tumoral de diversos tipos de câncer, incluindo os de mama, próstata, 

ovário, estômago, colo do útero, pulmão entre outros (38).  

A OPN também é capaz de atuar sobre o microambiente tumoral, operando como 

uma importante quimiocina para o recrutamento de macrófagos pró-tumorais M0 e M2 

e capaz de interferir na comunicação entre as células tumorais e o sistema 

imunológico inato. A deficiência de OPN em células imunes inatas ou em células 

tumorais de glioma resultou em uma redução acentuada nos macrófagos M2 e 

elevada infiltração e atividade de células T efetora no tumor (39). Além disso, a 

deficiência de OPN nas células de glioma as sensibilizou para a atividade citotóxica 

das células T CD8 +. Portanto, a OPN também é capaz de modular a supressão 

imunológica e inflamação (39,40).   

Como mostrado na Figura 4, a alta expressão da OPN induz várias etapas na 

formação de metástases, por meio da ativação de diferentes mediadores proteicos. O 

tumor primário sofre vascularização por angiogênese à medida que vários fatores de 

crescimento, como o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), são produzidos. 

A expressão de OPN também é capaz de estimular a expressão de fatores 

antiapoptóticos, tais como Bcl-xl, resultando em sobrevivência celular. 

 O desprendimento das células tumorais da MEC, etapa que envolve a alteração 

da expressão de marcadores da TEM, tais como perda de E-caderina e aumento de 

vimentina, e aumento da atividade de metaloproteinases de matriz (MMP) 

responsáveis por degradar a MEC, permite que as células se desloquem do sítio de 

origem para a corrente sanguínea ou linfática. Dessa forma, as células tumorais 

podem alcançar diversos órgãos, onde se estabelecem como tumores secundários 

(Figura 4).  
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Figura 4. Exemplo do papel da OPN em várias etapas na cascata metastática no carcinoma de 

pulmão.  Adaptado de Zhao, H. et al, 2018 (41). 

 

1.4. Osteopontina  

 

1.4.1. Visão geral 

A OPN, a qual pertence à família de proteínas SIBLING (do inglês Small Integrin-

Binding Ligand N-linked Glycoprotein) (42), foi identificada e descrita pela primeira vez 

por Sanger et al. em 1979 (43) como uma proteína secretada na matriz óssea. Seu 

nome foi introduzido para refletir a capacidade da proteína de se ligar aos cristais de 

hidroxiapatita (44). Foi dado como nome alternativo fosfoproteína secretada 1 (SPP1, 

do inglês “Secreted Phosphoprotein 1”), para refletir um papel funcional mais amplo 
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dessa proteína. No entanto, OPN foi o nome mantido como a nomenclatura utilizada 

para proteína gerada (45). 

Estudos posteriores mostraram que a OPN poderia ser retida no interior celular 

(46), sendo encontrada tanto no citoplasma como no núcleo (47). A OPN secretada 

(OPNs) e a OPN intracelular (OPNi) são resultados de produtos de tradução 

alternativa de um único RNAm. A tradução da OPNs é iniciada no códon de início 5’ 

AUG canônico, enquanto a tradução da isoforma OPNi é iniciada a partir de um códon 

de início alternativo. Além do mais, a OPNi é acompanhada pela deleção do peptídeo 

sinal 16-aa na extremidade N-terminal, não permitindo, dessa forma, que a proteína 

seja direcionada para as vesículas secretoras (48). 

O transcrito primário da OPN apresenta 7 éxons (Figura 5). O éxon 1 é uma 

sequência não codificadora. Já o éxon 2 contém parte da região 5' não traduzida (5’ 

UTR), o peptídeo sinal e os dois primeiros aminoácidos da proteína madura. O éxon 

3 contém diversas sequências de consenso de fosforilação de serina e de caseína 

cinase II (CKII), enquanto o éxon 4 geralmente codifica uma região rica em prolina, a 

qual é o único domínio carregado positivamente. Além disso, codifica dois resíduos 

de glutamina essenciais para a ligação cruzada com a transglutaminase. O éxon 5 

geralmente contém o segundo local de consenso de fosforilação de CKII. Os éxons 6 

e 7 codificam mais de 80% da proteína. O éxon 6, especificamente, contêm o domínio 

RGD (tripeptídeo arginina-glicina-ácido aspártico) e o domínio SVVYGLR (serina-

valina-valina-tirosina-glutamato-leucina-arginina), enquanto o éxon 7, os domínios de 

ligação ao cálcio e à heparina (42).  
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Figura 5. Características estruturais da OPN. Adaptado de Gimba, E.R.P et al., 2018 (49). 

