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RESUMO 

 

Córdoba Camacho LC. Caracterização funcional do SNP rs6917 na 3’UTR do 

gene Proibitina: associação com quimiorresistência em linhagens de melanoma 

humano e melanoma de crescimento vertical [Dissertação]. São Paulo: Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

 

O melanoma cutâneo é um tipo de tumor formado a partir dos melanócitos, células de 

origem neuroectodérmica que habitam a epiderme, sendo responsáveis por sua 

pigmentação. Embora este tumor seja o tipo menos frequente de câncer de pele, ele está 

associado com altas taxas de mortalidade, principalmente devido a seu comportamento 

agressivo (alta capacidade metastática) e quimiorresistência aos tratamentos 

(quimioterapia e radioterapia). Os processos da quimiorresistência em melanoma ainda 

não são totalmente conhecidos. Estudos prévios de nosso grupo evidenciaram que a 

expressão da proteína Proibitina (PHB) encontra-se aumentada em células de melanoma 

frente à exposição a certos quimioterápicos, executando sua função de molécula anti-

apoptótica, quando localizada no citoplasma, e/ou supressora tumoral quando no núcleo. 

Adicionalmente, foi visto que a repressão de PHB sensibiliza as células de melanoma, 

enquanto a sua superexpressão protege da morte celular induzida por cisplatina. Além 

disso, estudos de associação genótipo-fenótipo revelaram que o alelo menos 

frequente/raro do SNP rs6917 (C1703T) na região 3’UTR do gene da PHB foi 

associado com o risco aumentado de desenvolvimento do melanoma. O objetivo do 

nosso trabalho foi avaliar o envolvimento do SNP rs6917 da 3’UTR do gene PHB em 

linhagens de melanoma humano e sua resposta celular frente ao tratamento com agentes 

quimioterápicos indutores de estresse celular como temozolomida, cisplatina e 



 

vemurafenib. Para avaliar a contribuição do polimorfismo rs6917 no desenvolvimento 

de melanoma, foi desenvolvido um estudo tipo caso-controle numa população brasileira. 

O estudo analisou 198 pacientes com melanoma e 200 controles. Em ensaios in vitro as 

linhagens celulares de melanoma humano SK-Mel 05 e UACC-62 (BRAFV600E 

mutadas) foram transfectadas com as variantes polimórficas UTR/C e UTR/T clonadas 

no plasmideo pmirGLO Dual-Luciferase nos sítios de restição NheI/XhoI. A Geneticina 

(G418) foi utilizada para seleção estável das células, ensaios de western Blot, qRT-PCR 

e luminiscencia confirmaram a expresão do transgene. As diferentes doses de cisplatina, 

temozolomida e vemurafenib foram definidas para o tratamento das células. Para avaliar 

a morte celular foi realizada a técnica de citometria de fluxo após incorporação com 

iodeto de propidio. Após os tratamentos, foram realizados ensaios clonogênicos e de 

imunofluorescencia para determinar sobrevivencia celular e localização subcelular da 

proibitina, respectivamente. Nossos resultados revelaram que variáveis clinicas como a 

presença de cabelos claros (loiros ou ruivos), mais de 20 pintas, exposição solar 

intermitente, queimaduras solares na infância e adolescência são fatores de risco para o 

aparecimento de melanoma. Nos casos, os portadores do alelo T mostraram um risco 

aumentado em 5,6 vezes para o desenvolvimento de melanoma de crescimento vertical 

em comparação com os pacientes com genótipo CC. Ensaios in vitro, mostraram que 

células de melanoma humano superexpressando o alelo raro 3’UTR/T após tratamento 

com cisplatina, temozolomida e vemurafenib apresentavam um fenotipo mais 

proliferativo e clonogênico com menor morte celular quando comparadas com as 

células 3’UTR/C e vetor vazio. Ensaios de Western blot e bioluminescência mostraram, 

respectivamente, um aumento na expressão e atividade do gene da luciferase nas células 

3’UTR/T. Estes resultados mostram que o SNP rs6917 modula a expressão de PHB e 



 

que o alelo raro T representa um polimorfismo funcional promovendo a 

quimiorresistência  em melanoma. 

 

Descritores: proibitina; região 3’ não traduzida; rs6917; melanoma; resistência à 

medicamentos; temozolomida; cisplatina; vermurafenib.  



 

ABSTRACT 

 

Córdoba Camacho LC. Functional characterization of SNP rs6917 at Prohibitin 

3’UTR: association with chemoresistance in human melanoma cell lines and 

vertical growth melanoma. [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2018. 

Melanoma is a type of skin tumor formed from melanocytes, cells of neuroectodermal 

origin that inhabit the epidermis, being responsible for its pigmentation. Although its 

low incidence, melanoma is associated with high rates of mortality due to its resistance 

to chemotherapy. The mechanisms involved in melanoma chemoresistance are not well 

fully understood yet, therefore, the comprehension of this phenomenon may be useful 

for the development of new treatment strategies. Previous results from our laboratory 

showed that Prohibitin (PHB), a protein with diverse functions including regulation of 

cell cycle progression and apoptosis, was overexpressed in human melanoma cells lines 

when exposed to high-doses of the chemotherapy drug, cisplatin. PHB knockdown 

sensitized melanoma cells, meanwhile PHB recombinant overexpression protected 

melanoma cells to cisplatin-induced cell death. Studies of genotype-phenotype 

association revealed that the Single Nucleotide Polymorphism rs6917 at the portion 

3’UTR of the PHB gene showed an association with some risk factors for the 

development of melanoma. The aim of this study was to investigate if the SNP rs6917 

affects PHB protein function by modulating cell proliferation and chemoresistance in 

human melanoma cell lines when exposed to stress inductors agents such as cisplatin, 

temozolomide and vemurafenib.  A hospital-based case-control study was carried out in 

a Brazilian sample to evaluate the contribution of rs6917 polymorphism in melanoma 

development. The study comprised 198 melanoma patients and 200 controls. For invitro 



 

assays SK-Mel 05 and UACC-62 human melanoma cell lines (both BRAFV600E 

mutated) were used.  The 852bp of PHB-3’UTR harboring wild-type (3'UTR/C) or the 

rare allele (3'UTR/T) were cloned at pmirGLO Dual-Luciferase plasmid at NheI/XhoI 

restriction sites and stable cell lines were generated. Geneticin (G418) was used for 

stable selection, qRT-PCR, Western Blot and luciferase assays confirmed the transgene 

expression. Different doses of cisplatin, temozolomide and vemurafenib were defined to 

treat the cells. Cell death was evaluated using flow cytometry after propidium iodide 

incorporation. Cell survival was assessed by clonogenic assay after cells undergone 

treatment. Our results revealed that clinical variables like presence of light hair, more 

than 20 moles, intermintent sun expossure and sunburns at childhood are risk factors for 

melanoma development. We also showed that T allele carriers have a 5,6 times 

increased risk to develop vertical growth melanoma in comparison with the CC 

genotype patients. In vitro assays with transfected melanoma cells, SK-Mel 05 and 

UACC-62, overexpressing the rare allele 3'UTR/T showed a more proliferative and 

clonogenical phenotype and less induced cell death after cisplatin, temozolomide and 

vemurafenib treatment when compared to cells overexpressing the wild-type allele 

3'UTR/C and empty vector. Westernblot and bioluminiscence assays showed 

respectively an increase in the expresion and activity of the luciferase gene of the 

3’UTR/T cells in comparison with the 3’UTR/C and empty vector cells. All together 

these results showed that the SNP rs6917 modulates the expression of PHB and that the 

rare allele T represents a functional polymorphism by promoting a chemoresistance 

phenotype in melanoma. 

 

Descriptors: prohibitin; 3’untranslated region; rs6917; melanoma; drug resistance; 

temozolomide, cisplatin, vermurafenib. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Melanoma  

O melanoma cutâneo é um tipo de tumor altamente agressivo formado a partir dos 

melanócitos, células de origem neuroectodérmica que habitam a epiderme, sendo 

responsáveis por sua pigmentação (Shain & Bastian, 2016). 

O melanoma cutâneo apresenta baixa incidência (4% de todos os tumores de 

pele), no entanto, sua prevalência tem aumentado progressivamente nas últimas décadas 

(Menzies & Long, 2013), representando um problema de saúde pública. Nos Estados 

Unidos, por exemplo, é o quinto tumor mais frequente em homens e o sexto em 

mulheres (Rastrelli et al., 2013). Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), nos 

últimos anos no Brasil, a sobrevida dos pacientes com melanoma aumentou devido à 

detecção precoce do tumor. No ano 2016 foram estimados pelo INCA, 5.670 novos 

casos, sendo 3.000 homens e 2.670 mulheres. No mesmo ano foram estimadas 1547 

mortes, das quais 903 correspondem a homens e 644 a mulheres (INCA, 2017). 

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento desta doença encontram se 

relacionados com a exposição excessiva ao sol (raios ultravioleta UV-A: 320-400nm e 

UV-B, 290-320nm), tipo de pele, olhos e cabelos claros, história familiar de melanoma 

ou  história prévia de câncer de pele, idade maior ou igual a 15 anos, presença de 

Xeroderma Pigmentoso, nevo congênito ou displásico (Gonçalves et al., 2011)  

O risco aumentado para o desenvolvimento desta doença provavelmente está 

relacionado com mudanças ambientais (aumento no padrão de exposição solar com 

níveis elevados de radiação ultravioleta -UV) e com certas atividades e hábitos da 

população. Essas mudanças, associadas com fatores de predisposição genética como 

fenótipo europeu (olhos, pele e cabelo claros e pele com difícil bronzeamento), história 
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familiar, nevus atípicos, etc., conferem risco aumentado para o desenvolvimento de 

melanoma. 

Modelos de predição para o desenvolvimento de melanoma têm sido propostos 

com o objetivo de obter um melhor entendimento da doença, predizer grupos de risco e 

facilitar a estratégias de prevenção.  

Segundo o modelo de Shain & Bastian (2016) os melanócitos transformados 

podem gerar lesões benignas conhecidas como nevo melanocitico que, por sua vez, 

podem evoluir a nevo displásico. Esse último pode progredir para o nevo maligno in 

situ e esse pode evoluir para a forma mais invasiva do melanoma (Figura 1). No 

entanto, a progressão do melanoma pode estar sujeita a variações dependendo da origem 

da transformação do melanócito iniciador, isto é, a progressão da doença pode ocorrer 

sem passar por todas estas fases. Mutações patogênicas têm sido determinadas ao longo 

do desenvolvimento da doença, alterando vias de sinalização importantes na regulação 

celular. À medida que a doença avança para a forma mais invasiva, ocorre o acúmulo de 

mutações que originam subpopulações de células malignas com diferentes fenótipos 

dentro de um mesmo tumor, consequentemente as células tumorais apresentam maior 

número de clones e variabilidade (Shain & Bastian, 2016). 

Na iniciação da doença geralmente ocorrem alterações em genes envolvidos na 

proliferação celular como BRAF, NRAS e NF1. Na progressão da doença tem se 

determinado mutações em genes que estão envolvidos no remodelamento da cromatina 

como ARID1A, ARID1B e ARID2, já em lesões avançadas, podem ser observadas 

alterações em genes importantes associados a resistência à apoptose, crescimento e 

metabolismo celular, como TP53 e PTEN (Zaidi, Day, & Merlino, 2008). 
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Figura 1. Desenvolvimento do melanoma. A. Imagens clínicas mostrando a 

progressão do melanoma através das etapas de nevo, nevo displásico, melanoma in situ 

e melanoma invasivo. B. Esquema ilustrando as caraterísticas de invasão de cada uma 

das lesões mencionadas em A. C. Esquema representando a clonalidade do melanoma 

em cada uma das etapas de desenvolvimento, cada cor simboliza um clone com 

caraterísticas adquiridas específicas. O melanoma torna-se mais policlonal à medida que 

evolue e as mutações pontuais se acumulam na transição para o melanoma invasivo. 

Adaptado de Shain H & Bastian B, 2016. 

 

Figura 2. Linha do tempo dos medicamentos aprovados pela (FDA) para 

melanoma. A dacarbazina e as altas doses de IL-2 foram aprovadas em 1976 e 1998 

respectivamente. No ano 2011, tanto vemurafenib como ipilimumab, foram aprovadas. 

Nivolumab e lambrolizumab foram aprovados em 2014 (Sullivan, Lorusso, & Flaherty, 

2013). 
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1.2 Tratamento 

O melanoma é curável na maioria dos casos se detectado nos estadios iniciais da 

doença. Neste caso o tratamento convencional do melanoma em sua forma radial 

(menos profundo) é a cirurgia. Quando a doença se torna metastática, o paciente 

apresenta pior prognóstico. Dependendo do grau, profundidade e espessura do tumor, 

além de cirurgia, o tratamento por quimioterápicos e/ou drogas com alvo-molecular é 

indicado. Ainda assim, nos casos de tumores metástáticos e doença refratária, as taxas 

de respostas são abaixo de 10%, com sobrevida média de seis a nove meses (Menzies & 

Long, 2013). 

O primeiro fármaco aprovado pelo United States Food and Drug Administration 

(FDA) para o tratamento de melanoma foi a dacarbazina (Figura 2) O uso desta droga 

como monoterapia apresenta uma remissão completa em somente 5-10% dos pacientes. 

Embora, esta porcentagem seja baixa, a terapia com dacarbazina ainda se mantém como 

opção viável para tratamento de pacientes com melanoma no âmbito do Sistema Único 

de Saúde no Brasil (SUS). (Serrone, Zeuli, Sega, & Cognetti, 2000). 

A dacarbazina, ou seu análogo temozolomida (também usado para o tratamento de 

melanoma metastático), atuam como agentes alquilantes de DNA. A temozolomida 

como monoterapia apresenta maior potencial de ação em relação à dacarbazina por ser 

mais penetrável em tumores do sistema nervoso central, o que aumenta a progressão 

livre de doença nos pacientes afetados com tumores deste tipo (1,5 meses para 1,9 

meses) (Mouawad et al., 2010).  

Outro quimioterápico utilizado como opção para melanoma metastático é a 

cisplatina, conhecido como um agente indutor de dano no DNA (Cullen, Yang, 

Schumaker, & Guo, 2007). Este tratamento possui ação citotóxica por formar adutos de 
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DNA que afetam a replicação de DNA, não entanto, este quimioterápico não aumenta 

em forma significativa a resposta da sobrevida dos pacientes. 

Outras estratégias terapêuticas focadas no estímulo da resposta imunológica do 

paciente foram incorporadas no âmbito clínico. O tratamento com altas doses de IL-2 

foi aprovado pela FDA para melanoma metastático no ano 1998. Essa citocina estimula 

a proliferação e função das células T, aumenta a proliferação e atividade citotóxica das 

células natural killer, sendo benéfico para o paciente. No entanto, esse tratamento 

apresenta uma remissão completa somente em 5 a 10% dos pacientes tratados. Além da 

baixa resposta, as altas doses dessa citocina são altamente tóxicas (Mouawad et al., 

2010; Sullivan et al., 2013). 

Um dos maiores avanços no tratamento deste tumor foi baseado na descoberta de 

terapia alvo dirigida contra a mutação BRAFV600E. Como mencionado a biologia do 

melanoma inclui alteração em proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPK). 

Entre 40-60% dos melanomas apresentam uma mutação ativadora no gene BRAF (via 

MAPK) (Keating, 2012): A mutação BRAFT1799A origina uma substituição de uma 

valina por ácido glutâmico (V600E) no domínio quinase da proteína BRAF, induzindo 

uma ativação desregulada da via MAPK e fosforilação em efetores downstream (MEK-

ERK), originando uma proliferação celular aberrante e independente de fatores de 

crescimento (Holderfield, Deuker, McCormick, & McMahon, 2014; Keating, 2012; 

Miller, Flaherty, & Tsao, 2014). A inibição de BRAF quinase mutado em tumores 

BRAFV600E positivos como alvo terapêutico tem sido alcançada por meio de doses 

orais do inibidor de BRAFV600E denominado vemurafenib (PLX-4032). Este 

medicamento aprovado pela FDA no ano 20011, tem demonstrado uma alta taxa de 

resposta (superior a 50%) e aumento de sobrevida global em pacientes com melanoma 

metastásico ou irressecável e portadores da mutação V600E. (Menzies & Long, 2013).  
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Outros fármacos com ação immumoduladora têm sido adotados para o tratamento 

de melanoma ultimamente. O ipilimumab, anticorpo monoclonal antiCTLA-4, foi 

aprovado pela FDA no ano 2011 e permite a manipulação da resposta antitumoral por 

linfócitos T. O bloqueio do antígeno de linfócitos T citotóxicos (CTLA-4), que é 

expresso em linfócitos T ativados, atua como um regulador positivo da ativação dessas 

células. A resposta ao anti-CTLA-4 em estudos de fase II mostrou um aumento na 

sobrevida global dos pacientes tratados, no entanto, mostrou também uma baixa 

atividade antitumoral e alta toxicidade (Ribas et al., 2015). 

Fármacos como nivolumab e lambrolizumab tem ação anti PD-1. A inibição da 

união entre o receptor PD-1 das células T e o PD-1L nas células tumorais restora a 

resposta antitumoral immunológica das células T. Esses medicamentos foram aprovados 

em 2014 e mostraram maior eficiência que outros tratamentos utilizados para melanoma 

devido à alta taxa de resposta ao tratamento e a uma tolerância amentada ao mesmo com 

menor quantidade de eventos adversos (Hamid et al., 2013; Topalian et al., 2014). 

No entanto, o melanoma continua apresentando resistência a todas as modalidades 

terapêuticas existentes, o que reflete em suas altas taxas de mortalidade. Este tipo 

tumoral desenvolve táticas intrínsecas que promovem a sobrevivência celular mesmo 

após a exposição á agentes estressores. Sendo assim, atualmente o maior desafio para o 

melanoma é o desenvolvimento de estratégias terapêuticas que superem os mecanismos 

de evasão da morte celular do tumor na busca da melhores taxas de sobrevida dos 

pacientes.  

A combinação das monoterapias comerciais existentes com outras estratégias 

terapêuticas podem ser uma alternativa na sensibilização à morte celular que 

promoveria o ganho significativo de sobrevida para os pacientes. 
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1.3  Proibitina (PHB) na quimiorresistência em melanoma 

Estudos prévios de nosso grupo revelaram a indução da expressão de proibitina 

(PHB) após tratamento com cisplatina, dacarbazina e temozolomida em linhagens 

quimiorresistentes de melanoma humano LB373-Mel, SK-Mel-37 e SK-Mel-85 

(Citrangulo Tortelli Junior et al., 2017). Os resultados revelaram o acúmulo de PHB no 

citoplasma e no núcleo, este acúmulo de PHB provavelmente é um mecanismo de 

resposta frente a agentes quimioterápicos para sobrevivência das células de melanoma. 

A proibitina (Figura 3) é uma proteína codificada pelo gene da Proibitina (PHB) 

(17q21), que possui peso molecular de aproximadamente 30-32 kD (Manjeshwar, 

Branam, Lerner, Brackett, & Jupe, 2003; McClung, Jupe, Liu, & Dell’Orco, n.d.; 

Mishra, Murphy, Nyomba, & Murphy, 2005; Tang, Zhao, Nie, Wang, & Guan, 2013). 

Inicialmente, a PHB foi descrita como inibidora do ciclo celular, o que originou o seu 

nome “Proibitina” e a classificou como uma molécula supressora tumoral. 

Experimentos iniciais utilizando o RNAm da PHB, microinjetado em fibroblastos e 

células HeLa, revelaram o bloqueio do ciclo celular na fase S (Jupe, Liu, Kiehlbauch, 

McClung, & Dell’Orco, 1996; Mishra et al., 2005; Nuell et al., 1991).  

No entanto o papel da PHB como molécula supressora de tumor ainda é 

controverso, pois os níveis de esta proteína parecem ser variáveis entre os tipos 

tumorais. A expressão aumentada de PHB tem sido observada em tumores de cervix, 

esôfago, mama, pulmão, bexiga, tireóide, ovário e próstata. Contudo, a expressão 

diminuída da PHB tem sido observada em glioma (Qian et al., 2013). 

Além de sua ação como potencial supressora tumoral, a PHB também participa 

dos processos de regulação da proliferação, anti-apoptóticos e da transcrição de genes 

regulatórios do ciclo celular (Jupe, Liu, Kiehlbauch, McClung, & Dell’Orco, 1995).  
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O papel que a PHB desempenha no meio celular depende da sua localização. A 

PHB pode se pode se localizar na mitocôndria, núcleo e citoplasma (Rajalingam e 

Rudel, 2005). Quando encontra-se na na mitocôndria, atua como chaperona e faz parte 

da estrutura da membrana da organela. No núcleo, a PHB atua como supressora do 

crescimento tumoral mediante sua interação com a proteína supressora tumoral Rb, que 

ocasiona a inibição e repressão da atividade transcricional de E2F (Wang, Fusaro, 

Padmanabhan, & Chellappan, 2002). Por outro lado, quando a PHB está localizada no 

citoplasma, esta proteína promove a proliferação celular mediante a participação na 

cascata de sinalização RAS/RAF. PHB se une diretamente a CRAF, o que garante a 

organização espacial entre RAS e RAF na membrana plasmática, levando a ativação de 

efetores downstream (Rajalingam e Rudel, 2005). 

 

Figura 3. Papel da proibitina na célula. A proibitina é codificada pelo cromosomo 

17q21. Uma vez sintetizada como proteína de 30KDa, pode se situar em diferentes 

compartimentos celulares. O papel da proibitina depende da sua localização subcelular. 

No núcleo PHB funciona como supressora do ciclo celular ao atuar com a proteína 
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Retinoblastoma (Rb), suprimindo a atividade do fator de transcrição E2F. Na 

mitocôndria, PHB atua como chaperona e faz parte da estrutura da membrana desta 

organela. Já quando PHB esta localizada na membrana citoplasmática, esta proteína 

participa da cascata de sinalização RAS/RAF que promove a proliferação celular. 

Adaptado de (Chatterjee & Pal, 2009; Chowdhury, Thompson, & Thomas, 2014). 

 

1.4  3’UTR e PHB 

Embora o produto proteico codificado pela ORF da PHB tenha funções 

específicas na célula, a atividade antiproliferativa/supressora foi atribuida á 3’UTR do 

seu transcrito (Jupe et al., 2001, 1995; Manjeshwar et al., 2003). No estudo realizado 

por Manjeshwar et al. 2003, este RNA foi proposto como elemento trans com função 

regulatória. De acordo com os autores, a introdução na célula unicamente do RNA 

codificado pela região 3’UTR da PHB é capaz de inibir a progressão e proliferação da 

célula entre as fases G1 e S em linhagens de câncer de mama e células epiteliais.  

Ao longo da 3’ UTR foram mapeados 14 Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) 

(http://genome.ucsc.edu/, Janeiro 2017). Até o momento, apenas o SNP rs6917 (troca de 

uma citosina por uma timina na posição 1703) possui relevância clínica (Figura 4). 

Estudos recentes mostram que a variante 3’UTR da PHB que contém o alelo raro T 

(3’UTR/T) esta fortemente associada com o risco no desenvolvimento de câncer de 

mama (Jakubowska et al., 2012; Tang et al., 2013) Além disso, estudos prévios de 

nosso grupo também revelaram a associação deste alelo raro com o risco aumentado no 

desenvolvimento de melanoma e câncer gástrico. (Gonçalves et al., 2011; Leal et al., 

2014).  

A frequência alélica de este polimorfismo na população é de 83% e 17% para o 

alelo selvagem C e o alelo polimórfico T respetivamente (Figura 5). As diferentes 

frequências genotípicas em diferentes populações no mundo são sumarizadas na Figura 
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6, sendo que a frequência do genotipo homozigotos dominantes (CC) na população é de 

68%, para os heterozigotos (CT) de 28% e para os homozygotos recessivos (TT) 4%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representação da estrutura do transcrito da proibitina com o 

polimorfismo rs6917 na 3’UTR. C>T (Troca de uma citosina por uma timina na 

posição 1703 do transcrito). Os exons são representados como blocos azuis e os introns 

como linhas azuis. UTR: Untranslated region. 

Figura 5. Frequência alélica das variantes polimórficas na posição 1703 da 3’UTR 

do gene PHB. Modificado de 1000 Genome Project 

(http://www.internationalgenome.org/). 

 

Figura 6. Frequência genotípica do polimorfismo rs6917 da PHB segundo o 

HAPMAP Project em diferentes populações no mundo. CC: Homozigoto para o 

alelo selvagem C (laranja), CT: Heterozigoto (verde), TT: Homozigoto para o alelo raro 

T (azul). As diferentes populações analisadas estão contidas no eixo Y e as 

http://www.internationalgenome.org/
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porcentagens de cada genótipo encontram-se no eixo X. As porcentagens mostradas 

correspondem à média de todas as populações. CEU- European - 180 amostras de Utah 

com ancestralidade Europeia, HCB - Han Chinese - 90 amostras de Han Chinese em 

Beijing, China, JPT - Japanese Tokyo - 91 amostras de Japoneses em Tokyo, Japan , 

YRI - Yoruba African - 180 amostras de Yoruba em Ibadan, Nigeria, ASW - 90 

amostras de descendentes africanos em Southwest, USA, CHD - 100 amostras de 

Chineses em Metropolitan Denver, Colorado, GIH - 100 amostras de indígenas Gujarati 

em Houston, Texas, LWK - 100 amostras de Luhya em Webuye, Kenya, MEX - 90 

amostras de descendentes mexicanos em Los Angeles, California, MKK - 180 amostras 

de Maasai em Kinyawa, Kenya, TSI: 100 amostras de Toscana na Italia, AVG: Média 

de todas as amostras dos grupos mencionados. Modificado de HAPMAP Project e 

SNPedia (https://www.snpedia.com/index.php/Rs6917). 

 

Estudos de Manjeshwar et al., 2003 descrevem que a presença do SNP rs6917 na 

região 3’UTR da PHB gera uma variante que pode inativar o RNAm, o que resulta na 

perda da função pró-apoptótica e um subsequente risco de crescimento maligno, 

aumentando tanto a atividade proliferativa como o risco de desenvolvimento tumoral. A 

variação alélica de este locus pode estar associada com a variação quantitativa do 

transcrito. 

Estudos prévios do nosso laboratório (Processo FAPESP 2011/18337-6) 

revelaram que em linhagens de melanoma heterozigotas (CT) expostas à cisplatina o 

alelo raro é expresso preferencialmente nas células quimiorresistentes como SK-Mel-05 

e UACC-62, comparadas com células sensíveis como SK-Mel-19. Estes resultados 

mostram que o SNP rs6917, além de potencialmente promover um risco aumentado 

para o desenvolvimento de melanoma, também pode estar associado com 

quimiorresistência ao tratamento. 

 

1.5 Importância da 3’UTR 

O dogma central da biologia molecular descreve que uma sequências  de DNA 

gera uma proteína tendo como intermediário uma sequências  de mRNA. Quando este 
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dogma foi descrito, o papel do RNA estava limitado a ser apenas um molde para o 

produto proteico codificado. Não entanto, em eucariotas uma vez ocorre a transcrição de 

DNA para RNA, o transcrito primário sofre modificações pós-transcripcionais como a 

eliminação dos introns (splicing) e a incorporação da cauda poli-A e do 5’Cap, dando 

lugar a um RNA maduro (RNAm). A sequência resultante da união de exons (ORF) é 

logo traduzida dando origem a uma proteína. Antigamente consideravam-se importantes 

unicamente as regiões codificantes, e assim surgiu o termo “DNA lixo” (DNA Junk) 

designado a toda sequências  não codificante de um produto protéico. No transcrito, os 

introns, as regiões 3’UTR, 5’UTR, a cauda poli-A, entre outros são consideradas regiões 

não codificantes, não entanto estas têm uma grande importância na regulação da 

expressão gênica por meio do controle pos-transcripcional.  

Especificamente, a região 3’UTR que se localiza imediatamente depois da ORF e 

antes da cauda poli-A, controla a estabilidade e localização do mRNA e a eficiência da 

tradução. Este controle se da por meio de sequências s específicas dentro da 3’UTR 

conhecidas como elementos cis. Estes elementos atuam como sítio de união de 

elementos regulatórios como RNA binding proteins (RBPs), microRNAs e complexos 

protéicos (Figura 7). O reconhecimento de estas sequências s dentro das 3’UTR por 

elementos regulatórios influenciam o destino tanto do transcrito como da proteína 

sintetizada, diversificando a localização subcelular e a meia vida do transcrito o que 

confere a complexidade biológica de um organismo.  

 

Figura 7. Função da 3’UTR. Representação do transcrito maduro (RNAm). Zipcodes 

representados como estrelas verdes dentro da 3’UTR reconhecidos por elementos 
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regulatórios (Circulos amarelo, laranja e vermelho). 5’UTR: 5’ Untranslated region, 

ORF: Open Reading Frame, 3’UTR: 3’ Untranslated region, Poli-A: Cauda poli-A. 

 

A regulação da localização celular do transcrito é mediada pela interação de 

sequências s específicas dentro da 3’UTR com elementos trans como as RBPs, que a 

sua vez interagem com proteínas efetoras como por exemplo proteínas motoras (Figura 

8).(Berkovits & Mayr, 2015; Meer et al., 2012; Mitra, Johnson, & Coller, 2015; 

Rajalingam et al., 2005). A 3’UTR como uma sequência específica atua como elemento 

de localização importante para direcionar o transcrito dentro da célula (Hirokawa, 

2006). Assim, pequenas alterações na sequência como a troca de um único nucleotídeo 

(SNP) podem alterar o destino final do transcrito e, portanto, o compartimento celular 

onde a proteína será sintetizada (Mitra et al., 2015). 