 

A OPN exerce suas funções biológicas por meio de interações com receptores de 

membrana celular do tipo integrinas e CD44 (Figura 6). Duas sequências críticas de 

ligação à integrina de OPN foram identificadas: o domínio RGD, o qual interage 

principalmente com as integrinas αvβ1, αvβ3 e αvβ5; e o domínio SVVYGLR, o qual 

interage principalmente com as integrinas α9β1, α4β1, α4β7 (50,51). Por meio do sítio 

de ligação ao cálcio, localizado no fragmento C-terminal da proteína, a OPN interage 

com as variantes de splicing de CD44, CD44v3, CD44v6 e CD44v7 (52–54). Além dos 

domínios funcionais RGD, SVVYGLR e o sítio de ligação ao cálcio, citados 

anteriormente, encontramos na estrutura da OPN o domínio de ligação à heparina, 

sítio de clivagem de trombina e sítios de clivagens de MMP (Figura 5).  
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Figura 6. Alguns dos receptores da OPN, suas vias de sinalizações e efeitos celulares. Essas vias 

de sinalizações regulam processos celulares em condições fisiológicas e a progressão da doença em 

condições patológicas, como, por exemplo, o câncer. Adaptado de Moorman, H. et al., 2020 (55). 

1.4.2. Funções biológicas da OPN 

A OPN é amplamente expressa em uma grande variedade de tecidos (56–59), 

bem como em macrófagos, linfócitos, eosinófilos, células dendríticas e microglia (60–

64). Além disso, a OPN é encontrada em fluidos biológicos, tais como o leite materno, 

sangue e urina (65).  

Dentre as funções biológicas da OPN, destacam-se às relacionadas ao 

desenvolvimento da resposta imune e inflamação, ao remodelamento de tecidos 

mineralizados, à regulação da migração e adesão celular, bem como seu papel na 

sobrevivência celular e na angiogênese (66).  

Na inflamação, a OPN funciona como uma citocina pró-inflamatória, atraindo 

quimicamente os macrófagos e as células T, sendo responsável por aumentar o 

número dessas células nas regiões de inflamação e também por ativá-las. Foi 

demonstrado que a OPN pode aumentar a inflamação tanto em doenças inflamatórias 

agudas (como em infecções virais), como nas crônicas (obesidade e artrite 

reumatoide) (66).  
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A OPN é secretada abundantemente por osteoclastos e osteoblastos em ossos e 

dentes, modulando a aderência das células ósseas, a função osteoclástica e a 

mineralização da matriz. Dessa forma, a OPN controla a formação de cristais não 

somente nesses tecidos mineralizados, como também na urina e no sistema 

cardiovascular (67) . 

Dado o amplo perfil de expressão da OPN, seria esperado que essa proteína não 

fosse importante apenas para o funcionamento biológico normal, mas também em 

processos patológicos. A OPN desempenha importante papel em diversas patologias, 

tais como nas doenças cardiovasculares, como aterosclerose (68); diabetes (69); 

doenças crônicas do fígado, como esteatose hepática no contexto de doença hepática 

alcoólica e doença hepática gordurosa não alcoólica (70); lesão cerebral aguda (71); 

e na oncogênese e progressão tumoral (55). 

 

1.4.3. OPN no câncer 

A OPN é superexpressa em uma ampla variedade de tumores, se comparados 

com seus tecidos não tumorais correspondentes, sendo liberada não só pelas células 

tumorais, mas também por macrófagos e outras células que compõem o 

microambiente tumoral (72). 

Em investigações clínicas, pacientes com câncer de mama apresentaram 

expressão elevada de OPN no plasma e em tecidos tumorais, sendo essa expressão 

associada com a formação de metástases e da diminuição da sobrevida global (73). 

De forma similar, pacientes com câncer gástrico avançado cujos tecidos apresentaram 

marcação positiva para OPN por meio de imuno-histoquímica, apresentaram  uma 

diminuição na sobrevida global em 5 anos quando comparados com aqueles 

pacientes que não apresentam marcação para OPN (74) .  

Foram observados também níveis transcricionais aumentados de OPN em 

pacientes com câncer colorretal, os quais se correlacionaram significativamente com 

o estadiamento tumoral, metástases linfonodais e invasão linfática ou venosa, bem 

como com menores taxas de sobrevida livre de doença e de sobrevida global (75,76). 
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Outro estudo demonstrou níveis elevados de OPN no plasma de pacientes com 

câncer de pulmão de não pequenas células em estágio inicial, os quais foram 

reduzidos após a ressecção cirúrgica do tumor. No entanto, os pacientes que 

manifestaram recorrência tumoral após a cirurgia, voltaram a apresentar níveis 

elevados de OPN plasmáticos (77).  

Além de ativar proliferação, adesão, migração e invasão celular, a OPN estimula 

a angiogênese, promove a degradação da MEC, a formação de lamelipódios, 

mudanças conformacionais, além de conferir características de células-tronco nas 

células tumorais. Essas são algumas das maneiras pelas quais a OPN contribui na 

progressão tumoral, na aquisição de malignidade e disseminação tumoral (55). 