 

Figura 8. Regulação da localização subcelular do RNAm dependente de sinais de 

locação. A 3’ UTR contem elementos cis que são reconhecidos por RNA-binding 

protein (RBP) (laranja). A RBP é reconhecida por uma proteína motor (azul claro), que 

interage com uma fibra de actina (verde) permitindo o movimento e localização do 

transcrito dentro da célula.  

 

A meia vida e a taxa de tradução de um transcrito também podem ser afetadas 

pelos elementos cis dentro da 3’UTR (Gruber et al., 2014). Se este elemento é 

reconhecido por uma RBP, este pode formar um complexo que recruta fatores 

regulatórios como deadenilases ou fatores decapping, o que induz a remoção da cauda 

poli-A ou o 5’Cap, respetivamente, o que resultaria na desestabilização do transcrito e 

na repressão da atividade traducional. Os miRNAs podem também reconhecer 
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sequências específicas dentro da 3’UTR, o que induz uma posterior degradação do 

transcrito e afeta a meia vida do mesmo (Berkovits & Mayr, 2015; Mitra et al., 2015; 

Sandberg, Neilson, Sarma, Sharp, & Burge, 2008) (Figura 9). 

 

Figura 9. Expressão gênica dependente da 3’ UTR. A Figura mostra a 

desestabilização do mRNA e sua repressão traducional por conta de complexos 

protéicos que recrutam enzimas com atividade desadenilase e “decapping”. O efeito do 

reconhecimento por miRNAs leva a posterior degradação do transcrito. 

 

Além de ter um impacto sobre a atividade do transcrito, tem sido evidenciado que 

a 3’UTR interage com a proteína recém codificada mediante proteínas efetoras (Choi et 

al., 2008; Choi, Lim, & Seong, 2011). A 3’UTR funciona como andaime para a 

interação proteína-proteína. Um sequências  que atua como “zipcode” dentro da 3’UTR 

pode ser reconhecida por RBPs, que a sua vez podem recrutar outras proteínas efetoras 

ao sítio da tradução. Estas ultimas, podem apresentar afinidade eletroquimica com a 

cadeia peptídica nascente, o que facilita a formação de um complexo protéico que pode 

definir a função ou localização protéica a qual poderia diferir da proteína sintetizada por 

um transcrito sem o mesmo “zipcode” dentro da 3’UTR (Figura 10) (Berkovits & Mayr, 

2015; Choi et al., 2008, 2011; Mitra et al., 2015). 
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Figura 10. Função da 3’UTR sobre a proteína sintetizada. A presencia de uma 

sequência “zipcode” na 3’UTR do transcrito pode recrutar proteínas que eventualmente 

se unirão na proteína sintetizada por possuir maior afinidade com esta que com a 

3’UTR, formando um complexo proteico que pode ter uma função diferente que a 

proteína sintetizada a partir de um transcrito sem “zipcode”. 

 

A modificação de uma sequências específica na região 3’UTR de um transcrito 

importante na regulação do ciclo celular (oncogenes, citoquinas e outros reguladores) 

pode alterar o controle do sítio de reconhecimento de elementos regulatórios (Berkovits 

& Mayr, 2015; Mayr & Bartel, 2009; Sandberg et al., 2008; Singh et al., 2009) e dar 

lugar à carcinogenese. No caso da PHB, ainda não foi reportado na literatura nenhum 

elemento regulatório que reconheça a região 3’UTR onde se localiza o polimorfismo 

rs6917 e que possa alterar o sítio de reconhecimento de elementos regulatórios. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A incidência de melanoma maligno na população mundial tem aumentado 

progressivamente. A quimioterapia, terapia alvo dirigida e a radioterapia não são 

suficientes para a remissão total deste tumor em estadío mais avançados. Devido à 

baixa sobrevida dos pacientes e às baixas taxas de resposta ao tratamento, torna-se 

crucial uma melhor compreensão dos mecanismos moleculares envolvidos na 

quimiorresistência do melanoma. Estudos prévios do nosso grupo revelaram que o SNP 

rs6917 mapeado na região 3’UTR do gene da PHB, pode estar associado com o 

desenvolvimento de melanoma e à quimiorresistência à cisplatina. É pertinente, 

portanto, investigar o papel deste polimorfismo na quimiorresistência de melanoma 

frente ao tratamento com outras drogas utilizadas para o tratamento deste tumor, como 

temozolomida, vemurafenib e cisplatina, tentando esclarecer se a presença do alelo T 

na região 3’UTR do gene da proibitina é um fator modificador para a resposta a 

quimioterápicos.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

O presente projeto teve como objetivo geral avaliar o envolvimento do SNP 

rs6917 da região 3’UTR do gene PHB em linhagens de melanoma humano e sua 

resposta celular frente ao tratamento com temozolomida, cisplatina e vemurafenib. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar a associação do polimorfismo rs6917 do gene PHB com o risco e 

desenvolvimento de melanoma em um estudo caso-controle em uma amostra da 

população brasileira; 

- Avaliar o efeito funcional do polimorfismo rs6917 do gene PHB sobre a expressão, 

atividade, localização subcelular da proteína codificada assim como sobre a migração 

celular mediante o uso de bioluminescência, western blot, imunofluorescência e ensaio 

do risco respectivamente; 

- Avaliar o efeito do polimorfismo rs6917 do gene PHB nas linhagens de melanoma 

humana transfectadas (3’UTR/C e 3’UTR/T) e sua resposta celular frente ao tratamento 

com temozolomida, cisplatina ou vemurafenib por meio de: 

 Ensaios de morte celular por citometria de fluxo; 

 Formação de colônias por ensaio clonogênico; 

- Predizer os mecanismos regulatórios e processos celulares envolvidos na mudança 

fenotípica mediante a super expressão da 3’UTR da PHB por meio de análise in silico; 
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4. MÉTODOS 

 

4.1 Pacientes 

Foram coletadas 198 amostras de DNA de sangue periférico de pacientes (casos) 

diagnosticados com melanoma atendidos no ambulatório de Oncologia Clínica e de 

Dermatologia do Hospital de Clinicas (HC) da Universidade de Campinas (UNICAMP). 

Foram excluídos pacientes sem tumor primário definido, tumor localizado em mucosas 

e na região ocular, e aqueles que não aceitaram participar do estudo. Foram avaliados 

também 200 pacientes (controles), doadores de sangue do Centro de Hematologia e 

Hemoterapia (Hemocentro) da UNICAMP, pareados aos casos por idade, sexo e raça e 

que aceitaram participar do estudo. Esta coleta foi feita em colaboração com a Dra. 

Carmen Silvia Passos Lima e Gabriela Gomez da Universidade Estadual de Campinas, 

Faculdade de Ciências Médicas, Departamento de Clinica Medica. O projeto foi 

aprovado pelo CEP da UNICAMP (Parecer 1.432.848) em 02/03/2016. Todos os 

pacientes assinaram TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) para 

participação no projeto. 

 

4.2 Avaliação dos pacientes 

Foi aplicado um questionário (Anexo) aos casos e controles. O questionário 

continha perguntas referentes aos dados como a identificação, idade, sexo, cor da pele, 

cor dos olhos, cor do cabelo, presença de sardas e nevos, fotótipo cutâneo, exposição 

solar, queimaduras solares prévias e tipo de exposição solar. A classificação dos 

pacientes foi feita de acordo com as respostas dos questionários de acordo com a cor da 

pele em brancos e não brancos (pardos e negros). O fototipo foi definido usando 

critérios definidos por Fitzpatrick, 1988. (Fitzpatrick, 1988). Sendo considerados 
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portadores de olhos claros (indivíduos com olhos azuis e verdes) e portadores de olhos 

escuros (aqueles com olhos castanhos e pretos). Quanto a cor do cabelo, foram 

considerados portadores de cabelos claros (indivíduos com cabelos loiros e ruivos 

naturais) e portadores de cabelos oscuros (Indivíduos com cabelos castanhos e pretos 

naturais).  

Os indivíduos foram classificados também dependendo da exposição solar em 

expostos ao sol (exposição solar por mais de duas horas ao dia e por mais de 10 anos), 

sendo a exposição classificada como intermitente (exposição solar relacionada a 

atividades recreativas em menos de 50% na semana ou férias) ou crônica (atividade 

laboral ou domiciliar em mais de 50% do tempo sob a exposição solar), e não expostos 

(não enquadramento nas definições anteriores). Foram considerados indivíduos que 

sofreram queimadura solar aqueles que relataram a ocorrência de dor, eritema com ou 

sem formação de bolhas por mais de 24 horas em pelo menos um evento em qualquer 

fase da vida. 

Indivíduos considerados portadores de nevos foram aqueles que apresentaram 

pelo menos um nevo melanocítico maior que 2 mm de diâmetro em qualquer área do 

corpo (exceto no couro cabeludo, púbis e região perineal, que não foram avaliadas ao 

exame físico). Os pacientes foram categorizados em: sem nevos ou com poucos nevos 

(≤ 20), e com moderado número de nevos ou muitos nevos (> 20). Também foram 

classificados como portadores de sardas, os indivíduos que apresentam manchas 

hipercrômicas pequenas (de até 5 mm de diâmetro) e de limites bem nítidos. 

Os pacientes foram classificados de acordo com a localização topográfica do 

melanoma cutâneo em: acral (palma das mãos e planta dos pés), tronco, membros e 

cabeça e pescoço, como descrito previamente por Stierner et al. (1991) (Stierner, 

Augustsson, Rosdahl, & Suurküla, 1991). O diagnóstico de melanoma cutâneo e estágio 
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do tumor foi realizado através do exame anatomopatológico realizado em cortes 

histológicos de fragmentos do tumor incluídos em parafina e corados por hematoxilina e 

eosina. Os dados da localização primária do tumor, da ulceração, do tipo de crescimento 

(vertical ou horizontal), dos níveis de Clark e dos índices de Breslow (classificados em 

≤ 1,5 mm ou > 1,5 mm) foram coletados do laudo do exame anatomopatológico. 

 

4.3 PCR em Tempo Real –Ensaios TaqMan® 

Os diferentes genótipos do SNP rs6917 (Tabela 1) do gene PHB (Homozigoto 

para o alelo frequente CC, homozigoto para o alelo polimórfico TT e Heterozigoto CT) 

foram determinados nos casos e controles por meio de PCR em Tempo Real TaqMan 

(Applied Biosystems). Primers e sondas customizados foram utilizados para os ensaios. 

As reações foram feitas utilizando 5,25µL de TaqMan Universal Master Mix (Life 

Technologies, EUA), 0,25µL de sondas e primers (40X), 3,5µL de água e 1µL de 

amostra com concentração de 50ng/µL de DNA genômico dos pacientes. As reações 

foram feitas utilizando os equipamentos para PCR em Tempo Real StepOne Plus 7500 

da Life Technologies (EUA) do Centro de Investigação Translacional em Oncologia 

(CTO/ICESP), com as seguintes condições de ciclagem: desnaturação a 95ºC por 10 

min e 40 ciclos de: 15s de desnaturação a 95ºC e 1 min de anelamento a 60ºC, seguido 

de uma extensão final a 60ºC por 3 min. Foram utilizados controles para cada genótipo. 

Após cada reação se obteve um produto final amplificado com tamanho de 131pb. As 

sequências de primers utilizados na qRT-PCR foram:  

PHB1:  Fwd: 5'-GTGTGGTTGGGGAATTCATGTGG-3';  

  Rev: 5´-CAGGCCAAACTTGCCAATGGAC-3´ 

ACT-B: Fwd: 5´-CTGGCACCCAGCACAAT-3´;  

  Rev: 5’-GGGCCGGACTCGTCATACT-3’, 
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As sondas utilizadas para os alelos C e T foram, respectivamente:  

5’-FAMCTGCCAAAGACGTGTMGBNFQ-3’ e  

5’-VICCTGCCAAAGATGTGTMGBNFQ-3’  

 

Após a reação, os resultados das amostras dos pacientes foram colocados em um 

gráfico (Figura 11) que as separou em clusters dependendo do produto amplificado e a 

fluorescência emitida, representando de essa maneira os genótipos de cada uma.  

 

Tabela 1. Descrição do polimorfismo rs6917 do gene da proibitina.  

 

Gene 
Nomenclatura 

padronizada 

Outro nome 

descrito na 

literatura 

Alelo 

polimórfico 

Coordenada 

cromossômica 

Localização 

gênica 

PHB rs6917 1703>T T Chr17:47481543 3’-UTR 
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Figura 11. Discriminação alélica de algumas das amostras dos casos e controles 

obtido mediante a genotipagem por PCR em Tempo Real TaqMan®. As amostras 

representadas em vermelho são homozigotas para o alelo C (genótipo CC) ao apresentar 

somente a detecção da fluorescência VIC. As amostras representadas em azul são 

homozigotas para o alelo T (genótipo TT) já que apresentaram unicamente detecção da 

fluorescência FAM. As amostras em verde apresentaram ambas fluorescências sendo 

heterozigotas (genótipo CT).  

 

4.4  Linhagens celulares 

As seguintes linhagens celulares foram utilizadas: linhagens de melanoma 

humano SK-Mel-05 e UACC-62 (Tabela 2), as quais foram caracterizadas e genotipadas 

anteriormente. Estas linhagens foram cultivadas em meio de cultura Dulbecco's 

Modified Eagle Medium (DMEM) suplementado com 10% de soro bovino fetal (SBF) e 

mantidas em estufa de 5% de CO2 a 37°C. 
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Tabela 2. Características das linhagens celulares utilizadas. 

Linhagem 

HETEROZIGOTA

S PARA rs6917-

PHB 

ASE 
MUTAÇÃO 

BRAF
V600E

 

SK-MEL-5 Sim T>C Sim 

UACC-62 Sim T>C Sim 

ASE: Allelic specific expression (expressão alelo-específica). O sinal > indica que o 

alelo em questão é mais expresso em relação ao outro.  

 

4.5 Curva de toxicidade a geneticina 

As linhagens SK-Mel-05 e UACC-62 foram cultivadas em uma densidade de 

7x10
6
 células por poço em placa de 12 poços contendo meio DMEM High glicose, 

suplementado com 10% de SBF. O meio de cultura foi substituído por meio contendo 

diferentes concentrações de geneticina (G418 – Invitrogen®) após 24 horas do 

plaqueamento. Por um período de 7 dias foram feitas observações diárias de densidade e 

morfologia das células em cada um dos poços correspondente as distintas concentrações 

de geneticina. Dessa forma, foi selecionada a menor concentração de G418 capaz de 

induzir 100% de morte celular em cada uma das linhagens avaliadas. As concentrações 

selecionadas foram: 0,6 mg/mL para as células SK-MEL-05 e 0,8 mg/mL para as 

células UACC-62.  

 

4.6 Geração de células estáveis 

As sequências 3’UTR da PHB (852pb) contendo o alelo C (3’UTR/C da PHB) ou 

o alelo T (3’UTR/T da PHB) foram clonadas em vetores pmiR-GLO Dual-Luciferase 

miRNA Target Expression Vector (Promega®) nos sítios de restrição NheI e XhoI 

(Figura 12). Foram plaqueadas 0,6x10
5
 células por poço em placas de 24 poços. Após 
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24h, as células foram transfectadas com 500 ng dos construtos 3’UTR/C-PHB, 

3’UTR/T-PHB e o vetor “vazio” (controle) utilizando 1µL do veículo Lipofectamina 

3000 (Invitrogen®) na presença de 1 µL de Reagente P3000 e 50uL de OPTI-MEM. 

Após 48hs, foi trocado o meio de cultura por meio completo (DMEM, suplementado 

com 10% SFB, 100μg/mL de estreptomicina e 10mg/mL de ampicilina), contendo 

Geneticina (G418 – Invitrogen®) nas seguintes concentrações: 0,6 mg/mL para as 

células SK-Mel-05 e 0,8 mg/mL para as células UACC-62 para a seleção de clones 

resistentes. As células foram mantidas durante todo o período na presença de G418.  

 

Figura 12. Vetores utilizados na transfecção das células. A. Vetor pmiR-GLO vazio 

(Promega®), EV (empty vector) B. Vetor pmiR-GLO contendo o alelo selvagem 

3’UTR/C. C. Vetor pmiR-GLO contendo o alelo raro 3’UTR/T. SV40 promoter = 

promotor; hRluc-neo = região codificadora do gene da luciferase obtido da Renilla, 

formando um cassete de resistência a neomicina. Esta proteína fusionada é usada como 

controle repórter endógeno para normalização de expressão gênica para seleção de 

células estáveis; Poly A signal = Cauda de poliadenilato; PGK = segundo promotor do 

vetor pmiR-GLO; luc2 = região codificadora do gene da luciferase de vagalume.  

 

4.7 Atividade do gene repórter Luc2 

A confirmação da transfecção das células contendo os construtos pmiR-GLO-EV, 

3’UTR/C-PHB e 3’UTR/T-PHB foi feita mediante a detecção da luciferase de vagalume 

clonada up-stream ao inserto (Luc2) e normalizada pela atividade do segundo gene 

repórter, luciferase de Renilla (hRluc). As linhagens transfectadas para cada um dos 

vetores pmiR-GLO, SK-Mel-05 e UACC-62, assim como suas respectivas linhagens 
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selvagens, foram plaqueadas na quantidade de 4x10
3
 células por poço em placa de 96 

poços. Após 48 horas, as células foram lavadas com 80µL de PBS 1X e foram 

adicionados 50µL de tampão passivo de lise celular 1X (Promega®). As placas foram 

submetidas a agitação por 15min a 600 rpm e depois foram armazenadas em freezer -

80ºC por pelo menos 1h. Após este período, 10 µL de cada amostra foi transferido para 

placas brancas de 96 poços para leitura da luminescência, através do sistema GloMax
®
-

Multi+Detection System (Promega®). As placas foram adaptadas no leitor e 

programadas para injeção primeiramente de 30uL de subtrato para luciferase luc2 

(LARII, Promega®). Após a leitura da luminescência da luc2, o sistema injeta 30uL de 

subtrato para a segunda luciferase, Renilla (Stop and GLO, Promega®). Planilhas com 

dados independentes de luc2 e Renilla foram geradas e o resultado final foi baseado na 

razão luc2/Renilla normalizado pelo controle (amostra de célula selvagem sem vetor) 

para eliminação do ruído de fundo. 

 

4.8 Avaliação de proliferação celular por azul tripan. 

As linhagens SK-Mel-05 e UACC-62 transfectadas com as variantes alélicas 

3’UTR/C, 3’UTR/T e o vetor vazio EV foram incubadas em placas de 24 poços com 

uma densidade de 2×10
4
 células por poço o número de células viáveis foi mensurado 

cada 24 horas por 5 días. As células foram tripsinizadas e coradas com 0,2% 2X azul 

tripan. Um total de 10 μl da mistura cellular foi observada e contada no microscópio 

convencional (TE2000-S; Nikon, Tokyo, Japan) usando a câmara de Neubauer. Ás 

células não coradas foram consideradas vivas. 
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4.9 Imunofluorescência 

Foram plaqueadas 6x10
3
 das células SK-Mel-05 e UACC-62 transfectadas com os 

construtos pmiR-GLO-EV, 3’UTR/C e 3’UTR/T em lamínulas contidas em poços de 

placa de 12 poços, onde foram tratadas com temozolomida e/ou vemurafenib, ou com o 

veículo DMSO 0,1%, de acordo com dose e tempo determinados previamente. Após os 

tratamentos o meio de cultura foi substituído por meio de cultura com Mitotracker Red 

(1:200) por 30 min a 37ºC; após este periodo, as células foram fixadas com 

paraformaldeido 4% por 15 minutos à temperatura ambiente. Em seguida foram 

realizadas 3 lavagens com PBS e permeabilização com TRITON X (0,2%) por 5 

minutos à temperatura ambiente. O bloqueio de sítios inespecíficos foi realizado através 

da incubação com PBS/BSA 5% por 1 hora à temperatura ambiente. Após o bloqueio, 

as células foram incubadas com o anticorpo primário anti-PHB (1:100) (Santa Cruz) em 

PBS/BSA (5%) e deixadas durante a noite a 4ºC. Depois, foram realizadas 3 lavagens 

com PBS/BSA (1%) e foi realizada a incubação com anticorpo secundário (1:500) (anti-

goat conjugado à Alexa 488) junto com marcador de núcleo celular Hoestch (1:500), 

por 1h à temperatura ambiente. Após a incubação com os anticorpos secundários, foram 

realizadas 3 lavagens com PBS/BSA 1% e em seguida foi realizada a análise de 

fluorescência em microscópio de fluorescência confocal (Carl Zeiss). 

 

4.10 Ensaio de morte celular 

Com o objetivo de observar a resposta aos tratamentos das células contendo as 

variáveis polimórficas da PHB (3’UTR/C e 3’UTR/T), primeiro foram determinadas as 

doses dos quimioterápicos temozolomida e vemurafenib. As linhagens celulares de 

melanoma humano SK-Mel-05 e UACC-62 transfectadas com os construtos vazios 

(pmiR-GLO-EV) foram cultivadas em uma densidade de 2,5x10
4
 células por poço em 
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triplicata, em placas de 12 poços e foram tratadas com diferentes concentrações de cada 

um dos quimioterápicos por 48 e 72 h para análise de cinética de morte celular. Para 

temozolomida foram testadas as concentrações de 50 µM, 250 µM, 360 µM e 450 µM, 

e para vemurafenib, 0,1 µM, 1µ M e 10 µM. Após o tratamento, as células foram 

peletadas, fixadas em etanol 70% e mantidas em freezer à -20 C. Os ensaios de morte 

celular foram feitos por meio da análise do conteúdo de DNA por citometria de fluxo 

(Attune® Acoustic Focusing Cytometer, ThermoFisher Scientific) após incorporação de 

solução de iodeto de propídeo (PI, do inglês propidium iodide) (200μg/ml de RNAse A, 

20μg/ml de PI, 0,1% de Triton X-100 em PBS), que permitiu evidenciar as fases do 

ciclo celular ao incorporar-se estequiometricamente ao DNA, permitindo uma 

quantificação relativa do conteúdo de DNA da população de células avaliadas, assim as 

células que apresentaram uma quantidade de DNA inferior a 2n (hipodiplóides =H0) 

foram consideradas em morte celular. A análise de citometria de fluxo foi realizada 

utilizando o programa Attune® Cytometric Software®. A porcentagem das células 

hipodiplóides (indicativo de morte celular) foi quantificada e os dados foram 

representados em gráficos de barras.  

Após a determinação das diferentes doses dos quimioterápicos, foram plaqueadas 

2,5x10
4
 células dos clones estáveis das linhagens celulares SK-Mel-05 e UACC-62 

3’UTR/C e 3’UTR/T com seus respetivos vetores vazios pmirGLO EV em placa de 6 

poços e foram tratadas com temozolomida (50 µM por 72 hrs) e vemurafenib (1 µM por 

72 hrs). Além disso, foram feitos ensaios de morte celular com cisplatina (5 µM por 48 

hrs) (a determinação das concentrações de cisplatina foram previamente estabelecidas 

por nosso laboratório no projeto 2011/18337-6). Tratamento com DMSO 0,1% foi 

utilizado como controle negativo para temozolomida e vemurafenib, e PBS 1X para 
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cisplatina. Após o fim dos tratamentos, as células foram coletadas para avaliação de 

morte celular segundo o protocolo do PI descrito anteriormente.  

 

4.11 Ensaio clonogênico 

Para avaliar a capacidade das células superexpressando as variantes alélicas 

(3’UTR/C e 3’UTR/T) de sobreviver por um longo período de tempo após o tratamento 

com agentes citotóxicos como vemurafenib, temozolomida e cisplatina, foram feitos 

ensaios clonogênicos nas células sobreviventes dos experimentos de morte celular, as 

quais foram tripsinizadas em condições estéreis e replaqueadas em baixa densidade (300 

células por poço) em triplicata em placas de 6 poços. Após 20 dias, as células foram 

fixadas em formol 10% e coradas com cristal violeta 0,5%. As colônias foram contadas 

e os dados apresentados em gráficos de barras. 

 

4.12  Obtenção populações homogêneas (Subclonagem) 

Para a obtenção de populações transfectadas menos heterogêneas, os pools 

celulares 3’UTR/C e 3’UTR/T das células SK-Mel-05 e UACC-62 foram tripsinizadas 

em condições estéreis e replaqueadas em baixa densidade (50 células por poço em placa 

de 96), as células foram expandidas e submetidas a um ensaio de bioluminescência para 

medir s atividade do gene repórter Luc2 (metodologia descrita anteriormente). Os 

resultados obtidos foram usados como critério de escolha dos diferentes subclones 

UTR/C1, UTR/C2, UTR/T1 e UTR/T2 de cada linhagen celular. Foram selecionados 

subclones com unidades similares de bioluminescência entre linhagens celulares. Foram 

escolhidas unidades de bioluminescência entre 153 e 188 para as células UACC-62 e 

entre 15 e 16 para as células SK-Mel-05 (Tabela 3). 
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Tabela 3. Clones UACC-62 e SK-Mel-05 escolhidos segundo as unidades de 

bioluminescência LUC2/Renilla apresentadas. 

 

4.13 Ensaio migração por estímulo com risco 

Os subclones UTR/C1, UTR/C2, UTR/T1, UTR/T2 de cada uma das linhagens 

celulares SK-Mel 05 e UACC-62 e seus respectivos vetores vazios EV foram 

plaqueadas em duplicata em placas de 12 poços. 2,5x10
4
 células foram cultivadas em 

cada poço e mantidas em meio DMEM high glucose com 1% de SFB. Após 24 horas e 

100% de confluência, cada um dos poços foi submetido ao risco com ponteira de 10uL. 

As células foram transferidas ao equipamento EVOS Cell Imaging System (Thermo 

Fisher) para avaliação do tempo do fechamento do risco. O análise foi feito usando 

imagens de cada poço capturadas no intervalo de 30 mins por 24 horas usando o 

programa ImageJ (NIH image software). A migração celular foi determinada pela área 

invadida do risco: medida da distância percorrida pela célula na frente da área riscada 

em comparação com o tempo zero. 

 

  

Linhagem celular Clone Unidades de bioluminescência LUC2/Renilla 

 

 

UACC 62 

UTR/C1 152 

UTR/C2 147 

UTR/T1 110 

UTR/T2 226 

 

 

SK-Mel-05 

UTR/C1 15 

UTR/C2 16 

UTR/T1 16 

UTR/T2 16 
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4.14 Análise qualitativa da migração celular 

Os subclones C1, C2, T1 e T2 de cada uma das linhagens celulares SK-Mel-05 e 

UACC-62 e seus respectivos vetores vazios EV foram cultivadas em poços de placa de 

6 poços contendo meio de cultura DMEM-High Glucose suplementado com 10% de 

soro fetal bovino. As células foram deixadas aderendo durante a noite antes da captura 

de imagens. Os dados de migração celular foram coletados por imagem mediante o uso 

do EVOS Cell Imaging System (Thermo Fisher) em intervalos de 15 minutos por um 

total de 24 horas em um microscópio confocal (20x) de disco giratório Olympus 

IX81ZDC (Olympus) sob condições controladas de temperatura e CO2. As imagens 

foram depois processadas usando o programa ImageJ Fiji (NIH image software) e o 

rastreamento celular foi realizado usando o plugin Manual Tracking. Após o 

rastreamento manual de cada célula, os dados de posição em X e Y de cada célula foram 

coletados e plotados no Tracking plot usando excel, todos os dados de trajetórias foram 

ajustados relativos a mesma origem mantendo a orientação e direcionalidade de cada 

célula. 

 

4.15 Predição de possíveis miRNAs. 

Para determinar se a alteração em um único alelo das sequências 3'UTR/C e 

3'UTR/T geraria um possível sítio alvo de reconhecimento para elementos regulatórios 

como miRNAs, foram realizadas análises de predição in silico para cada sequência 

utilizando o software MicroSNiPer (http://cbdb.nimh.nih.gov/microsniper). 

As listas de predição de miRNAs geradas para cada variante foram filtradas 

adotando os seguintes critérios: os miRNAs deveriam ter no mínimo 20 pares de bases e 

as variantes 3'UTR/C e 3'UTR/T não poderiam possuir os mesmos miRNAs como 

elementos regulatórios. 
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Com o objetivo de determinar os possíveis genes alvos que não estariam sendo 

regulados pelo sequestro de miRNAs pelo papel esponja da super expressão de ambas 

UTR, foi realizada a análise preditiva de genes alvos para cada miRNAs através do 

software Mirbase (http://mirtarbase.mbc.nctu.edu). 

A lista dos genes alvos e miRNAs para cada variante foi analisada quanto a 

função biológica, doenças associadas e redes de interação utilizando o software 

Ingenuity (IPA- Pathway Analysis, Qiagen). Além disso, foi considerada a análise de 

enriquecimento de diversos processos celulares, função molecular e vias de sinalização 

envolvidas através do software Genecodis http://genecodis.cnb.csic.es, que adota o 

banco de dados do PANTHER (http://www.pantherdb.org/) e KEGG 

(http://www.genome.jp/kegg/pathway.html), para a análise de enriquecimento de vias 

de sinalização. 

 

4.16 Análise estatística 

As análises estatísticas dos experimentos funcionais foram realizados no programa 

GraphPad Prism v6. O teste ANOVA, seguido do pós teste de Bonferroni, foi utilizado 

para análise entre grupos. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. O 

valor de p≤0,05 foi considerado estatisticamente significativo e foi representado com 

asterisco (*). 