A ligação da OPN em seus receptores, inicia uma cascata de sinalização 

intracelular através da via de sinalização PI3K/AKT levando à proliferação e 

sobrevivência celular mediada por NF-κB (78–80). Além disso, através da via de 

sinalização Ras/Raf/MEK/ERK, a OPN induz a expressão do plasminogênio do tipo 

uroquinase (uPA) e MMP, as quais conferem um fenótipo metastático nas células 

tumorais. Induzida pelo VEGF, a OPN é capaz de promover a angiogênese via αvβ3, 

na superfície de células endoteliais vasculares (81,82). 

 Em conjunto, esses resultados indicam que a OPN pode ser um potencial 

biomarcador de diagnóstico e prognóstico, sendo uma ferramenta útil para detectar 

progressão e recorrência tumoral após tratamento. Mas também tem capacidade para 

ser explorado como um alvo antitumoral.  
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Figura 7. O papel da OPN em vários tumores sólidos. Adaptado de Zhao, H. et al., 2018 (41).  
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1.4.4. Splicing alternativo e as isoformas da OPN 

A OPN apresenta uma série de isoformas geradas tanto por modificações pós-

transcricionais quanto pós-traducionais (83–85). As modificações pós-transcricionais 

consistem no mecanismo de splicing, processo fisiológico no qual ocorre a remoção 

dos íntrons (regiões não codificantes do gene) do transcrito primário do RNAm e a 

junção dos éxons remanescentes (regiões codificantes do gene) para formar o RNAm 

maduro. Esse RNAm maduro pode ser ou não traduzido em proteína, uma vez que 

existem RNAs não codificantes (86). No splicing alternativo (SA), o transcrito primário 

sofre algumas modificações. Há diferentes tipos de SA, em que as células podem 

combinar diferentemente a sequência dos éxons. É possível, por exemplo, que uma 

sequência intrônica possa ser retida no RNAm traduzido ou uma sequência exônica 

ser perdida. Pode também ocorrer a geração de sítios alternativos de tradução. Essas 

mudanças resultam em diferentes isoformas, as quais divergem em suas 

propriedades funcionais (87). Esse processo confere produtos gênicos com 

diversidades funcionais em organismos complexos, uma vez que muitos transcritos 

apresentam múltiplos padrões de splicing (88).   

O splicing alternativo é particularmente importante no câncer, pois variantes do 

mesmo gene podem diferir completamente em seu papel na biologia tumoral, podendo 

exercer funções de supressores tumorais ou de oncogenes. Isoformas distintas 

também podem gerar diferentes respostas  às drogas antineoplásicas (89). 

O transcrito primário da OPN, ao ser processado por SA, gera pelo menos 5 

isoformas (Figura 8). As mais estudas e caracterizadas até o presente momento são 

denominadas de OPNa, OPNb e OPNc. A OPNa é a isoforma completa da 

osteopontina, apresentando os 7 éxons. A OPNb apresenta deleção do éxon 5, 

enquanto a OPNc apresenta deleção do éxon 4. Consequentemente, ocorre a perda 

de certos locais de fosforilação e de ligações cruzadas, como a transglutaminase (38). 
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Figura 8. Isoformas da OPN e seus respectivos arranjos de éxon. A isoforma completa, 

denominada OPNa, contém 7 éxons representados por caixas brancas (regiões não traduzidas) e 

coloridas (regiões traduzidas). OPNb e OPNc não possuem os éxons 5 e 4, respectivamente, enquanto 

a OPN4 não possui os éxons 4 e 5. Por outro lado, o OPN5 contém um éxon adicional (caixa com 

hachura), localizado entre os éxons 3 e 4, que resulta da inclusão de parte do íntron 3. Retirado de 

Bastos et al., 2017 (90).  

 

Nos últimos anos foram descritas duas novas variantes da OPN resultante de SA; 

a OPN4 e a OPN5 (91,92). A OPN4 apresenta deleção dos éxons 4 e 5, enquanto a 

OPN5 contém um éxon extra gerado pela retenção de uma porção intrônica entre o 

éxon 3 e 4 da isoforma canônica, a qual também contém um sítio de tradução distinto, 

resultando no maior transcrito variante e na maior isoforma proteica da OPN.  
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1.4.5. As isoformas da OPN no câncer  

Diversos estudos demonstraram que a expressão, bem como a função das 

variantes de splicing da OPN, são tecidos e tumor específicos. Em tecidos tumorais 

de carcinoma ovariano, por exemplo, a OPNc é superexpressa em relação aos tecidos 

não tumorais correspondente. Também foi observado que essa variante está 

associada com a proliferação, migração e invasão em linhagens representativas 

desse modelo tumoral, além de crescimento independente de ancoragem e formação 

de tumor in vivo (93). 

Já no carcinoma de pulmão foi observado que a variante superexpressa é a 

OPNa, tanto em amostras clínicas como em linhagens celulares. Curiosamente, a 

função dessa variante difere dependendo de qual receptor ela interage. Os autores 

constataram que quando altos níveis de integrina β3 são expressos nas linhagens 

tumorais representativas de carcinoma de pulmão, mais a OPNa inibe o crescimento 

celular. No entanto, esse efeito é inverso quando a OPNa interage com o receptor 

CD44, ativando a via de NF-κB, resultando em um aumento no crescimento celular 

(94).  

A OPNa confere propriedades angiogênicas no câncer de pulmão ao estimular as 

células endoteliais vasculares, por meio da ligação à integrina αvβ3 e aumento da 

expressão e secreção de VEGF. Enquanto a OPNb parece aumentar o comprimento 

do túbulo endotelial capilar sem um aumento concomitante da secreção ou expressão 

de VEGF. A OPNc apresentou um efeito inverso na angiogênese e na secreção de 

VEGF (95). Um outro estudo demonstrou que a OPNb afetou a capacidade de 

proliferação celular, enquanto a OPNc mostrou forte correlação com o comportamento 

invasivo na linhagem A549 (96).  

No câncer gástrico, a OPNb e OPNc foram relacionadas com propriedades 

antiapoptóticas, uma vez que altos níveis dessas duas isoformas estão associados a 

um aumento de Bcl-2 antiapoptótico e uma produção diminuída de capase-3 e Bax 

(fatores pró-apoptóticos), facilitando assim a sobrevivência das células tumorais. 

Nesse mesmo estudo, a OPNa, juntamente com a OPNb e OPNc se mostraram  
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superexpressas em tecidos tumorais em relação aos tecidos correspondentes não 

tumorais, sendo a OPNb a isoforma dominante nas linhagens celulares representavas 

desse tumor (97). 

As três variantes da OPN (OPNa, OPNb e OPNc) apresentaram alta expressão 

em amostras de pacientes com graus mais avançados de gliomas (grau III e IV da 

doença), assim como nas linhagens celulares. Em relação aos efeitos biológicos, a 

superexpressão tanto de OPNa quanto OPNc promoveram invasão tumoral, o que 

não foi visto com a superexpressão de OPNb (98). 

 Em tecidos de carcinoma hepatocelular há uma expressão predominante da 

OPNa, seguida da OPNb, enquanto os tecidos normais correspondentes expressaram 

principalmente OPNc. Nesse modelo tumoral, tanto OPNa quanto OPNb induziram a 

migração, enquanto a OPNc suprimiu a atividade migratória das células tumorais (99).  

No câncer esofágico, demonstrou-se que a expressão de OPNb promoveu a 

proliferação, migração e adesão celular. A OPNc, por outro lado, inibiu a migração 

celular, enquanto ativou a perda de adesão celular (100). Um outro estudo observou 

que a OPNc se mostrou superexpressa em amostras de tecidos tumorais, estando 

relacionada à invasão e ao estadiamento do tumor. A importância da expressão da 

OPN vai além das células tumorais em si. Esse mesmo estudo apontou que a 

expressão de OPNc em células mononucleares no sangue periférico pode também 

ser um potencial marcador tumoral para a detecção precoce do carcinoma de células 

escamosas do esôfago (101). 

Como exposto acima, uma diversidade de estudos tem caracterizado o perfil de 

expressão e o papel funcional das isoformas OPNa, OPNb e OPNc em distintos 

modelos tumorais. No entanto, após a descoberta das novas variantes denominadas 

de OPN4 e OPN5, apenas um estudo caracterizou o perfil de expressão dessas 

isoformas em pacientes com adenocarcinoma de esôfago. Nesse estudo foi 

observado que a OPN4 e OPN5 são coexpressas em adenocarcinoma esofágico e 

que são superexpressas em relação aos tecidos não tumorais (102). Além disto, até 

o presente momento, nenhum estudo investigou o papel funcional destas duas 

variantes. Desta forma, a caracterização do perfil de expressão da OPN4 e OPN5 em 
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distintos modelos tumorais constitui etapa inicial para compreender a contribuição 

dessas isoformas para a progressão tumoral e a possível interação com as demais 

variantes.   