O software estatístico SPSS® Statistical Package for the Social Sciences versão 

18.0 (SPSS Incorporation, Chicago, IL, USA) foi utilizado para análise dos dados de 

genotipagem dos pacientes, a hipótese nula foi rejeitada com valores de p<0,05. As 

frequências alélicas e os genótipos foram calculados por contagem de alelos. As 

análises foram realizadas baseando-se em modelos genéticos descritos na literatura para 

estudos de associação, considerando o alelo polimórfico como o alelo menos frequente, 
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foram assumidos 4 principais modelos de análise: (1) Modelo por contagem de 

Genótipos (comparação das frequências dos homozigotos para o alelo selvagem, 

heterozigotos e homozigotos para o alelo polimórfico entre os grupos estudados); (2) 

Modelo por contagem de Alelos (comparação das as frequências do alelo selvagem e 

alelo polimórfico entre os grupos estudados); (3) Modelo Dominante (comparação da 

frequência de homozigotos para o alelo selvagem e de heterozigotos + homozigotos 

para o alelo polimórfico entre os grupos estudados), em que se avalia se o alelo 

polimórfico possui efeito dominante e somente uma cópia é necessária para 

manifestação do fenótipo avaliado; e (4) Modelo Recessivo (comparação da frequência 

de homozigotos para o alelo selvagem + heterozigotos e de homozigotos para o alelo 

polimórfico entre os grupos estudados), em que se avalia se o alelo polimórfico é 

recessivo e são necessárias duas cópias do alelo para manifestar o fenótipo. Foram 

utilizados os testes de qui-quadrado (χ
2
) ou Exato de Fisher para verificar associação 

entre os genótipos e as características clinicopatológicas do estudo (idade, idade ao 

diagnóstico, tipo de crescimento, localização do tumor, tipo histológico, Breslow [mm], 

Clark, índice mitótico, ulceração, regressão, invasão, estadiamento, envolvimento de 

linfonodo sentinela, linfadenectomia, recidiva (distante ou regional), história familial de 

câncer de pele não-melanoma, história familial de melanoma, tumor em outros órgãos. 

Modelos de regressão logística foram utilizados nos cálculos das razões de chances (do 

inglês Odds ratio) (OR) e dos respectivos intervalos de confiança com 95% de 

confiança.  

A Sobrevida global (SG) foi calculada considerando a data do diagnóstico até a 

data do óbito por qualquer causa ou perda de seguimento. A sobrevida livre de 

progressão (SLP) foi obtida a partir da data do tratamento à data da primeira recidiva, 

progressão, óbito por qualquer causa ou perda de seguimento. Ambas sobrevidas foram 
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calculadas por meio das curvas de probabilidades estimadas de Kaplan-Meier e as 

diferenças entre curvas pelo teste do log-rank. Os dados de sobrevida foram também 

avaliados por meio das análises univariada e multivariada de Cox. O nível de 

significância para os testes estatísticos foi de 5% (p< 0,05). 

As análises estatísticas dos experimentos funcionais foram realizados no programa 

GraphPad Prism v6. O teste ANOVA seguido do pós teste de Bonferroni foi utilizado 

para análises de três ou mais grupos. O valor de p≤0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo. 
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A metodologia utilizada neste trabalho encontra-se resumida no esquema da Figura 13.  

 

Figura 13. Representação da metodologia utilizada na elaboração deste trabalho. 



 

36 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 O polimorfismo rs6917 está associado com o aparecimento de melanoma de 

crescimento vertical.  

Foram coletadas e avaliadas 198 amostras de casos de melanoma e 200 amostras 

controle da UNICAMP. A Tabela 4 mostra a associação de variáveis clínicas com a 

presença de melanoma na amostra em estudo, sendo que a idade, cor dos olhos e cabelho, 

presença de sardas/acne e pintas, exposição solar, tipo de exposição solar, queimadura solar 

na infância e/ou adolescência, história familial de câncer de pele não-melanoma, melanoma 

ou outros tumores, foram associadas com a presença de melanoma ao apresentar uma 

diferença estatisticamente significativa entre os casos e os controles (p≤0,05). Estas 

variáveis já foram associadas previamente com o aparecimento e desenvolvimento de 

melanoma em amostras brasileiras (Goncalves et al., 2011). 

Análise de odds ratio foi realizada (Tabela 5) para a avaliação das variáveis clinicas 

como fatores de risco. Sendo que, a presença de cabelos claros (loiros ou ruivos), presença 

de mais de 20 pintas, exposição solar intermitente e queimaduras solares na infância e 

adolescência foram associadas a fatores de risco para melanoma (p≤0,05), o que confirma 

dados prévios publicados por nosso laboratorio (Francisco et al., 2013; Luiz et al., 2012). 

Dentro dos dados analisados, se evidência que a presença de mais de 50 pintas e a 

exposição solar apresentam os riscos mais altos para aparecimento de melanoma, com um 

risco aumentado em 10,08 e 12,50 vezes, respectivamente.  



 

37 
 

Quando analisada a sobrevida para os 198 pacientes (Figura 14), foi encontrada uma 

sobrevida Média de 134,46 ± 5,76 meses e uma sobrevida livre de doença de 112,94 ± 6,08 

meses. 

 

Tabela 4. Associação de variáveis clínicas com a presença de melanoma entre os casos e os 

controles 

Variáveis 
Controles (N=200)   Casos (N=198) 

χ
2
/t p 

N %   N % 

Idade           
-6,49 <0,001* 

Média em anos (DP)  46,6 (6,96)   54,9 (16,4) 

Sexo           

0,009 0,923 Feminino 96 50   96 50,0 

Masculino 104 50,5   102 49,5 

Cor da pele           

6,803 0,060 

Negra 6 3,0   5 2,5 

Parda 2 1,0   9 4,5 

Amarela 0 0   2 1,0 

Branca 192 96,0   182 91,9 

Cor dos olhos           

5,360 0,021* Pretos ou castanhos 157 78,5   121 68,0 

Verdes ou azuis 43 21,5   57 32,0 

Cor dos cabelos           

17,484 <0,001* Pretos ou castanhos 180 90,5   132 74,2 

Loiros ou ruivos 19 9,5   46 25,8 

Quantidade de sardas e acne           

22,932 <0,001* Nenhuma ou raras 134 67,0   80 42,8 

Algumas ou muitas 66 33,0   107 57,2 

Presença de pintas           

57,198 <0,001* 
<20 147 76,6   79 41,4 

20-50 39 20,3   68 35,6 

>50 6 3,1   44 23,0 

Fototipo           

0,689 0,708 
V+VI 13 6,5   10 5,6 

III+IV 67 33,5   67 37,4 

I+II 120 60,0   102 57,0 

Exposição solar           

21,284 <0,001* Não 79 39,5   33 18,0 

Sim 121 60,5   150 82,0 
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Continuação da Tabela 4 
       

Queimadura solar na infância 

e adolescência 
          

38,734 <0,001* 
Não 121 61,1   51 29,0 

Sim 77 38,9   125 71,0 

Tipo de exposição solar           

29,058 <0,001* 
Nenhuma 77 38,5   34 24,8 

Intermitente 70 35,0   27 19,7 

Crônica 53 26,5   76 55,5 

História familial de câncer de 

pele não melanoma 
          

4,262 0,039* 
Não 183 91,5   155 84,7 

Sim 17 8,5   28 15,3 

História familial de melanoma           

16,789 <0,001* Não 195 97,5   163 86,2 

Sim 5 2,5   26 13,8 

História familial de outros 

tumores 
          

18,154 <0,001* 
Não 134 67,3   75 45,2 

Sim 65 32,7   91 54,8 

N= número de indivíduos, χ
2
 = teste chi-quadrado ou teste t-Student. *p≤0,05, DP=desvio-

padrão. 

 

Tabela 5. Variáveis clínicas como fatores de risco para o desenvolvimento de melanoma. 

Variáveis p OR 
IC 95% 

Inferior Superior 

Cor da pele (parda) 0.393 2.87 0.255 32.29 

Cor da pele (branca) 0.098 0.27 0,057 1.275 

Cor dos olhos (azuis ou verdes) 0.781 0.90 0.429 1.889 

Cor dos cabelos (loiros ou ruivos) 0.008* 3.31 1.375 7.977 

Quantidade de sardas e acne (algumas ou muitas) 0.099 1.64 0.911 2.945 

Pintas (20-50) 0.032* 2.00 1.061 3.786 

Pintas (>50) <0,001* 10.08 3.516 28.901 

Exposição solar (Sim) <0,001* 12.50 3.468 45.062 

Queimadura solar na infância e adolescência (Sim) <0,001* 2.89 1.598 5.240 

Tipo de exposição solar (intermitente) 0,001* 0.11 0.031 0.389 

Tipo de exposição solar (crônica) 0.115 0.37 0.109 1.270 

OR= odds ratio, IC = intervalo de confiança. *p≤0,05. 
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Figura 14. Análise de curva de sobrevida (Kaplan-Meier) para 198 pacientes da 

UNICAMP. A. Sobrevida Média de 134,46 ± 5,76 meses. B. Sobrevida livre de doença de 

112,94 ± 6,08 meses. 

 

Os diferentes genótipos do SNP rs6917 do gene PHB (Homozigoto para o alelo 

frequente CC, homozigoto para o alelo polimórfico TT e Heterozigoto CT) foram 

determinados nos casos e controles por meio de PCR em Tempo Real TaqMan®. Não se 

encontrou associação do alelo polimórfico T com a presenca de melanoma (Tabela 6), este 

resultado difere do publicado por Gonçalves et al., (2011). Este estudo, reportou pela 

primeira vez o polimorfismo rs6917 como fator de risco para o aparecimento de melanoma 

em uma amostra brasileira e que o genótipo TT aumentava em 2,4 vezes o risco do 

desenvolvimento desta doença em comparação com os portadores do alelo C. 

Estudos publicados em outros modelos de câncer também têm reportado a associação 

positiva entre o polimorfismo rs6917 e o aparecimento da doença. Em 2007, Jakubowska et 

al., e, em 2001, Jupe et al., analisaram em amostras independentes de pacientes com câncer 

de mama na Polônia e Estados Unidos, respectivamente e encontraram que a frequência do 



 

40 
 

alelo T da 3’UTR da PHB estava aumentanda nos casos. Esses dados coincidem com os 

publicados por Tang et al., 2013 e Zhou, Yin, Huang, & Ou, 2012, usando bases de dados 

públicos de câncer de mama, onde observou-se a alta correlação entre este polimorfismo e 

o risco de aparecimento da doença em comparação com o alelo C.  

 

Tabela 6. Distribuição genotípica e frequência alélica para os casos (N=198) e controles 

(N=200) de melanoma. 

Amostra Genótipos 
N (%) 

χ
2 
 p  

Casos Controles 

Melanoma 

(UNICAMP) 

CC 131 (66,2) 128 (4,0) 

0,397 0,82 CT 61 (30,8) 67 (33,5) 

TT 6 (3,0) 5 (2,5) 

N: número de indivíduos; *p≤0,05 

 

Quando avaliados os casos (Tabela 7) a presença do SNP rs6917 foi associada com o 

dado clinicopatológico de tipo de crescimento do tumor, encontrando-se associação entre o 

modelo dominante (CT+TT) e o melanoma de crescimento vertical. 

O crescimento do melanoma, ocorre com a partir da proliferação descontrolada de 

melanócitos ainda confinados na camada epidérmica (melanoma de crescimento radial). 

Por isso, este tipo de melanoma apresenta baixa capacidade proliferativa e invasiva. As 

alterações no DNA e a desregulação de mecanismos epigenéticos, permitem a progressão 

para a forma vertical do melanoma que invade a derme e metastatiza para órgãos distantes. 

O comportamento invasivo deste tipo de tumor está acompanhado por altas taxas de 

proliferação.  

No presente trabalho, reportamos a associação entre o crescimento vertical do 

melanoma nos pacientes com pelo menos uma das copias do alelo (Modelo dominante). 

Dessa forma, poderíamos supor que a presença da troca de um único nucleotídeo nesta 
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sequência não regulatória seria suficiente para alterar o fenótipo da célula tornandola mais 

invasora. Até o momento não existem reportados elementos regulatórios que reconheçam a 

região onde se encontra este polimorfismo e que possam regular negativamente a expressão 

da PHB. Porém, no trabalho publicado em modelo de câncer gástrico, por Leal et al., 2014, 

se demonstra que, em uma amostra brasileira, a presença do alelo T na 3’UTR/PHB em 

indivíduos heterozigotos, estava associada com a expressão reduzida de RNAm de PHB, 

indicando que este polimorfismo pode regular a expressão da PHB e que a regulação 

negativa poderia ser através do aumento da instabilidade do transcrito via elementos 

regulatórios. 

 

Tabela 7. Associação do SNP rs6917 (modelo dominante) com o melanoma de 

crescimento vertical. 

Crescimento vertical P OR
a

 
95% IC 

Inferior Superior 

Dominante (CT+TT) 0,01* 5,62 1,52 20,79 

a
Ajustado por sexo e idade; OR: Odds ratio; 95% IC: 95% Intervalo de confiança; 

*p≤0,05. 

 

5.2 O polimorfismo rs6917 (UTR/T) modula a atividade transcripcional in vitro 

incrementando os níveis da atividade da luciferase. 

As células de melanoma humano UACC-62 e SK-Mel-05 transfectadas com as 

diferentes variantes alélicas UTR/C, UTR/T e o vetor vazio EV, (Figura 15) foram 

mantidas em meio de cultura DMEM suplementado com 10% de SFB e com antibiótico de 

seleção geneticina (G418), nas concentrações 0,8 m g/mL para UACC 62 e 0,6 mg/mL para 
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SK-Mel-05. (doses determinadas por ensaio de morte celular nas linhagens sem 

transfectar). 

 

Figura 15. Aspectos morfológicos das células de melanoma humano SK-Mel-05 e 

UACC-62 transfectadas com o vetor vazio (EV), a variante C (UTR/C) e a variante T 

(UTR/T) da 3’UTR da PHB. As células foram mantidas com geneticina (G418) como 

antibiótico de seleção. 20x. Imagens representativas. 

 

Sabe-se que a síntese protéica é um processo regulado por diferentes mecanismos e 

que a perturbação de um deles pode levar a alterações dentro da célula. Com o objetivo de 

determinar se as variantes polimórficas da 3’UTR da PHB UTR/C e UTR/T tem efeito 

sobre a proteína síntezada, foram feitos ensaios para a medição da atividade da luciferase. 

Após seleção estável com os respectivos vetores, populações heterogêneas das linhagens 

SK-Mel-05 e UACC-62 foram lisadas e os substratos para luciferase de vagalume e Renilla 

foram adicionados para quantificação da atividade enzimática, tendo como normalizador 

endógeno a atividade da luciferase de Renilla. A Figura 16 mostra como as células UTR/T 
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possuem maior atividade da luciferase em comparação com as UTR/C em ambas linhagens 

celulares. Este resultado mostra como a expressão da luciferase cuja ORF encontra-se 

clonada upstream ao inserto 3’UTR, é perturbada pela troca em um único nucleotídeo da 

região regulatória 3’UTR.  

Já que a atividade regulatória na síntese protéica reside nas extremidades 5’ e 3’ UTR 

do RNAm, sendo estas regiões as encarregadas de manter a estabilidade do RNAm. (Chen 

et al., 2006a; Chen, Férec, & Cooper, 2006a; Chen, Férec, & Cooper, 2006b; Chatterjee & 

Pal, 2009), os nossos resultados mostram que o polimorfismo rs6917 tem um papel 

funcional e que os diferentes alelos da 3’UTR da PHB influenciam o processo de tradução 

proteica. Provavelmente o transcrito UTR/C possui um sítio de reconhecimento de 

elementos regulatórios que desestabilizam o transcrito, que são refletidos na diminuição das 

unidades de luciferase, pelo contrário o transcrito UTR/T aumenta a estabilidade do RNAm 

possivelmente por escapar a regulação por elementos regulatórios via 3’UTR. A Figura 16 

mostra que a troca de um único nucleotideo é o suficiente para obter uma diferença 

fenotípica na síntese proteica da luciferase, pois ocorre o aumento da atividade da luciferase 
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Figura 16. Atividade relativa do gene repórter Luciferase (LUC2/Renilla) decorrente 

do efeito do SNP rs6917. As linhagens de melanoma humano SK-MEL-05 (A) e UACC-

62 (B) foram transfectadas com os diferentes construtos (3’UTR/C da PHB e 3’UTR/T da 

PHB). O lisado celular foi usado para a medição sequências l da atividade do gene repórter 

da luciferase de vagalume e de Renilla. A luminescência da luciferase de vagalume foi 

normalizada pela luminescência da Renilla, RLU = Unidades relativas de luminescência. 

Os dados dos gráficos são apresentados como média ± desvio padrão e os resultados 

estatisticamente significativos representados com asterisco (****p<0,001) de dois 

experimentos independentes para cada linhagem celular. 

 

5.3 A superexpressão da variante UTR/T modula positivamente a proliferação das 

células de melanoma humano. 

Com o objetivo de investigar mais profundamente  o efeito fenotípico causado pela 

superexpressão das variantes UTR/C e UTR/T em melanoma, foram feitos ensaios de 

proliferação por azul tripan nas células UACC-62 e SK-Mel-05 transfectadas, com ambas 

variantes da PHB e o EV correspondente (Figura 17). Concordando com os resultados 

previamente encontrados no estudo dos pacientes, onde os portadores da variante UTR/T 

possuíam o risco aumentado de desenvolver melanoma vertical em comparação com os 

portadores da variante UTR/C. Experimentos in vitro mostram que as células transfectadas 

com a variante UTR/T apresentam maior proliferação celular, dessa forma, poderíamos 
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inferir que a superexpressão deste transcrito modula e potencializa a capacidade de 

duplicação celular.  

Os nossos resultados reforçam a hipótese de que a variante UTR/T tem um papel 

importante na patogênese da doença. Estudos prévios publicados por Manjeshwar et al. 

2003 demonstraram que células de câncer de mama MCF7 transfectadas com a variante 

UTR/C apresentam redução da capacidade proliferativa o que foi comprovado no nosso 

modelo e pode ser observado na Figura 17, além disso, estudos prévios do nosso grupo 

demostram como a superexpressão da variante UTR/C diminui in vivo o fenótipo 

tumorigênico em comparação com as células UTR/T. 

 

 

Figura 17. Representação gráfica da proliferação no tempo das células 

superexpressando as variantes alélicas 3’UTR/C e 3’UTR/T da PHB. Contagem das 

células UACC-62 (A) e SK-Mel-05 (B) viáveis com azul tripan em câmara de Neubauer ao 

longo do tempo. 

 

5.4 A superexpressão da variante UTR/T modula a localização subcelular da PHB no 

núcleo nas células de melanoma humano. 
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Ao evidenciar esta diferença na taxa da duplicação das células transfectadas com as 

diferentes variantes alélicas da 3’UTR da PHB e sabendo que a PHB promove atividades de 

proliferação ou de morte celular dependendo de sua localização dentro da célula.. 

(Rajalingam e Rudel, 2005), as linhagens SK-Mel-05 e UACC-62 expressando os 

diferentes vetores UTR/C, UTR/T e seus EV foram submetidas a análise de 

imunofluorescência, tentando esclarescer se a superexpressão das variantes alélicas 

modulariam a localização da PHB endógena. 

Várias localizações celulares tem sido propostas para PHB, como na mitocôndria 

núcleo e citoplasma (Artal-Sanz & Tavernarakis, 2009). A PHB pode ser translocada da 

mitocôndria para o núcleo, e vice-versa (Fusaro, Dasgupta, Rastogi, Joshi, & Chellappan, 

2003). No caso da mitocôndria, a PHB estabelece a estrutura da organela (Kasashima, 

Sumitani, Satoh, & Endo, 2008) e regula sua função, além de atuar como chaperona para 

novas proteínas que formarão o complexo mitocondrial na morfogênese desta organela 

(Tatsuta, Model, & Langer, 2005). Estudos prévios em C. elegans reportam que a perda de 

PHB resulta na fragmentação e desorganização da estrutura mitocondrial. Além disso, a 

PHB localizada na mitocôndria tem uma função de proteção contra estresse oxidativo 

(Zhang, Ji, Ni, & Sun, 2012). 

No núcleo, a PHB colocaliza com a proteína do retinoblastoma (pRb) inibindo o fator 

de transcrição E2F, o que impede a progressão da fase G1 para S e consequentemente reduz 

a proliferação celular (Wang et al., 2002).  

No citoplasma, a PHB está envolvida na via de sinalização de RAS, de modo que a 

fosforilação de C-Raf na serina 338 requer a interação direta com PHB (Chowdhury et al., 

2014; Koushyar, Jiang, & Dart, 2015; Manjeshwar et al., 2003; Mishra, Ande, & Nyomba, 
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2010; Rajalingam & Rudel, 2005; Rajalingam et al., 2005). Estudos de modelo de câncer 

de mama expostas a camptotecina tem descrito, que a PHB se transloca do núcleo para o 

citoplasma. Assim, é importante aprofundar o papel da PHB em tratamentos alvo dirigidos 

como vemurafenib, que tem como modo de ação a inibição de BRAF V600E (Søndergaard 

et al., 2010), que possui um papel importante na via de sinalização downstream de RAS.  

As linhagens SK-Mel-05 e UACC-62 expressando os diferentes vetores 3’UTR/C, 

3’UTR/T e seu EV foram submetidas a análise de imunofluorescência para identificação da 

localização sub-celular da PHB. A Figura 18 mostra que a PHB encontra-se localizada 

tanto no núcleo, quanto no citoplasma, colocalizando com a mitocôndria nas células 

transfectadas com EV e 3’UTR/C. 

Interessantemente, as células 3’UTR/T apresentam apenas a marcação nuclear de 

PHB, indicando que a superexpressão dessa variante alélica modula a localização da PHB 

endógena para o núcleo. Segundo a literatura, a localização subcelular da PHB no núcleo 

induz parada na proliferação celular. Contrário a estes dados da literatura, nós 

evidenciamos um aumento na proliferação das células UTR/T. Este resultado sugere que a 

modulação da proliferação pela superexpressão da 3’UTR/T não ocorre pela localização da 

PHB no núcleo, mas por outros mecanismos que envolvem este processo celular. 

May R 2005, demostrou como a localização de proteínas com sequências de 

aminoácidos idénticas mudava quando geradas por transcritos com 3’UTR diferentes. Esta 

mudança em diferentes compartimentos celulares, ocorria através do recrutamento de 

fatores regulatórios efetores (como explicado anteriormente na Figura 7) que reconhecem 

uma sequência específica na 3’UTR que ao ter mais afinidade com a proteína sintetizada, se 

ligavam nela, mudando a função de esta proteína sem trocar a sequência de aminoácidos.  
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Figura 18. A 3'UTR/T da PHB modula a localização subcelular da PHB no núcleo nas 

células de melanoma humano. Localização subcelular da Proibitina (PHB) nas células de 

melanoma humano UACC-62 e SK-Mel-05transfectadas com o alelo selvagem (3’UTR/C) 

ou o alelo raro (3’UTR/T) em comparação com o vetor vazio (pmirGLO EV). Dados 
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representativos de três experimentos independentes. PHB (verde) e núcleo marcado com 

hoescht (azul). Aumento de 40X. 

 

5.5 A superexpressão da variante UTR/T modula positivamente a quimiorresistência 

em melanoma humano. 

Tentando esclarecer o papel da 3’UTR nas linhagens de melanoma, foram realizados 

outros ensaios que fornecessem hipóteses sobre sua funcionalidade enquanto a 

quimiorresistência .  

Para determinar se a superexpressão das variantes alélicas da 3’UTR da PHB conferia 

resistência a morte em melanoma após tratamento com quimioterápicos, inicialmente se 

determinou a dose terapêutica mediante o tratamento dos vetores vazios (EV) por 48 e 72 

horas com diferentes concentrações (0 µM, 50 µM, 250 µM, 360 µM e 450 µM para 

temozolomida e 0µM, 0,1µM, 1µM e 10µM para vemurafenib). Após tratamento, foram 

realizados ensaios de morte celular para a determinação da porcentagem de células 

hipodiplóides (indicador de morte celular) por iodeto de propídeo usando citometria de 

fluxo. 

A dose escolhida dos quimioterápicos foi baseada na determinação da porcentagem 

de células hipodiplóides após os diferentes tratamentos e a comparação com as células 

controle (0 µM de quimioterápico e 0,1% de DMSO). As doses escolhidas foram 

determinadas como a menor concentração que apresentou diferença estatisticamente 

significativa em comparação com as células controle (Figura 19 e 20). Para ambas 

linhagens UACC-62 e SK-Mel-05 a dose de temozolomida escolhida foi 50μM por 72 hrs e 

a dose de vemurafenib foi 1uM por 72 hrs.  
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Figura 19. Resposta a temozolomida das células UACC-62 (A) e SK-Mel-05(B) 

transfectadas com o vetor vazio. Representação gráfica da porcentagem de células 

hipodiplóides (ensaio de morte celular por iodeto de propídeo em citômetro de fluxo) após 

tratamento com diferentes doses de temozolomida (50μM, 250μM, 360μM e 450μM) em 

comparação com as células não tratadas (controle e DMSO 0,1%). Dados representativos 

de três experimentos independentes. Os dados são apresentados como média ± desvio 

padrão e resultados estatisticamente significativos foram representados com asterisco 

(*p<0,05, **p<0,001).  

 

 

Figura 20. Resposta a vemurafenib das células UACC-62 (A) e SK-Mel-05(B) 

transfectadas com o vetor vazio. Representação gráfica da porcentagem de células 

hipodiplóides (ensaio de morte celular por iodeto de propídeo em citômetro de fluxo) após 

tratamento com diferentes doses de vemurafenib (0,1μM, 1μM e 10μM) em comparação 

com as não tratadas (controle e DMSO 0,1%) Dados representativos de três experimentos 

independentes. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão e resultados 

estatisticamente significativos foram representados com asterisco (*p<0,05, **p<0,001).  
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Com o objetivo de determinar se a superexpressão da variante UTR/T conferia 

alguma vantagem adaptativa com relação a quimiorresistência , ensaios de determinação de 

morte celular e capacidade clonogênica foram feitos em ambas linhagens transfectadas com 

os diferentes vetores UTR/C e UTR/T. As células foram tratadas com 50µM de 

temozolomida por 72 hrs, 1µM de vemurafenib por 72hs ou 5µM de cisplatina por 48hs (a 

padronização da concentração de cisplatina tinha sido previamente estabelecida por nosso 

laboratório no projeto 2011/18337-6).  Após o tratamento foi determinada a porcentagem 

de morte celular (células hipodiploides) em cada caso e as células vivas sobrevivientes 

foram plaqueadas em baixa densidade para determinação da capacidade clonogênica a 

longo prazo. A Figura 21 mostra que as células UACC-62 transfectadas com a variante 

UTR/T apresentaram menor porcentagem de morte celular e maior capacidade clonogênica 

após o tratamento com temozolomida, em comparação com as células UTR/C, (Figura 21.A 

e C) indicando que a expressão exógena da 3’UTR/T protege as células da morte induzida 

pelos quimioterápicos e incrementa a capacidade clonogênica das mesmas. No caso das 

células SK-Mel-05, embora tenha se apresentado uma maior morte das células contendo a 

variante UTR/T (Figura 21.B), as células superviventes do tratamento tiveram uma maior 

capacidade clonogênica em comparação com as células contendo a variante UTR/C (Figura 

21.D) simulando uma repopulação tumoral concorrente de falha terapêutica. Mostrando que 

a variante UTR/T modula a quimioproteção nas células UACC-62 quando tratadas com 

temozolomida. 
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Figura 21. O SNP rs6917 influencia a resposta de morte celular nas células UACC-62 

e SK-Mel-05 após tratamento com temozolomida. Sensibilidade a temozolomida das 

células em função das variantes alélicas da 3’UTR da PHB. Representação gráfica da 

porcentagem de células hipodiplóides (ensaio de morte celular por Iodeto de propideo em 

citômetro de fluxo) das células UACC 62 (A) e SK-Mel-05 (B) transfectadas com o alelo 

selvagem (3’UTR/C) ou o alelo raro (3’UTR/T) em comparação com o vetor vazio (EV), 

após tratamento por 72 h com 50μM de temozolomida em comparação com as não tratadas 

(controle negativo: DMSO 0,1%). Dados representativos de três experimentos 

independentes. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão e os resultados 

estatisticamente significativos estão representados com asterisco (*p<0,05, **p<0,001).  

Capacidade clonogênica das células em função das variantes alélicas de PHB após 

tratamento. Células vivas UACC-62 (C) e SK-Mel-05 (D) foram plaqueadas em baixa 

densidade após tratamento de 72 hrs com temozolomida (50 μM). Os dados são 

apresentados como média ± desvio padrão e resultados estatisticamente significativos estão 

representados pelo asterisco (****p<0,01). 



 

53 
 

A Figura 22 mostra como as células transfectadas com a variante UTR/T modulam o 

fenótipo de quimiorresistência das células após tratamento com vemurafenib ao obter uma 

menor porcentagem de morte celular (Figura 22. A e B) e maior capacidade clonogênica 

(Figura 22. C e D) após o tratamento com vemurafenib, em comparação com as células 

UTR/C, indicando que a expressão exógena da 3’UTR/T protege as células da morte 

celular. 