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Caracterizar o perfil de expressão dos transcritos codificadores das isoformas 

OPN4 e OPN5 em distintas linhagens celulares tumorais e em amostras de tecidos de 

pacientes, bem como avaliar se essas variantes possam vir a ser potenciais 

biomarcadores.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

2.2.1. Caracterizar o perfil de expressão dos transcritos das isoformas OPN4 e OPN5 

em linhagens celulares representativas de distintas linhagens celulares tumorais; 

 

2.2.2. Comparar o nível transcricional das variantes OPN4 e OPN5 em relação às 

variantes OPNa, OPNb e OPNc em distintas linhagens tumorais;  

 

2.2.3. Avaliar o nível transcricional in silico das variantes da OPN em diferentes 

tecidos humanos tumorais e não tumorais correspondentes; 
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2.2.4. Avaliar in silico se o nível de expressão da OPN4 apresenta correlação com 

características prognósticas através das análises de sobrevida global e sobrevida 

livre de doença em amostras tumorais.  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

De modo a atingir os objetivos gerais e os específicos, as abordagens 

experimentais que foram utilizadas nessa dissertação estão esquematizadas na 

Figura 9. 

 

 

Figura 9. Desenho experimental realizado para a dissertação de mestrado. Os experimentos 

relacionados aos objetivos específicos estão numerados de 2.2.1. – 2.2.4 de acordo com a numeração 

apresentada no Subtópico 2.2. desta dissertação. * Resultados publicados na revista Molecular Biology 

Reports (Tópico 4. Artigo na íntegra); # Resultados apresentados somente na dissertação (Tópico 3. 

Resultados). 
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3.1. Linhagens celulares 

Foram utilizadas linhagens celulares tumorais derivadas de distintos tipos 

tumorais, cujas características estão listadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Linhagens utilizadas em cada modelo estudado e suas respectivas classificações e 

alterações genéticas (103–106). 

 

 

3.2. Ensaios de RT-qPCR 

Para nossa avaliação dos genes normalizadores, escolhemos dois dos genes 

mais usados, provenientes de diferentes vias genéticas: β-actina e o gliceraldeído-3-

fosfato desidrogenase (GAPDH). Calculamos o coeficiente de correlação de Pearson 

de cada gene; valores de p mais próximos de 1,0 indicam maior estabilidade. 
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Segundo as nossas análises, o GAPDH foi o melhor candidato para todas as 

linhagens, exceto para a linhagem tumoral de mama A2780 e para as linhagens 

tumores de colorretais, as quais foram usadas a β-actina.  

 

3.3. Avaliação in silico da correlação da expressão da OPN4 com a 

sobrevida livre de doença e sobrevida global 

A curva de sobrevida livre de doença e a curva de sobrevida global foram 

avaliados através do software online GEPIA2 como parâmetros prognósticos 

relacionados à expressão de OPN4. As curvas de sobrevida livre de doença e 

sobrevida global de pacientes em grupos de alta/baixa expressão de OPN4 foram 

plotadas pelo método de Kaplan-Meier. A diferença de sobrevivência foi comparada 

entre os dois grupos de pacientes usando o teste log-rank, e as diferenças nos índices 

foram comparadas entre os dois grupos por meio do teste t independente. O ponto de 

corte (cut-off) da variável expressão de OPN4 foi de 50% para alta e 50% para baixa 

expressão. P <0,05 foi considerado estatisticamente significativo.  

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Correlação dos níveis de expressão da OPN4 com a sobrevida dos 
pacientes com câncer 

 

As curvas de sobrevida global sugeriram que os pacientes com carcinoma de 

células escamosas do pulmão que apresentam alta expressão de OPN4 

apresentaram um pior prognóstico em comparação com àqueles que apresentaram 

baixa expressão de OPN4 (p=0,034) (Gráfico 1b).  
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De forma similar, os pacientes com cistoadenocarcinoma de ovário com alta 

expressão de OPN4 apresentaram uma tendência a um pior prognóstico, observados 

tanto na curva de sobrevida livre de doença como na curva de sobrevida global, 

embora esses resultados não tenham sido significativos (p>0,05) (Gráfico 1e, f). 

Já no adenocarcinoma de pulmão, o oposto foi observado. Os tecidos de 

pacientes que apresentaram alta expressão da OPN4, apresentaram melhores taxas, 

tanto na curva de sobrevida livre de doença como na curva de sobrevida global, 

p=0,25 e p=0,16, respectivamente (Gráfico 1c, d). 
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Gráfico 1. Correlação da expressão do gene da OPN4 com a sobrevida livre de doença e a 

sobrevida global de pacientes com câncer. O eixo y representa a porcentagem (%) de sobrevida e 

o eixo x representa o tempo em meses, os quais foram analisados in silico por meio da plataforma 

GEPIA2 (http://gepia2.cancer-pku.cn/). Curva da sobrevida livre de doença (a) e sobrevida global (b) 

em pacientes com carcinoma de células escamosas do pulmão (241 pacientes com alta e baixa 

expressão de OPN4). Curva da sobrevida livre de doença (c) e sobrevida global (d) em pacientes com 

adenocarcinoma de pulmão (239 pacientes com alta expressão e 238 pacientes com baixa expressão 

de OPN4). Curva da sobrevida livre de doença (e) e sobrevida global (f) em pacientes com 

cistoadenocarcinoma de ovário (212 pacientes com alta expressão e 211 pacientes com baixa 

expressão de OPN4). Legenda: Low SPP1-010 group= grupo de pacientes com baixa expressão de 

OPN4; High SPP1-010 group= grupo de pacientes com alta expressão de OPN4. HR= Hazard Ratio 

(Taxa de risco). 

 

5. ARTIGO NA ÍNTEGRA 
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6. DISCUSSÃO 

Embora diversos estudos tenham demonstrado a expressão e o papel da OPN 

total e das isoformas OPNa, OPNb e OPNc na progressão tumoral, este é o primeiro 

trabalho a demonstrar a expressão da OPN4 e OPN5 em vários modelos tumorais, 

bem como comparar seus níveis de expressão com as demais isoformas. Além disso, 

validamos a superexpressão da OPN4 e OPN5 em tecidos tumorais em relação a 

tecidos não tumorais correspondentes.  

Neste estudo, observamos que a OPN4 e OPN5 são expressas em todas as 

linhagens celulares tumorais analisadas com exceção das linhagens de câncer de 

mama, MDA-MB-231 e MCF-7. Apesar da OPN4 não ter sido detectada nessas 

linhagens, nas amostras de tecidos de pacientes com carcinoma invasivo de mama, 

a OPN4 não só foi detectada, como superexpressa em relação ao tecido não tumoral. 

Isso reforça a importância da validação dos experimentos in vitro em amostras de 

pacientes. Nesse exemplo, hipotetizamos que outras células presentes no 

microambiente tumoral poderiam contribuir para a expressão da OPN4, fator que não 

podemos analisar em uma monocultura de células. O microambiente tumoral inclui 

uma variedade de tipos de células não tumorais, como fibroblastos, células estromais, 

células imunológicas, células vasculares e de músculo liso, as quais, juntamente com 

as células tumorais, influenciam mutuamente a formação, progressão e metástase do 

tumor. Assim como as células tumorais, as células do microambiente produzem e 

secretam OPN. Estudos em melanoma demostraram que a OPN derivada de células 

estromais pode regular eficazmente o crescimento, a angiogênese e a metástase 

quando interage com a OPN proveniente das células tumorais (107).    

 Em um cenário geral, vimos que a OPN4 foi expressa em níveis semelhantes à 

OPNa e OPNb e superexpressa em relação a OPNc e OPN5. Já a OPN5 apresentou 

níveis semelhantes de expressão em relação à OPNc e expressa em níveis mais 

baixos que a OPNa e a OPNb, apesar dessas diferenças não terem sido 

estatisticamente significativa em todas as linhagens. Visto que a OPN4 e a OPN5 são 

expressas em níveis significativos e que as demais variantes de splicing da 

osteopontina (OPN-SV) contribuem para a progressão tumoral, essas duas novas 
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isoformas podem, de forma semelhante, desempenhar papéis importantes na biologia 

tumoral.  

Por meio dos bancos de dados online, GEPIA2 e TSVdb, conseguimos validar os 

achados das linhagens celulares em amostras clínicas. Através desse recurso foi 

observado que as cinco isoformas da OPN são superexpressas nos tecidos tumorais 

da maioria dos tumores analisados, em comparação com os tecidos não tumorais 

correspondentes. Também observamos que a alta expressão de OPN4 é relacionada 

com piores taxas de sobrevida livre de doença e sobrevida global, com exceção dos 

pacientes com adenocarcinoma de pulmão.  

A sobrevida livre de doença corresponde ao tempo em que o paciente permanece 

sem sinais ou sintomas de determinada doença após o tratamento primário, nesse 

contexto, o câncer. Essa medida serve para mensurar o quão bem o tratamento 

funciona. Também é chamado de sobrevida livre de recidiva (108). Já a sobrevida 

global corresponde ao período desde a data do diagnóstico ou do início do tratamento 

para uma doença até sua morte, seja pela doença ou não.  Portanto, a taxa de 

sobrevida indica a porcentagem de pacientes que, dentro da análise, estão livre da 

doença ou vivos em um determinado período após o diagnóstico ou início do 

tratamento (109).   

Com relação ao câncer da tireoide, estudos prévios do nosso grupo demonstraram 

que a OPNa é superexpressa em tecidos de carcinoma papilar da tireoide quando 

comparada a outras amostras de tecidos tireoidianos, tais como tecido adjacente ao 

tumor, adenomas e ao carcinoma folicular da tireoide. Semelhantemente, a OPNa é a 

isoforma prevalente quando comparada a OPNb e OPNc nas linhagens celulares 

representativas de carcinoma da tiroide. Em nosso trabalho, observamos que a OPN4 

e OPN5 são expressas em todas as linhagens tumorais de tireoide analisadas (TT, 

8505c e TPC1). Além disso, a OPN4 é expressa em níveis semelhantes a OPNa e 

OPNb.  