 

Figura 22. O SNP rs6917 influencia a resposta de morte celular nas células UACC-62 

e SK-Mel-05 após tratamento com vemurafenib. Sensibilidade a vemurafenib das 

células em função das variantes alélicas da 3’UTR da PHB. Representação gráfica da 

porcentagem de células hipodiplóides (ensaio de morte celular por iodeto de propideo em 

citômetro de fluxo) das células UACC 62 e SK-Mel-05 (B) transfectadas com o alelo 

selvagem (3'UTR/C) ou o alelo raro (3'UTR/T) em comparação com o vetor vazio (EV), 

após tratamento por 72 h com 1μM de vemurafenib em comparação com as não tratadas 

(controle negativo: DMSO 0,1%). Dados representativos de três experimentos 

independentes. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão e os resultados 

estatisticamente significativos estão representados com asterisco (*p<0,05, **p<0,001). 
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Capacidade clonogênica de células em função das variantes alélicas de PHB após 

tratamento com vemurafenib. Células vivas UACC-62 (C) e SK-Mel-05(D) foram 

plaqueadas em baixa densidade após tratamento de 72 hrs com vemurafenib (1 μM). Os 

dados são apresentados como média ± desvio padrão e resultados estatisticamente 

significativos estão representados pelo asterisco (****p<0,01). 

 

Nossos resultados apontam que as células que superexpressam a variante 3’UTR/T 

apresentam um comportamento mais quimiorresistente em comparação com as que 

expressãm a variante 3’UTR/C. Além disso, estes resultados sugerem que superexpressão 

da variante 3’UTR/C nas células UACC-62 e SK-Mel-05 tratadas com cisplatina é 

suficiente para quimiosensíbilizar as células revertendo o fenótipo quimiorresistente, 

apresentando uma maior morte celular (Figura 23. A e B) e capacidade clonogênica (Figura 

23. C e D) em comparação com as células 3’UTR/T. 

 

Figura 23. O SNP rs6917 influencia a resposta de morte celular nas células UACC-62 

após tratamento com cisplatina. Sensibilidade a cisplatina das células em função das 
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variantes alélicas da 3’UTR da 3’UTR da PHB. Representação gráfica da porcentagem 

de células hipodiplóides (ensaio de morte celular por Iodeto de propideo em citômetro de 

fluxo) das células UACC 62 (A) e SK-Mel-05(B) transfectadas com o alelo selvagem 

(3'UTR/C) ou o alelo raro (3'UTR/T) em comparação com o vetor vazio (EV), após 

tratamento por 48 hrs com 5μM de cisplatina em comparação com as não tratadas (controle 

negativo). Dados representativos de três experimentos independentes. Os dados são 

apresentados como média ± desvio padrão e os resultados estatisticamente significativos 

estão representados com asterisco (*p<0,05, **p<0,001). Capacidade clonogênica de 

células em função das variantes alélicas de PHB após tratamento com cisplatina. 

Células vivas UACC-62 (C) e SK-Mel-05(D) foram plaqueadas em baixa densidade após 

tratamento de 48 hrs com cisplatina (5 μM). Os dados são apresentados como média ± 

desvio padrão e resultados estatisticamente significativos estão representados pelo asterisco 

(****p<0,01). 

 

Ainda não existem trabalhos publicados sobre a funcionalidade do SNP de PHB e 

quimiorresistência em melanoma. No entanto, Manjeshwar et al., 2004 demonstrou in vivo 

que a superexpressão da variante UTR/C da PHB causou uma completa regressão tanto do 

tumor primário mamário murino como da metástase, mostrando a atividade supressora 

tumoral da variante UTR/C. O nosso trabalho demostra que esta atividade anti-tumoral que 

se obtém após a introdução do DNA exógeno pode ser potencializada com a adição dos 

quimioterápicos atualmente utilizados em melanoma. 

 

5.6 A superexpressão da variante UTR/T modula positivamente a migração nas 

células de melanoma humano SK-Mel-05. 

Manjeshwar et al., 2004, demonstrou que a superexpressão da UTR/C diminuia a 

motilidade das células MCF7 estimuladas com fator de crescimento de queratinócitos 

(KFG, Keratinocyte Growth Factor, potente indutor de motilidade e migração nas células 

MCF7) em comparação com células EV. Nos corroboramos com este resultado, na 
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linhagem SK-Mel-05, (Figura 24.a) onde evidenciamos uma menor migração das células 

UTR/C em comparação com as UTR/T, estas últimas conseguiram invadir uma área maior 

após o estimulo com o risco (Figura 24.b). Esta diferença no fenótipo migratório das células 

após a introdução das variantes 3’UTR da PHB concorda com os resultados evidenciados 

nos pacientes da UNICAMP (Tabela 7) onde encontramos uma associação do melanoma de 

crescimento vertical com a presença do alelo T. No entanto, nas células UACC-62, 

obtivemos uma maior migração das células contendo a variante UTR/C (Figura 25.a,b) em 

comparação com as células UTR/T. Este resultado pode ser justificado porque esta 

linhagem celular possui uma mutação inativadora de PTEN, uma fosfatase que inibe os 

produtos de PI3K, ao estar inativo PTEN, estes produtos, ativam PDK1 que é uma kinase 

ativadora de AKT. A via PTEN/PI3K/AKT com ativação constitutiva de AKT, potencializa 

a migração celular, o que sugere que o transcrito UTR/C não tem efeito quando PTEN esta 

inativo. Quando analisada a migração sem estímulo nas células individuais (Figura 26), não 

foram observadas diferenças qualitativas marcantes nos percorridos entre os subclones, 

unicamente se evidenciu um padrão de migração com menos área percorrida do subclone 

T2 da linhagem UACC-62 (Figura 26b). 
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Figura 24. Efeito da 3’UTR/T da PHB na migração nas células de melanoma humano 

SK-Mel-05. A) Movimentação espacial ao longo do tempo da monocamada de células 

plaqueadas em alta densidade e submetidas ao risco. 20X. B). Representação gráfica da 

porcentagem de área invadida das células após o estímulo do risco. C) Níveis de expressão 

de genes associados a transição epitélio mesênquima nas células transfectadas com as 

variantes alélicas da 3’UTR da PHB, usando análise por real-time RT-PCR. Os dados são 

apresentados como média ± desvio padrão e resultados estatisticamente significativos estão 

representados pelo asterisco (****p<0,01).  

 

Figura 25. Efeito da 3'UTR/T da PHB na migração nas células de melanoma humano 

UACC-62. A) Movimentação espacial ao longo do tempo da monocamada de células 

plaqueadas em alta densidade e submetidas ao risco. 20X.  B). Representação gráfica da 

porcentagem de área invadida das células após o estímulo do risco. C) Níveis de expressão 

de genes associados a transição epitélio mesênquima nas células transfectadas com as 

variantes alélicas da 3’UTR da PHB, usando análise por real-time RT-PCR. Os dados são 

apresentados como média ± desvio padrão e resultados estatisticamente significativos estão 

representados pelo asterisco (****p<0,01).  
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Figura 26. Representação gráfica do percorrido migratório individual realizado por 

as células de melanoma humano. A) SK-Mel-05 e B) UACC-62. Gráficos representando 

a movimentação espacial das células ao longo do tempo. Cada cor representa uma célula 

individual e cada plot teve pelo menos 10 células por imagem analisada.  
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5.7 A superexpressão da 3'UTR/T da PHB pode atuar como esponja de miRNAs 

modulando a quimiorresistência em melanoma. 

Uma das nossas hipóteses é que a sequência do transcrito da 3’UTR/T pode ser 

similar com outros transcritos endógenos na célula e que a sua superexpressão causaria um 

possível efeito esponja ao sequestrar fatores regulatórios (Figura 27) que deixariam de 

reconhecer os alvos endógenos, o que mudaria o fenótipo e comportamento da célula.  

Figura 27. Possível mecanismo de ação da superexpressão das variantes alélicas da 

3’UTR da PHB. Nas células sem transfectação, elementos regulatórios (como microRNAs 

ou RNA binding proteins) se unem a transcritos endógenos. A introdução de um RNAm 

exógeno sequestra estes elementos regulatórios, deixando livres os transcritos endógenos 

para uma posterior tradução o que pode mudar o fenótipo da célula. Modificado de Ebert & 

Sharp, 2010. 

 

A introdução de uma sequência exógena como a 3’UTR da PHB pode ser suficiente 

para sequestrar elementos regulatórios endógenos o que ocasionaria uma interrupção na 

interação com outros transcritos celulares desencadeando uma mudança no fenótipo. 

Para entender o papel funcional da introdução de uma região não codificante UTR 

PHB na célula, determinamos os elementos regulatórios que se unem especificamente a 

esta sequência, os elementos secundários que são alterados indiretamente e as vias nas 
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quais estes estão envolvidas. Para isso, foram preditos os miRNAs que estariam sendo 

sequestrados ao reconhecer as sequências s 3’UTR/C e 3’UTR/T através softwares 

microSNPer (http://cbdb.nimh.nih.gov/microsniper) e Mirbase 

(http://mirtarbase.mbc.nctu.edu) os possíveis microRNAs (Tabela 8). Para a variante 

3’UTR/C foram preditos cinco miRNAs (hsa-miR-3687, hsa-miR-602, hsa-miR-4462, hsa-

miR-1277-3p, hsa-miR-1277-3p e hsa-miR-4476), e para a variante 3’UTR/T foram 

preditos oito miRNAs (hsa-miR-4643, hsa-miR-1292-5p, hsa-miR-200b-5p, hsa-miR-200a-

5p, hsa-miR-141-5p, hsa-miR-431-3p, hsa-miR-4789-3p, hsa-miR-4717-3p). 

Em seguida, foi estabelecido os genes alvos para cada miRNAs através do software 

Mirtarget (http://mirdb.org/).  

Observamos as redes de interação dos miRNAs e seus genes alvo utilizando o 

software Ingenuity (IPA- Pathway Analysis da Qiagen) e Navigator (Figura 28). 

Os genes alvos encontrados foram submetidos a análise de enriquecimento em 

diferentes processos celulares através do genecodis (http://genecodis.cnb.csic.es) (Figura 

29). Para os genes alvos da variante UTR/C (Figura 29.a) foi observado o  enriquecimento 

de genes envolvidos na regulação positiva da proliferação celular (10%) e da anti-apoptose 

(6%), o que explicaria a alteração de ambos processos nas células superexpressando a 

variante UTR/C. Interessantemente, esta variante apresentou menor proliferação e maior 

morte celular em comparação com as células superexpressando a variante polimórfica 

UTR/T. Ao fazer a análise in silico dos genes alvos da variante UTR/T (Figura 29.b), 

obtivemos enriquecimento de genes em processos envolvidos tanto na regulação positiva 

(10%) como negativa da apoptose (5%), que confirma os nossos resultado in vitro, 

sugerindo que a somatória de ambos processos celulares tem como resultado final a 
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diminuição  da morte nas células que superexpressam a variante UTR/T. Além disso, foi 

obsevado o enriquecimento de genes envolvidos na regulação da proliferação (4%), ciclo 

celular (4%) e divisão celular (2%), migração celular (2%), resposta a droga (3%), reparo 

de DNA (2%) e resposta a estímulo de dano de DNA (3%). Dados que concordam com os 

nossos resultados in vitro, como o aumento na cinética de proliferação, mudança no perfil 

migratório e maior quimiorresistência, respectivamente, nas células expressando a variante 

polimórfica UTR/T. 

Utilizando o software KEGG (Figura 30), obtivemos a análise de enriquecimento de 

genes envolvidos com vias de sinalização. Para os genes alvos dos miRNAs da variante 

3’UTR/T, foi observado o enriquecimento de genes associados com a sinalização 

envolvidas em câncer (17%), entre os quais se destaca o glioma (8%), câncer de próstata 

(7%) e o modelo do nosso estudo, melanoma (7%) o que abre novas portas ao 

descobrimento de genes alterados  pelo efeito esponja da 3’UTR/T,que possivelmente 

possam ser responsáveis diretos da mudança fenotípica observada com a inserção e 

superexpressão da variante UTR/T da PHB. 
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Tabela 8. miRNAs preditos para cada variante polimórfica 3’UTR da PHB.  

Variante 

polimórfica 

PHB 

miRNAs preditos 

(MicroSNiPer) 
Sequência miRNA 

Reportados 

em melanoma 

(mirtabase) 

3’UTR/C 

hsa-miR-3687 CCCGGACAGGCGUUCGUGCGACGU Não 

hsa-miR-602 GACACGGGCGACAGCUGCGGCCC Não 

hsa-miR-4462 UGACACGGAGGGUGGCUUGGGAA Não 

hsa-miR-1277-3p UACGUAGAUAUAUAUGUAUUUU Não 

hsa-miR-4476 CAGGAAGGAUUUAGGGACAGGC Não 

3’UTR/T 

hsa-miR-4643 GACACAUGACCAUAAAUGCUAA Não 

hsa-miR-1292-5p UGGGAACGGGUUCCGGCAGACGCUG Não 

hsa-miR-200b-5p CAUCUUACUGGGCAGCAUUGGA Sim 

hsa-miR-200a-5p CAUCUUACCGGACAGUGCUGGA Sim 

hsa-miR-141-5p CAUCUUCCAGUACAGUGUUGGA Sim 

hsa-miR-431-3p CAGGUCGUCUUGCAGGGCUUCU Não 

hsa-miR-4789-3p CACACAUAGCAGGUGUAUAUA Não 

hsa-miR-4717-3p ACACAUGGGUGGCUGUGGCCU Não 

 

 

Figura 28. Representação gráfica da rede biológica de interação gênica que considera os 

genes envolvidos na regulação pelos microRNAs preditos para as variantes polimórficas 

3’UTR/C (A) e 3’UTR/T (B) investigadas nesse estudo.  
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Figura 29. Processos celulares enriquecidos a partir dos genes alvos dos miRNAs preditos 

para as variantes polimórficas 3’UTR/C (A) e 3’UTR/T (B) da PHB. As análises foram 

obtidas pelo software Genecodis e todas as vias celulares apresentadas apresentam 

diferença estatisticamente significativa.  
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Figura 30. Vias celulares enriquecidas a partir dos genes alvos dos miRNAs preditos para a 

variante polimórfica 3’UTR/T da PHB. As análises foram obtidas pelo software KEGG e 

todas as vias celulares apresentadas apresentam diferença estatisticamente significativa.  
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6. CONCLUSÕES  

 

Nossos resultados revelaram que variáveis clínicas como a presença de cabelos claros 

(loiros ou ruivos), mais de 20 pintas, exposição solar intermitente e queimaduras solares na 

infância e adolescência são fatores de risco para o aparecimento de melanoma. 

Nos casos, os portadores do alelo T mostraram um risco aumentado em 5,6 vezes 

para o desenvolvimento de melanoma de crescimento vertical em comparação com os 

pacientes com genótipo CC, o que sugere que o SNP rs6917 pode modular a progressão 

deste tipo de tumor, desde estádios histopatológicos do melanoma mais invasivos desde 

melanoma in situ até o melanoma de crescimento vertical. 

Ensaios in vitro de morte celular nas linhagens de melanoma humano UACC-62 e 

SK-Mel-05 transfectadas com a porção 3’ UTR polimórfica contento o alelo raro T 

(3’UTR/T) e expostas à temozolomida, vemurafenib ou cisplatina, revelaram uma 

porcentagem menor de células hipodiplóides (indicador de morte celular) depois do 

tratamento em comparação com as células superexpresando a variante 3’UTR/C e as 

células vetor vazio (pmirGLO-EV). 