Estudos anteriores do nosso grupo demonstraram que a OPNa, OPNb e OPNc 

exibem uma expressão diferencial em relação as amostras tumorais e não tumorais 

no câncer ovariano (93). Enquanto a OPNa e OPNb são expressas tanto em tecidos 
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tumorais quanto não tumorais, a OPNc foi expressa somente em amostras tumorais, 

demonstrando uma possível aplicação diagnóstica nesses tumores (93). Apesar de 

não termos detectado níveis de OPNc na linhagem tumoral de ovário, achados da 

literatura mostram que o meio secretado das células OVCAR-3 que superexpressam 

ectopicamente a OPNc são relacionados a fatores pró-tumorigênicos (110).    

Em nossos achados observamos que tanto a OPN4 quanto a OPN5 são 

expressas nas linhagens tumorais de ovário. Corroborando com a literatura, nas 

amostras de tecidos de pacientes conseguimos observar um aumento na expressão 

de OPNa, OPNb, OPNc, bem como de OPN4, em tecidos tumorais ovarianos em 

comparação com tecidos não tumorais.  

Ainda sobre o câncer de ovário, Hu, H. et al. demostraram que pacientes com alta 

expressão de OPN apresentam baixa porcentagem de sobrevida livre de doença e 

sobrevida global comparado com os pacientes com baixa expressão de OPN (111). 

Em nosso trabalho, observamos que os pacientes com cistoadenocarcinoma de 

ovários com alta expressão de OPN4 apresentam uma tendência a um pior 

prognóstico, observados pela baixa taxa de sobrevida.  

O câncer de pulmão é o câncer que mais mata no mundo em ambos os sexos, 

segundo dados do Globocan de 2020. No Brasil, a taxa de mortalidade para o câncer 

de pulmão só perde para o câncer de mama e próstata (3). Diferentemente dos nosso 

trabalho, Blasberg, J. et al. não detectaram nenhuma expressão endógena de OPNc 

em suas linhagens celulares de câncer de pulmão (A549, H460, H157, H1299 e Calu-

3). No entanto, a OPNa, dentre as três variantes estudadas, foi a mais expressa (95). 

Em nosso trabalho, encontramos que a OPNa é expressa em níveis semelhantes a 

OPN4 e superexpressa em relação a OPN5 em ambas as linhagens analisadas (A549 

e H460).  

Também verificamos que tanto a OPN4 quanto OPN5 são significativamente 

superexpressas em tecidos de adenocarcinoma de pulmão comparado com os tecidos 

não tumorais. De forma curiosa, nesse mesmo modelo, embora não tenham sido 

estatisticamente significativos (p>0,05), observamos que os pacientes que 

apresentam alta expressão de OPN4 dispõem de melhores taxas de sobrevida livre 
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de doença e sobrevida global quando comparados com os pacientes com baixa 

expressão dessa isoforma. Já no carcinoma de células escamosas do pulmão, a 

OPN4 também foi superexpressa nos tecidos tumorais, no entanto o oposto em 

relação a curva de sobrevida é observado. Esses resultados confirmam as funções 

tecido e tumor específicas da OPN, assim como visto no carcinoma da tireoide (112). 

Ferreira, L.B. et al observaram que a superexpressão de OPNa foi associada a um 

bom prognóstico no carcinoma medular da tireoide, uma vez que a superexpressão 

de OPNa na linhagem TT reduziu o crescimento e viabilidade celular (112). No 

entanto, a superexpressão de OPNa no carcinoma papilar da tireoide é intimamente 

ligada a fatores de progressão tumoral (113).  

No Brasil, o câncer de próstata (CP) foi o câncer mais incidente estimado para os 

homens em 2020, afetando 31,7% da população (4); além disso foi o câncer que mais 

matou nesse mesmo ano (3). Em nossas linhagens tumorais representativas de 

câncer de próstata, PC3 e DU-145, não observamos níveis detectáveis de OPNc. No 

entanto, já foi visto níveis aumentando dessa isoforma em ambas as linhagens na 

literatura. Tilli, T.M. et al. observaram que a superexpressão ectópica de OPNc, bem 

como de OPNb, estão relacionados a aspectos de progressão tumoral no câncer de 

próstata (110,114). Nas amostras clínicas, observamos que os pacientes com 

adenocarcinoma de próstata apresentaram expressão similar das OPN-SV entre os 

tecidos tumorais e não tumorais. 