Além de existir um aumento na resistência a morte celular após à exposição aos 

quimioterápicos, também foi observado um aumento na capacidade clonogênica das células 

superexpressando a variante alélica 3’UTR/T o que pode sugerir uma maior capacidade de 

recidiva após tratamento.  

Também foi observado que a superexpressão da 3'UTR/T modula a localização 

subcelular da proibitina. Ensaios de imunofluorescência mostraram que a PHB permanece 

dentro do núcleo nas células 3'UTR/T em comparação com as células 3'UTR/C e 
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pmirGLO-EV onde a PHB se localiza tanto dentro como fora do núcleo, o que ocasionaria 

a interação da PHB com diferentes elementos que poderiam mudariam o fenótipo 

quimiorresistente da célula. 

Com estes resultados podemos concluir que o SNP rs6917 é um polimorfismo 

funcional que exerce um papel de extrema importância no desenvolvimento do melanoma 

além de promover um fenótipo mais quimiorresistente nas células expostas aos diferentes 

tratamentos. 

No entanto, consideramos que uma doença complexa como o melanoma, raramente é 

causada por alterações em um único mecanismo e sabemos que um número de fatores são 

envolvidos na progressão da doença e sua quimiorresistência. 

Ensaios de Western-blot e bioluminescência mostraram respectivamente um aumento 

na expressão e atividade da luciferase nas células 3’UTR/T em comparação com as células 

UTR/C. O que sugere que existem mecanismos intrínsecos da célula que desestabilizam o 

transcrito exógeno. 

Análises in silico de processos envolvidos no efeito esponja da variante UTR/T 

predizeram um enriquecimento de genes afetados em processos relacionados com resposta 

a droga e reparo de DNA o que concorda com os nossos resultados in vitro, onde se obteve 

uma maior quimiorresistência das células expressando a variante polimórfica UTR/T, além 

de enriquecimento de genes envolvidos em outros processos importantes para o 

desenvolvimento de câncer como apoptose, proliferação e divisão celular e que 

possivelmente sejam os responsáveis diretos da mudança fenotípica observada com a 

inserção e superexpressão da variante UTR/T da PHB (Figura 31).  
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Figura 31. Possível efeito da superexpressão da 3’UTR/T da PHB. A superexpressão do 

transcrito 3’UTR/T se une a elementos regulatórios como microRNAs. O sequestro desses 

elementos inibe a degradação de transcritos endógenos envolvidos na quimiorresistência e 

desenvolvimento de melanoma.  
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8. ANEXOS 

 

Documentos fornecidos pelos Comitês de Ética em Pesquisa do Instituto de Câncer do 

Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da 

UNICAMP, assim como as fichas de coleta dos dados clínicos dos casos e controles que 

participaram e os termos de consentimento livre esclarecido para participação no estudo. 
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Ficha de Coleta dos Dados Clínicos de Controles 

1) Identificação 

Nome: _____________________________________ 

Data de Nascimento:_____/_______/________ 

Telefone:____________________ 

N°amostra:___________________ 

2) Caracteres Pessoais: 

2.1) Cor da Pele: Branca(   )   Negra(   )   Parda(   ) 

2.2) Cor dos olhos: Azul(   )   Verde(   )   Castanho(   )   Preto(   ) 

2.3) Cabelo: Preto(   )   Castanho(   )   Loiro(   )   Ruivo(   )  

2.4) Sardas: nenhuma/raras (   )   algumas/muitas(   )  

2.5) Nevos: <20(   )   20-50(   )   >50(   ) 

2.6) Fototipo: I(  ) II(  ) III(  ) IV(  ) V(  ) VI (  )  

 

3) Antecedentes pessoais:  

3.1) Fumo: Sim(   )  Não(   ) Quantos cigarros: ______ Por quanto tempo: ____ anos 

3.2) Etilismo: Sim(   )  Não(   ) Quantidade/Tipo: _________________ Por quanto tempo: ____ 

anos 

3.3) Exposição Solar: Sim(   )   Não(   )     Por quanto tempo:_____________ anos 

3.4) Queimaduras Solares Infância (até 14 anos) por ano: < 1x(   )   1-6x (   ) >7x (   ) 

3.5) Queimaduras Solares Adolescência (até 15-19 anos) por ano: < 1x(   )   1-6x (   ) >7x (   ) 

3.6) Ocupação exposto ao sol: Sim (   ) Não (   )  Qual?________________________ 

3.7) Exposição solar intermitente: Sim (   ) Não (   ) 

3.8) Anos de exposição ao Sol: 0(    )   ≤ 20 (   )   >20 (   ) 

3.9) Histórico de outro tipo de câncer: Sim (   )   Não (   ) 

4.0) Histórico de doença-autoimune: Sim (  )  Não (  ) 

 

4) Antecedente Familiares: 

4.1) Câncer de Pele Não Melanoma: Negativo (   )   Positivo (   ) 1 ou mais da família com CA de 

pele 

4.2) Câncer de Pele Melanoma: Negativo (   )   Positivo (   ) 1 ou mais da família com melanoma 

4.3) Histórico de Câncer: Negativo (   ) Positivo (   ) com histórico de pai e mãe 

4.0) Histórico de doença-autoimune: Sim (  )  Não (  ) 
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OBERVAÇÕES: _______________________________________________________ 

 

5) Padrão de dieta: (A = maior que preconizada; B = menor que preconizada; P = preconizada) 

Carnes (2 a 3 porções diárias): ....................  Vegetais (3 a 5 porções diárias): ....................... 

Frutas (2 a 4 porções diárias): ............ Cereais (pão, arroz, massa) (6 a 11 porções diárias): .......... 
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Ficha de Coleta dos Dados Clínicos de Pacientes e Dados do Tumor 

 

1) Identificação:________________________________HC______________________ 

2) Data de nascimento:_____/_______/________ 

3) Dados tumorais: 

2.1) Data do diagnóstico:______/_______/_______ 

2.2) Índice de Breslow (mm):________________ 

2.3) Níveis de Clark:  I(   )  II(   )    III(   )    IV(   )    V(   ) 

2.4) T: is(   )  1a(   )   1b(   )   2a(   )   2b(   )   3a(   )   3b(   )   4a(   )   4b(   ) 

2.5) N: 0(   )   1a(   )   1b(   )   2a(   )   2b(   )   2c(   )   3(   )  

2.6) M: 0 (   )   X (   )   1a(   )   1b(   )   1c(   ) 

2.7) EC: 0(  )  IA(  )  IB(  )  IIA(  )  IIB(  )  IIC(  )  IIIA(  )  IIIB(  )  IIIC(  ) IV(  ) 

2.8) Localização do tumor:_________________ 

2.9) Tipo de crescimento: __________________ 

2.10) Ulceração: Sim (   )  Não (   ) 

4) Caracteres pessoais: 

3.1) Cor da pele: Branca(   )   Negra(   )   Parda(   ) 

3.2) Cor dos olhos: Azul(   )   Verde(   )   Castanho(   )   Preto(   ) 

3.3) Cor do cabelo: Preto(   )   Castanho(   )   Loiro(   )   Ruivo(   ) 

3.4) Sardas: Sim(   )   Não(   ) 

3.5) Nevos: <20 (   ) 20-50 (   ) >50 (   ) 

3.6) Fototipo: I(   )  II(   )  III(   )  IV(   )  V(   )  VI(   ) (Classificação Fitzpatrick) 

5) Antecedentes pessoais: 

4.1) Exposição solar: Sim(   )   Não(   )  Por quanto tempo:_____anos  Tipo:_____ 

4.2) Queimaduras solares: Sim(   )   Não(   ) 

4.3) Câncer de pele não melanoma: Sim(   )   Não(   ) 

4.4) Câncer de pele melanoma: Sim(   )   Não(   ) 

4.5) Outro tipo de câncer: Sim (   )      Não(   ) 

6) Antecedente familiares: 

5.1) Câncer de pele não melanoma:_________________________________ 

5.2) Câncer de pele melanoma:_____________________________________ 

5.3) Outro tipo de câncer:_________________________________________ 
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Termo de Consentimento Livre Esclarecido a ser obtido dos indivíduos controles, 

para participação no estudo intitulado “Influência de polimorfismo no gene PDCD1, 

regulador da atividade linfocitária, na expressão gênica e na suscetibilidade ao 

melanoma cutâneo” 

 

Nome:................................................................................................................................ 

RG: .............................................. Raça: ............................Idade: ........................ anos 

Endereço residencial:..................................................................................................... 

Telefone:......................................... 

Aceito participar do estudo proposto, no qual fornecerei uma amostra de sangue a ser 

coletada em veia de um dos braços (volume: 10 ml). Estou ciente que este material será 

utilizado para avaliar a expressão de um gene, o PCDD1, e analisar uma proteína, a PD1, 

que podem participar da origem do minha doença ou mesmo de suas manifestações. 

Estou ciente de que não terei prejuízos com a realização deste exame. Sei que posso 

sentir dor de pequena intensidade e curta duração no local de punção da veia e, 

eventualmente, o aparecimento de mancha roxa que vai desaparecer em alguns dias. Sei 

que terei direito de saber o resultado do meu exame, caso esteja interessado. Neste caso, 

poderei marcar uma consulta no ambulatório de Oncogenética, que é realizado no mesmo 

local do ambulatório de Oncologia Clínica, no terceiro andar do Hospital de Clínicas da 

UNICAMP, no telefone (19) 35217363, com a Profa. Dra. Carmen Silvia Bertuzzo ou a 

Profa. Dra Fátima Aparecida Böttcher Luiz, que darão esclarecimentos necessários para o 

meu caso. Sei que posso sair do estudo a qualquer momento e que isto não vai me trazer 

prejuízos. Sei que meus dados pessoais serão mantidos em sigilo pelo pesquisador. Sei 

que outros estudos só serão realizados com o meu sangue após a aprovação do Comitê 

de Ética da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP e caso eu concorde com o seu 

armazenamento. 
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Em relação a pesquisa: 

( ) Concordo em participar do presente estudo, porém NÃO AUTORIZO o armazenamento 

do meu material biológico, devendo o mesmo ser descartado ao final desta pesquisa. 

(  ) Concordo em participar do presente estudo e AUTORIZO o armazenamento do meu 

material biológico, sendo necessário meu consentimento a cada nova pesquisa, que 

deverá ser aprovada pelo CEP institucional e, se for o caso, pela CONEP. 

(  ) Concordo em participar do presente estudo e AUTORIZO o armazenamento do meu 

material biológico, dispensando o meu consentimento a cada nova pesquisa, que deverá 

ser aprovada pelo CEP institucional e, se for o caso, pela CONEP. 

Se tiver qualquer dúvida sobre o estudo poderei procurar a Dr. José Augusto Rinck Jr. ou 

a Dra. Carmen Silvia Passos Lima, no ambulatório de Oncologia Clínica do Hospital de 

Clínicas da UNICAMP. Tel: (19) 3251 7363. Se tiver reclamações sobre qualquer 

procedimento do estudo, poderei procurar a secretaria do Comitê de Ética do Hospital das 

Clínicas UNICAMP. Tel: (19) 3521 8936.  

Eu li/ouvi o conteúdo deste termo e recebi esclarecimentos sobre as minhas dúvidas 

oralmente. 

 

.................................................................................. 

Assinatura do controle 

 

 

................................................................................. 

Assinatura do responsável legal 

 

 

................................................................................. 

Assinatura do pesquisador legal 
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Campinas, ........ / ........ / ........ 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido a ser obtido dos pacientes, para 

participação no estudo intitulado “Influência de polimorfismo no gene PDCD1, 

regulador da atividade linfocitária, na expressão gênica e na suscetibilidade ao 

melanoma cutâneo” 

 

Nome:............................................................................................................................... 

RG: .............................................. Raça: ............................Idade: ........................ anos 

Endereço residencial:....................................................................................................... 

Telefone:......................................... 

 

Nome do responsável legal (se paciente incapacitado): 

............................................................................................................................................... 

RG:...............................Grau de parentesco:................................................................... 

Endereço:...............................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Aceito participar do estudo proposto, no qual fornecerei uma amostra de sangue (volume: 

10 ml) a ser coletada em veia de um dos braços. Estou ciente de que este sangue será 

utilizado para a avaliação de uma predisposição pessoal para o desenvolvimento de 

melanoma maligno ou de como o melanoma evolui. Estou ciente de que não terei 

prejuízos com a realização destes exames. Sei que posso sentir dor de pequena 

intensidade e curta duração no local de punção da veia. Sei que terei direito de saber o 

resultado do meu exame, caso esteja interessado. Neste caso, poderei marcar uma 

consulta no ambulatório de Onco-Genética, que é realizado no mesmo local do 

ambulatório de Oncologia Clínica, no terceiro andar do hospital de Clínicas da UNICAMP, 

no telefone 35217363, com a Profa. Dra. Carmen Silvia Bertuzzo ou a Profa. Dra Fátima 

Aparecida Böttcher Luiz, que darão esclarecimentos necessários para o meu caso. Sei 

que posso sair do estudo a qualquer momento e que isto não vai prejudicar o meu 

tratamento na UNICAMP. Sei que meus dados pessoais serão mantidos em sigilo pelo 

pesquisador. Sei que outros estudos só serão realizados com o meu sangue após a 
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aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP e caso eu 

concorde com o seu armazenamento. 

 

 

Em relação a pesquisa: 

( ) Concordo em participar do presente estudo, porém NÃO AUTORIZO o armazenamento 

do meu material biológico, devendo o mesmo ser descartado ao final desta pesquisa. 

(  ) Concordo em participar do presente estudo e AUTORIZO o armazenamento do meu 

material biológico, sendo necessário meu consentimento a cada nova pesquisa, que 

deverá ser aprovada pelo CEP institucional e, se for o caso, pela CONEP. 

(  ) Concordo em participar do presente estudo e AUTORIZO o armazenamento do meu 

material biológico, dispensando o meu consentimento a cada nova pesquisa, que deverá 

ser aprovada pelo CEP institucional e, se for o caso, pela CONEP. 

Se tiver qualquer dúvida sobre o estudo poderei procurar o Dr. José Augusto Rinck Júnior 

ou a Profa. Dra. Carmen Silvia Passos Lima, no ambulatório de Oncologia Clínica do 

Hospital das Clínicas da UNICAMP, Tel: 3521 7496, 3521 7363.  

Se tiver reclamações sobre qualquer procedimento do estudo, poderei procurar a 

secretaria do Comitê de Ética do Hospital das Clínicas UNICAMP. Tel: 3521 8936. 

Eu li/ouvi o conteúdo deste termo e recebi esclarecimentos sobre as minhas dúvidas 

oralmente. 

.................................................................... 

Assinatura do paciente 

.......................................................................... 

Assinatura do responsável legal 

............................................................................. 

Assinatura do pesquisador legal 

 

Campinas, ........ / ........ / ...... 