No câncer colorretal, os tumores acometem o intestino grosso e/ou o reto, e 

costumam ser agrupados porque ambos possuem histologia e características em 

comum. O intestino grosso é formado pelo colo ascendente, colo transverso, colo 

descendente e colo sigmoide; e juntamente com o reto, fazem parte do trato 

gastrointestinal (115,116).   

A descrição do padrão de expressão das OPN-SV em linhagens celulares de 

carcinoma colorretal foi totalmente inédito.  Vimos que o perfil transcricional das cinco 

variantes da OPN é bastante diferente dos outros modelos tumorais estudados aqui. 

Nas células Caco-2, a OPN4 e OPN5 são expressos em níveis mais elevados em 

relação a OPNa, OPNb e OPNc. Em HT-29, a OPN4 e a OPN5 também são expressos 
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em níveis mais elevados quando comparados a OPNb e OPNc, enquanto expressos 

em níveis mais baixos em relação a OPNa. Além disso, a OPN4 é expressa em níveis 

mais elevados em relação a OPN5. No HCT-116, a OPN5 é expressa em níveis mais 

baixos quando comparado a OPNa e OPNb. 

 Em amostras clínicas, o carcinoma de colón e de reto são analisados em 

separado. Observamos que tanto a OPN4 quanto OPN5 são significativamente 

superexpressas em tecidos de carcinoma de colón quando comparadas aos tecidos 

não tumorais, bem como as demais OPN-SV. Já no carcinoma de reto, observamos 

que somente a OPNa, OPNb e OPN4 são superexpressas nas amostras tumorais em 

comparação com as amostras não tumorais. A OPN5 não foi avaliada nesse tecido.  

Embora não haja evidências experimentais obtidas por meio de estudos 

funcionais, uma vez que a OPN4 e a OPN5 são expressas de maneira consideráveis, 

e que as demais OPN-VS são intimamente ligadas a fatores pró-tumorigênicos, é de 

se esperar que as novas isoformas da OPN possam vir a desempenhar papéis 

igualmente importante na progressão tumoral nos tumores analisados. 

 A OPN4 não possui os éxons 4 e 5, os quais desempenham um papel crítico na 

solubilidade da proteína (91,117) . O éxon 4 aparece desempenhar essa função, uma 

vez que a OPNc, isoforma que também não possui o éxon 4, permanece solúvel ao 

contrário da OPNa e OPNb, os quais formam agregados através de ligações cruzadas 

intermoleculares. A forma solúvel da OPN promove metástase em câncer de mama e 

de ovário, o que não ocorre com a forma agregada da proteína. Assim, hipotetizamos 

que a OPN4 possa contribuir com a atividade oncogênica, tanto individualmente 

quanto em conjunto com outras OPN-SV.  

Por outro lado, não é possível fazer inferências sobre a provável função da OPN5, 

pois é a primeira isoforma da OPN em que se caracterizou um éxon adicional, através 

da inclusão de um íntron no transcrito maduro final. Até o presente momento não se 

sabe o papel desse éxon na função proteica. Portanto, estudos funcionais futuros 

deverão ser realizados, para determinar o papel funcional dessa variante 

isoladamente ou em associação com outras isoformas da OPN. 
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7. CONCLUSÕES 

Desse modo, concluímos que tanto a OPN4 quanto a OPN5, as duas variantes de 

splicing da OPN recentemente descritas, encontram-se coexpressas na maioria das 

linhagens tumorais aqui analisadas, sendo a OPN4 a variante com níveis mais 

elevados. Também pudemos observar que as demais variantes da OPN são 

expressão nesses tumores, os quais possuem expressão tecido e tumor específicas. 

Através da análise in silico de amostras de tecidos de pacientes, observamos que 

tanto a OPN4 quanto a OPN5 são superexpressas em tecidos tumorais, comparado 

com tecidos não tumorais. Além do mais, a alta expressão de OPN4 é associado a 

piores taxas de sobrevida, especialmente no carcinoma de células escamosas do 

pulmão. Consequentemente, mais estudos devem ser conduzidos para melhor 

explorar a OPN4 e OPN5 como possíveis biomarcadores diagnósticos e prognósticos. 

A Figura 10 resume os principais achados desse trabalho. 
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Figura 10. A OPN4 e OPN5 são expressas em diversos tumores. Dentro do círculo representa os 

resultados encontrados nas análises in silico por meio dos bancos de dados do GEPIA 2 e TSVdb. Fora 

do círculo representa os resultados encontrados nas linhagens celulares. N/A, dados não disponíveis.   

Nas linhagens MCF-7, MDA-MB-231 e RS4;11 foram avaliados somente a expressão da OPN4 e OPN5 

por meio de RT-PCR, não sendo disponível os valores relativos com as demais isoformas da OPN.  
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